На основу члана 85. став 4. Закона о заштити животне средине («Службени
гласник РС» бр. 135/04),
Влада доноси
УРЕДБУ
O НАКНАДИ ЗА АМБАЛАЖУ И ДЕПОЗИТНОМ СИСТЕМУ,
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ И ОБВЕЗНИЦИМА, ВИСИНИ
И НАЧИНУ ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ И ДЕПОЗИТА
Предмет уређивања
Члан 1.
Ово уредбом ближе се прописује накнада за амбалажу и депозитни систем,
критеријуми за обрачун накнаде за амбалажу и обвезници, висина и начин
обрачунавања и плаћања накнаде и депозита.
Значење израза
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:
1) амбалажа јесте ПЕТ амбалажа и лименке од алуминијума за једнократну
употребу (амбалажа за газирана и негазирана безалкохолна пића, воду и пиво);
2) депозит јесте утврђени износ средстава који се плаћа за ПЕТ амбалажу и
алуминијумске лименке и који се по повраћају означене амбалаже враћа;
3) депозитни систем јесте инструмент који омогућава сакупљање и
рециклажу ПЕТ амбалаже и лименки од алуминијума.
Врста накнаде
Члан 3.
Накнада се одређује за ПЕТ амбалажу и лименке од алуминијума.
Критеријуми за обрачун накнаде
Члан 4.
Накнада за ПЕТ амбалажу и лименке од алуминијума (амбалажа за газирана
и негазирана безалкохолна пића, воду и пиво) која се користи једнократно
обрачунава се по јединици производа (боца, лименка).
Обвезници плаћања накнаде
Члан 5.
Обвезници плаћања накнаде су произвођачи, увозници газираних и
негазираних безалкохолних пића, воде и пива.

Висина накнаде за ПЕТ амбалажу и лименке од алуминијума
Члан 6.
Накнада се плаћа на разлику између стављене амбалаже у промет и враћене
амбалаже, која се утврђује и то за:
1. ПЕТ амбалажу
1) у износу од 8 динара, по јединици производа ако је проценат
сакупљености 0%;
2) у износу од 5 динара, по јединици производа ако је проценат
сакупљеност до 40%;
3) у износу од 3 динара, по јединици производа ако је проценат
сакупљеност до 60%;
4) у износу од 1 динара, по јединици производа ако је проценат
сакупљеност до 80%.
Накнада се не плаћа за проценат сакупљености преко 80%.
2. лименке од алуминијума
1) у износу од 16 динара, по јединици производа ако је проценат
сакупљености 0%;
2) у износу од 10 динара, по јединици производа ако је проценат
сакупљеност до 40%;
3) у износу од 6 динара, по јединици производа ако је проценат
сакупљеност до 60%;
4) у износу од 2 динара, по јединици производа ако је проценат
сакупљеност до 80%.
Накнада се не плаћа за проценат сакупљености преко 80%.
Накнада се утврђује на основу тромесечних извештаја правног лица које
сакупља амбалажу, извештаја обвезника плаћања накнада, као и налаза инспекције
за заштиту животне средине.
Депозит
Члан 7.
У циљу смањења штетног утицаја неповратне амбалаже на животну средину
и стимулисања враћања једнократне ПЕТ амбалаже и лименки од алуминијума,
произвођачи, увозници и пуниоци плаћају депозит по јединици производа.
Депозит је обавезан и плаћа се правном лицу које у име произвођача и
увозника спроводи поступак сакупљања амбалаже.
Висину депозита утврђује Влада, на крају текуће године за наредну годину,
на предлог надлежног министарства, на основу Извештаја произвођача, увозника,
правног лица које сакупља амбалажу и Фонда за заштиту животне средине.
Произвођач и увозник дужни су да до 28. фебруара 2007. године, потпишу
уговоре са правним лицем које сакупља амбалажу и о свом трошку утисну баркод
на амбалажу и видно назначе износ депозита за јединицу производа, као и знак
депозитног система.

