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КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

КОНТРОЛНА ЛИСТА    
СУБЈЕКТИ УПРАВЉАЊА АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ 

Прописи: Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09 и 95/18), Закон о управљању 
отпадом (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16)  

 

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  
Број судског регистрационог улошка  
(Попунити за установе) 

 

Надзирани субјект је 

 Произвођач 
 Увозник 
 Пакер/Пунилац  
  Испоручилац 
  Крајњи корисник 
 Оператер система управљања 

амбалажним отпадом 
 

Произвођач, увозник, пакер/пунилац  и  
испоручилац 

Напомена 

1.  
Да ли бесплатно преузима отпад од секундарне 
или терцијалне амбалаже на захтев крајњег 
корисника? 

 Да  (2) 
 Не (0) 
 Није применљиво (2) 

 

2.  

Да ли бесплатно преузима амбалажни отпад, 
који није комунални отпад, а потиче од 
примарне амбалаже, на захтев крајњег 
корисника? 

 Да  (2) 
 Не (0) 
 Није применљиво (2) 

 

3.  

Да ли обезбедио одређен простор за за 
преузимање, сакупљање, разврставање и 
привремено складиштење амбалажног 
отпада,уколико годишња количина таквог 

 Да  (2) 
 Делимично  (1) 
 Не (0) 
 Није применљиво (2) 
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амбалажног отпада прелази прописану 
количину? 

4.  

Да ли је обезбедио преузимање, сакупљање, 
поновно искоришћење, рециклажу или 
одлагање амбалажног отпада на прописан 
начин? 

 Да  (2) 
 Делимично  (1) 
 Не (0) 
 Није применљиво (2) 

 

5.  
Да ли је за комунални амбалажни отпад 
закључио уговоре са оператером који обавља 
делатност управљања амбалажним  отпадом? 

 Да  (2) 
 Не (0) 
 Није применљиво (2) 

 

6.  

Да ли је за амбалажни отпад који није 
комунални закључио уговоре са оператером 
који обавља делатност управљања амбалажним 
отпадом? 

 Да  (2) 
 Не (0) 
 Није применљиво (2) 

 

7.  Да ли је прибавио дозволу за сопствено 
управљање амбалажним отпадом? 

 Да  (2) 
 Не* (0) 
 Није применљиво (2) 

 

8.  Да ли поступа у складу са условима утврђеним 
у дозволи? 

 Да  (2) 
 Делимично  (1) 
 Не (0) 
 Није применљиво (2) 

 

9.  

Да ли је  произвођач, увозник, пакер пунилац, 
испоручилац доставио у законом прописаном 
року годишњи извештај Агенцији за заштиту 
животне средине? 

 Да  (2) 
 Не (0) 

 

* Правно лице, предузетник за који је одговор „Не“, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у 
складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору 

 

Оператер система управљања амбалажним отпадом Напомена 

10.  
Да ли је оператер прибавио дозволу 
надлежног органа за управљање амбалажним 
отпадом? 

 Да  (2) 
 Не* (0) 

 

11.  Да ли оператер поступа у складу са условима 
утврђеним у дозволи? 

 Да  (2) 
 Делимично  (1) 
 Не (0) 

 

 

12.  

Да ли је оператер организовао један или 
више центара за сакупљање, разврстaвање и 
привремено складиштење амбалажног 
отпада? 

 Да  (2) 
 Не (0) 

 

13.  
Да ли оператер обавештава јавност и крајње 
кориснике о сврси и циљевима, начину и 
месту сакупљања амбалаже  

 Да  (2) 
 Не (0) 
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као и могућности поновног искоришћења и 
рециклаже амбалажног отпада? 

14.  

Да ли је оператер поднео Агенцији за  
заштиту животне средине, извештај о 
управљању амбалажом и амбалажним 
отпадом за претходну годину? 

 Да  (2) 
 Не (0) 

 

15.  

Да ли је оператер обезбедио поновно 
искоришћење, рециклажу или одлагање 
амбалажног отада у складу са чланом 36. 
Закона о амбалажи и амбалажном отпаду 
(''Сл. гл. РС'', бр. 36/09 и 95/18)? 

 Да  (2) 
 Делимично  (1) 
 Не (0) 

 

 

* Правно лице, предузетник за који је одговор „Не“, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у 
складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору 

 

Крајњи корисник Напомена 

16.  Да ли поступа са амбалажним отпадом који 
није комунални отпад на прописан начин? 

 Да  (2) 
 Делимично  (1) 
 Не (0) 

 

17.  
Да ли поступа са амбалажним отпадом који 
је загађен опасним материјама на прописан 
начин? 

 Да  (2) 
 Делимично  (1) 
 Не (0) 

 

18.  

Да ли управља амбалажним отпадом који 
није комунални отпад у складу са чланом 27. 
Закона о амбалажи и амбалажном отпаду 
(''Сл. гл. РС'', бр. 36/09 и 95/18)? 

 Да  (2) 
 Делимично  (1) 
 Не (0) 

 

19.  Да ли је прибавио дозволу за сопствено 
управљање амбалажним отпадом?1 

 Да  (2) 
 Не* (0) 
 Није применљиво (2) 

 

20.  Да ли поступа у складу са условима 
утврђеним у дозволи?1 

 Да  (2) 
 Делимично  (1) 
 Не (0) 
 Није применљиво (2) 

 

21.  

Да ли је  крајњи корисник који нема 
снабдевача доставио у законом прописаном 
року годишњи извештај Агенцији за заштиту 
животне средине? 

 Да  (2) 
 Не (0) 

 

* Правно лице, предузетник за који је одговор „Не“, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у 
складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору 

 
 

                                       
1 Питања се односе на крајњег корисника уколико сам обезбеђује поновно искоришћење, рециклажу или 
одлагање амбалажног отпада (члан 27. Закона о управљању амбалажом и амбалажним отпадом) 
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РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА 
 

 

Произвођач, увозник, 
пакер/пунилац  и  

испоручилац  
Питања 1. – 9. 

Оператер система 
управљања амбалажним 

отпадом 
Питања 10. - 15. 

Крајњи корисник 
Питања 16. – 21. 

Могући укупан број 
бодова 

14   12  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 бодова на питања са 
одговором „Да“, подели са укупним могућим бројем бодова и тај резултат помножи са 100 


