ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ
("Сл. гласник РС", бр. 106/2015 и 2/2018 - одлука УС)
Члан 1
У Закону о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Српске", број 111/13) члан
63. мијења се и гласи:
“(1) Под амбалажним отпадом, у смислу овог закона, подразумијева се произведена и
увезена амбалажа или амбалажа у коју је упакован производ која послије употребе постаје
амбалажни отпад.
(2) Произвођач, увозник, пакер, пунилац или трговац на велико треба да обезбиједи
прописано управљање амбалажом и амбалажним отпадом или самостално или путем
оператера у складу са овим законом и прописима донесеним на основу овог закона.
(3) За произведену или увезену амбалажу која послије употребе постаје амбалажни отпад,
а која није збринута у складу са ставом 2. овог члана, плаћа се накнада за оптерећивање
животне средине амбалажним отпадом (у даљем тексту: накнада).
(4) Критеријуми за обрачун накнаде из става 3. овог члана утврђују се према:
а) врсти амбалаже (папир/картон, пластика, стакло, метал и дрво) и количини амбалаже
стављене у промет,
б) саставу амбалаже,
в) намјени амбалаже (једнократна и вишекратна) и
г) испуњености циљева за поновно искоришћавање и рециклажу амбалажног отпада
утврђених за одређену календарску годину.".
Члан 2 *
Послије члана 63. додају се нови чл. 63а, 63б, 63в, 63г, 63д, 63ђ, 63е, 63ж. и 63з, који гласе:
“Члан 63а
(1) Обвезник плаћања накнаде је испоручилац који амбалажу у коју се пакује производ на
продајном мјесту и амбалажу у коју је упакован производ први ставља у промет на
територији Републике Српске.
(2) Испоручилац из става 1. овог члана је правно лице или предузетник који пласира
амбалажу или упакован производ на тржиште, независно од тога да ли је то лице
истовремено и произвођач, увозник, пакер, пунилац или трговац на велико.

(3) Обавеза плаћања накнаде за амбалажу, осим повратне, у коју се пакује производ
настаје ако је:
а) производ упакован и први пут стављен у промет у Републици Српској и
б) упакован производ увезен и први пут стављен у промет у Републици Српској.
(4) Обвезник плаћања накнаде је и оператер у складу са чланом 63ж. ст. 1. и 2. овог закона.
Члан 63б
(1) Накнаду чини збир Накнаде за опште циљеве, Накнаде за специфичне циљеве и
Накнаде за евидентирање.
Накнада = Накнада за опште циљеве (NОC) + Накнада за специфичне циљеве (NSC) +
Накнада за евидентирање (Ne)
(2) Обрачун Накнаде за евидентирање (Ne) врши се према сљедећој формули:
Ne = T∙ Ke,
при чему је:
а) T - укупна количина амбалажног отпада изражена у килограмима која је пласирана на
тржиште,
б) Ke - коефицијент евидентирајуће накнаде изражен у конвертибилним маркама по
килограму амбалаже.
(3) Обрачун Накнаде за опште циљеве (NОC) врши се према сљедећој формули:
NОC = Σ (IR - ORi) ∙ KRi
а) IR - количина амбалажног отпада изражена у килограмима (kg) коју је потребно поново
искористити и рециклирати у односу на дефинисане опште циљеве, а израчунава се према
формули:
IR = Ti ∙ CiR,
при чему је:
б) Ti - количина амбалажног отпада пласирана на тржиште према врсти амбалаже,
в) CiR - проценат поновно искоришћеног и рециклираног амбалажног отпада утврђен као
општи циљ за сваку годину, према врсти амбалаже,

г) ОRi - количина амбалажног отпада према врсти амбалаже која је поново искоришћена
или рециклирана, изражена у килограмима,
д) KRi - коефицијент посебне накнаде за поновно искоришћење и рециклажу 1 kg
амбалажног отпада према врсти амбалаже, изражен у конвертибилним маркама.
(4) Обрачун Накнаде за специфичне циљеве (NSC) врши се према сљедећој формули:
NSC = Σ (Ri - ORi) ∙ KRi
a) Ri - количина амбалажног отпада према врсти амбалаже коју је неопходно рециклирати
према специфичним циљевима, изражена у килограмима, а израчунава се према формули:
Ri = Ti ∙ CRi,
при чему је:
б) Ti - количина амбалажног отпада пласирана на тржиште према врсти амбалаже,
в) CRi - проценат поновно искоришћеног и рециклираног амбалажног отпада утврђен као
специфични циљ за сваку годину, према врсти амбалаже,
г) ORi - количина амбалажног отпада према врсти амбалаже која је рециклирана, изражена
у килограмима,
д) KRi - коефицијент накнаде за поновно искоришћење и рециклажу 1 kg амбалажног
отпада према врсти амбалаже, изражен у конвертибилним маркама.
Напомена: Ако је количина амбалажног отпада који је рециклиран већа од количине коју
је неопходно рециклирати, тј. ако је ORi > Ri, израз (Ri - ORi) узима се да је једнак нули.
(5) Под индексом ‘i’ подразумијева се посебно свака врста амбалажног отпада, односно ‘i’
може да буде: стакло, метал, папир/картон, пластика и/или дрво.
Члан 63в
(престало да важи)
Члан 63г
(1) Висина накнаде обрачунава се на основу годишњег извјештаја о управљању
амбалажом и амбалажним отпадом, који обвезник плаћања накнаде и оператер достављају
Фонду, најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину, у складу
са овим законом, прописима донесеним на основу њега и прописом који регулише
финансирање заштите животне средине Републике Српске.