Произвођач и, увозник, дужни су да до 31. марта 2007. године, доставе све
неопходне податке правном лицу које ће за њихов рачун сакупљати амбалажу, како
би депозитни систем почео са радом најкасније до 30. јуна 2007. године.
Продавнице су обавезне да приме празну амбалажу и изврше повраћај
депозита крајњем потрошачу.
Произвођач и увозник, односно правно лице које врши сакупљање ПЕТ
амбалаже и лименки од алуминијума дужни су да годишње сакупе:
1) прве године, након успостављања депозитног система, најмање 70%
амбалаже;
2) друге године 75% ;
3) сваке наредне године 80% амбалаже у односу на амбалажу стављену у
промет.
Разлику депозита између задате количине из става 7. овог члана и сакупљене
количине амбалаже, правно лице које сакупља амбалажу, дужно је да уплати на
рачун Фонда за заштиту животне средине, на крају календарске године.
Правно лице које за рачун произвођача и увозника сакупља амбалажу, уз
претходно прибављену сагласност надлежног министарства, дужно је да успостави
депозитни систем за целу територију Републике Србије, о свом трошку, прикупи
задати проценат амбалаже и стави је у процес рециклаже.
Висина депозита
Члан 8.
Утврђује се депозит за 2006. годину и то за:
1. ПЕТ амбалажу
1) боце до ½ литара у износу од 5 динара;
2) боце преко ½ литара у износу од 10 динара;
2.Лименке од алуминијума
1) лименке до ½ литара у износу од 5 динара;
2) лименке преко ½ литарау износу од 10 динара.
Начин плаћања
Члан 9.
Обвезници су дужни да Фонду уплате износ накнаде из чл. 6. ове уредбе у
роковима утврђеним решењем.
Ступање на снагу
Члан 10.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
«Службеном гласнику Републике Србије».
05 Број:
У Београду, ______ 2006. године
Влада
Потпредседник,

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ
Правни основ за доношење ове уредбе предвиђен је у члану 85. став 4.
Закона о заштити животне средине (”Службени гласник Републике Србије”, број
135/04) по коме Влада прописује врсте загађивања, критеријуме за обрачун накнаде
за загађивање животне средине и обезнике, висину и начин обрачунавања и
плаћања накнаде.
Разлози за доношење уредбе
Регулисање отпада од ПЕТ амбалаже и лименки од алуминијума кроз
законодавну регулативу, условљено је податцима да 40% комуналног отпада чини
отпад од ПЕТ амбалаже и лименки од алуминијума који значајно угрожава
животну средину. По подацима у Републику Србију се годишње увезе око 35000
тона гранулата за производњу ПЕТ амбалаже и око 5000 тона алуминијума за
лиминке. Сва произведена амбалажа од наведених количина се баца односно
заврши на депонијама.
На светској берзи цена једне тоне рециклираног алуминијума је око 1500
долара а цена једне тоне рециклираног ПЕТа око 500 долара, те постоји економски
интерес за сакупљањем и рециклирањем ПЕТ амбалаже и лименки од алуминијума
са једне стране и самим тим изузетан допринос заштити и очувању животне
средине са друге стране.
Објашњење основних правних института
Уредбом ближе се прописује накнада за амбалажу и депозитни систем,
критеријуми за обрачун накнаде за амбалажу и обвезници, висина и начин
обрачунавања и плаћања накнаде и депозита (члан 1).
Дефинисани су основни појмови: амбалажа, депозит и депозитни систем
(члан 2).
Накнада за загађивање се одређује за ПЕТ амбалажу и лименке од
алуминијума (члан 3).
Накнада за ПЕТ амбалажу и лименке од алуминијума (амбалажа за газирана
и негазирана безалкохолна пића, воду и пиво) која се користи једнократно
обрачунава се по јединици производа (боца, лименка)- члан 4.
Обвезници плаћања накнаде су произвођачи, увозници газираних и
негазираних безалкохолних пића, воде и пива (члан 5).
Одређена је висина накнаде за ПЕТ амбалажу и лименке од алуминијума,
успостављен депозит и висина депозита (чл. 6. до 8).
Обвезници су дужни да Фонду за заштиту животне средине уплате износ
накнаде уплате у роковима утврђеним решењем (члан 9).
Средства потребна за спровођење прописа
За спровођење овог прописа нису потребна финансијска средства из буџета
Републике Србије.

