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КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

КОНТРОЛНА ЛИСТА    

СТАВЉАЊЕ ПЛАСТИЧНИХ КЕСА НА ТРЖИШТЕ РС 

Прописи: Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености  (''Сл. гл. РС'', бр. 
36/09), Правилник о техничким и другим захтевима за пластичне кесе са адитивом за оксидациону 
разгрању и биоразградњу, о оцењивању  усаглашености и условима које мора да испуни именовано 
тело (''Сл. гл. РС'', бр. 3/12) 
 

Подаци о надзираном субјекту (правном лицу, предузетнику) 

Назив правног лица, предузетника  
Општина и место седишта, адреса  
Матични број  
ПИБ  
Претежна шифра делатности  
Назив делатности  
Законски заступник правног лица/предузетник-
оснивач 

 

Телефон и електронска адреса контакт особе  

Надзирани субјекат је    Произвођач 
 Увозник 

Надзирани субјекат ставља на тржиште РС 
пластичне полиетиленске  кесе ткз. трегер кесе са 
адитивима 

 Да 
 Не1 

 

Стављање пластичних кеса на тржиште РС Напомена 

1.  

Да ли надзирани субјекат поседује упутство 
испоручиоца адитива у погледу коришћења 
прописаног масеног процента адитива за 
одређену дебљину кеса? 

 Да (2) 
 Не (0)  

2.  Да ли је на трегер кеси одштампана 
самодекларишућа тврдња о биоразградиводсти? 

 Да (2) 
 Не (0)  

3.  
Да ли је надзирани субјекат прибавио 
Сертификат о усаглашености од именованог 
тела за оцењивање усаглашености? 

 Да (2) 
 Не (0)  

4.  
Да ли су трегер кесе означене ознаком да је кеса 
биоразградива и називом адитива за 
биоразградњу који је коришћен? 

 Да (2) 
 Не (0)  

  

                                       
1Уколико је одговор „Не“ не попуњава се контролна листа: Стављање пластичних кеса на тржиште РС 



 

Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини 
Инспекција за заштиту животне средине 

Шифра: КЛ-03-01/03 
Датум: 12.04.2021. 

 

 

 

2 

 

5.  Да ли је трегер кеса означена месецом и 
годином производње? 

 Да (2) 
 Не (0)  

6.  

Да ли су пластичне полиетиленске кесе које се 
стављају на тржиште усаглашене са 
Правилником о техничким и другим захтевима 
за пластичне кесе са адитивом за оксидациону 
разгрању и биоразградњу, о оцењивању  
усаглашености и условима које мора да испуни 
именовано тело (''Сл. гл. РС'', бр. 3/12)? 

 Да (2) 
 Делимично (1) 
 Не (0) 

 

 
РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА 

 
Могући укупан број бодова 12  

Утврђен број бодова у инспекцијском надзору ____  

Проценат утврђеног броја бодова ___ % 
 
 

Степен ризика Низак Средњи Висок Критичан 

Проценат утврђеног броја бодова %2 86-100 66-85 51-65 50 и мање 

Степен ризика у односу на остварени 
проценат утврђеног броја бодова је: 

НИЗАК  

СРЕДЊИ  

ВИСОК  

КРИТИЧАН  
 

Коментар: 

 

 

 

Датум инспекцијског надзора на терену: 

Број записника, уз који се прилаже контролна листа: 

Овлашћено лице  Инспектор за заштиту 
животне средине 

  
 

 

__________________  ___________________ 
 

                                       
2 Проценат утврђеног броја бодова израчунава се тако што се остварени број бодована питања са одговором 
„Да“, подели са укупним могућим бројем бодова и тај резултат помножи са 100 