(2) Уз извјештај из става 1. овог члана достављају се и докази који потврђују тачност
података наведених у извјештају.
(3) Фонд обрачунава накнаду на основу годишњег извјештаја и доноси рјешење о плаћању
накнаде, односно о ослобађању од плаћања накнаде.
(4) Рјешењем о плаћању накнаде утврђују се висина накнаде, начин и рок плаћања.
(5) Рјешењем о ослобађању од плаћања накнаде утврђује се да је обвезник плаћања
испунио прописане циљеве управљања амбалажом и амбалажним отпадом.
(6) Накнада за евидентирање из члана 63б. овог закона уплаћује се на рачун јавних
прихода буџета Републике Српске, распоређује на рачун Фонда и намјенски троши за
обављање послова праћења годишњих извјештаја о управљању амбалажом и амбалажним
отпадом, вођење базе података, контроле и евиденције обвезника система управљања
амбалажним отпадом.
(7) Накнада за опште циљеве и Накнада за специфичне циљеве из члана 63б. овог закона
уплаћују се на рачун јавних прихода буџета Републике Српске, распоређују на рачун
Фонда и намјенски се троше за управљање амбалажом и амбалажним отпадом.
(8) Доказ о извршеној уплати накнаде обвезник је дужан да достави Фонду.
(9) Годишњи извјештај из става 1. овог члана за 2015. годину садржи податке који се
односе на цијелу календарску годину.
Члан 63д
(1) Произвођач производа, од којих послије њихове употребе настаје амбалажни отпад,
дужан је да испуњава обавезе сразмјерно количини амбалаже коју је ставио на тржиште.
(2) Обавезе из става 1. овог члана сматраће се извршеним ако:
а) произвођач производа уплати накнаду у складу са чланом 63г. ст. 6, 7. и 8. овог закона,
б) је произвођач производа склопио уговор о преносу обавезе испуњавања прописаних
циљева са оператером који посједује дозволу издату од Министарства и који је испунио
преузету уговорну обавезу испуњавања прописаних циљева од произвођача или
в) произвођач производа исходи рјешење о ослобађању од плаћања накнаде.
Члан 63ђ
(1) Оператер је правно лице које је овлашћено од Министарства за обављање дјелатности
управљања амбалажом и амбалажним отпадом.

(2) Оператер може дјелатност управљања амбалажом и амбалажним отпадом да обавља
сам или путем овлашћених подизвођача ако посједује дозволу издату у складу са овим
законом и прописима донесеним на основу овог закона.
(3) Обвезник из члана 63а. овог закона може склопити са оператером уговор о преносу
обавезе управљања амбалажом и амбалажним отпадом ради испуњавања циљева у складу
са овим законом и прописима донесеним на основу овог закона.
(4) Уговором из става 3. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних
страна.
Члан 63е
(1) Оператер не може управљати отпадом без дозволе Министарства.
(2) Министарство издаје дозволу оператеру на основу поднесеног захтјева уколико:
а) располаже техничким, људским и финансијским ресурсима неопходним за управљање
амбалажом и амбалажним отпадом и
б) испуњава услове прописане овим законом и прописима донесеним на основу овог
закона.
(3) Министарство издаје дозволу из става 1. овог члана на период важења од пет година.
(4) Садржај захтјева и посебни услови за издавање дозволе за оператера утврђују се
прописом из члана 63з. овог закона, којим се уређују начин и поступак управљања
амбалажом и амбалажним отпадом.
(5) Министарство ће по службеној дужности, односно на иницијативу надлежног
инспектора рјешењем одузети дозволу за рад оператера ако:
а) дође до промјене услова на основу којих је издата дозвола,
б) не обезбиједи управљање амбалажом и амбалажним отпадом у складу са овим законом
и посебним прописима који регулишу управљање амбалажом и амбалажним отпадом,
в) не доставља Фонду годишњи извјештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом
и
г) не испуњава обавезе управљања амбалажом и амбалажним отпадом у складу са
прописаним циљевима.
Члан 63ж

(1) Оператер који не испуни прописане циљеве дужан је да плати на рачун јавних прихода
буџета Републике Српске укупни износ накнаде обрачунате за сваког обвезника који је на
оператера пренио своју обавезу управљања амбалажом и амбалажним отпадом.
(2) За укупно пријављене количине амбалаже и амбалажног отпада, за које су обвезници
пренијели на оператера своју обавезу испуњавања прописаних циљева за управљање
амбалажом и амбалажним отпадом у складу са овим законом и прописима донесеним на
основу њега, оператер плаћа накнаде за евидентирање.
(3) У случају да оператер не уплати обрачунату накнаду у складу са ставом 1. овог члана у
остављеном року, Фонд ће за сваког обвезника, који је своју обавезу управљања
амбалажом и амбалажним отпадом пренио на оператера, извршити обрачун накнаде и
донијети рјешење о плаћању накнаде на основу поднесеног појединачног извјештаја, у
складу са чланом 63г. овог закона.
Члан 63з
Управљање амбалажом и амбалажним отпадом утврђује се посебним прописом Владе.".
Члан 3
У члану 92. у ставу 1. тачка љ) мијења се и гласи:
“љ) обавља управљање отпадом без дозволе супротно чл. 63е. и 64. овог закона,".
У члану 92. у ставу 1. у тачки м) послије ријечи: “закона" додаје се ријеч: “и" и нова тачка
н), која гласи: “н) не плати накнаду у складу са чл. 63. и 63ж. овог закона".
Члан 4
У члану 94. у ставу 1. у тачки и) број: “62." замјењује се бројем: “63з.".
Члан 5
У члану 96. испред ријечи: “Влада" додаје се број: “1" у обостраној загради.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Влада ће, на приједлог Министарства, у року од шест мјесеци од дана ступања на
снагу овог закона донијети:
а) пропис из члана 63в. овог закона и
б) пропис из члана 63з. овог закона.".
Члан 6

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске".

