
 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I  УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

  Уставни основ за доношење овог закона је члан 97. тачка 9. Устава Републике 

Србије, према коме Република Србија уређује и обезбеђује систем заштите и 

унапређења животне средине. 

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ  

  

 Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, број 36/09) 

уређени су услови заштите животне средине које амбалажа мора да испуњава за 

стављање у промет (чл.7-15), управљање амбалажом и амбалажним отпадом (чл.16-37), 

извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду (чл.38-42), економски инструменти 

(чл.43-45), надзор над радом (чл.46-49), надлежност за решавање по жалби (члан 50) и 

казнене одредбе (чл.51-53)као и друга питања од значаја за управљање амбалажом и 

амбалажним отпадом (чл.54-57)  

 На основу закона донети су подзаконски акти којима се уређују поједина питања 

из области управљања амбалажом и амбалажним отпадом. Са становишта измена и 

допуна које се предлажу овим законом релевантни су Закон о престанку важења Закона 

о  Фонду за заштиту животне средине, Уредба о критеријумима за обрачун накнаде за 

амбалажу или упакован производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима 

плаћања, висини накнаде, као и о начину обрачунавања и плаћања накнаде, затим 

посебан закон којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара, закон којим се 

уређује заштита животне средине, Закон о буџетском систему(„Службени гласник РС”, 

бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), као и Закон о финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11 и 93/12). 

 Законом о престанку важења закона о Фонду („Службени гласник РС”, број 

93/12) престао је са радом Фонд за заштиту животне средине.  

 Уредбом о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или упакован 

производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини накнаде, као и 

о начину обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС“, бр. 8/10), утврђени 

су  критеријуми за обрачун накнаде за амбалажу или упакован производ и ослобађање 

од плаћања накнаде, обвезници плаћања, висина накнаде, као и начин обрачунавања и 

плаћања накнаде.  

 Разлог за предлагање измена овог закона је обезбеђивање  усклађености 

законодавно-правних решења која се односе на накнаду за стављање амбалаже у промет 

са Законом о престанку важења закона о Фонду, посебним законом којим се уређују 

накнаде за коришћење јавних добара, као и законом којим се уређује заштита животне 

средине. 

 Законом о престанку важења Закона о Фонду који је ступио на снагу 29. 

септембра 2012. године, престао је са радом Фонд за заштиту животне средине. У току је 

реорганизација целокупног система накнада које чине приход буџета Републике Србије 
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кроз доношење посебног законa којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара. 

Решења предвиђена Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, број 93/12) такође упућују на ревизију накнада и такси, које су 

представљале један од основних извора финансирања рада Фонда за заштиту животне 

средине преко кога се до сада остваривао систем финансирања заштите животне 

средине. Чланом 12. наведеног Закона измењен је члан 18. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12). Према овом решењу, 

накнаде се могу уводити за коришћење добара која су посебним законом утврђена као 

природна богатства, односно добра од општег интереса и добра у општој употреби. 

Прописано је и да се обвезник плаћања накнаде, основица за плаћање накнаде, висина 

накнаде, начин утврђивања и плаћања накнаде, као и припадност накнаде уређују 

посебним законом који предлаже и спроводи министарство надлежно за финансије, као 

и да се прописане накнаде из овог члана не могу уводити ниједним другим законом осим 

посебним законом којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара. Ова 

реорганизација система, као и престанак рада Фонда за заштиту животне средине, нужно 

условљава и измену система финансирања у области заштите животне средине 

укључујући и област накнада за стављање амбалаже или упакованог производа у промет, 

а у циљу успостављања континуираног функционисања система финансирања заштите 

животне средине који се до сада одвијао преко Фонда. 

 Посебним законом којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара 

предвиђено је да Влада прописује  критеријуме за обрачун накнаде за амбалажу или 

упакован производ као и ослобађање од плаћања накнаде, обвезнике  плаћања, висину, 

начин обрачунавања и плаћања накнаде као и подељеност овлашћења за припрему 

предлога овог подзаконског акта између Министарства финансија и привреде и 

министарства надлежног за заштиту животне средине, а које је до сада искључиво 

припадало министарству надлежном за заштиту животне средине. Дакле, према овом 

законском решењу, овлашћење за припрему наведеног подзаконског акта подељено је 

између ова два министарства. Законским решењима садржаним у закону којим се 

уређују накнаде за коришћење јавних добара такође је предвиђено да сви подзаконски 

акти, укључујући и наведени, остану на снази до доношења подзаконских аката 

предвиђених тим законом. 

 Тежиште политике заштите животне средине развијених земаља, укључујући 

земље ЕУ представља висок ниво заштите животне средине и њено утемељење на 

економским принципима („загађивач плаћа“).Решавање проблема загађења животне 

средине услед неадекватног управљања амбалажом и амбалажним отпадом  и наменског 

коришћења накнада, узима у обзир примену принципа „загађивач плаћа” у складу са 

Препоруком Савета 75/436 Еуратом, ЕЦСЦ, ЕЕЦ  о одређивању трошкова и акција јавне 

власти у области заштите животне средине – принцип „загађивач плаћа“ (Council 

Recommendation 75/436 Euratom, ECSC, EEC – Polluter Pay Principle). И самим Законом о 

буџетском систему у члану 2. тачка 15) дефинисани су наменски приходи као јавни 

приходи чије је коришћење и намена утврђена законом. Такође, чланом 4. Закона о 

финансирању локалне самоуправе, прописано је да су сви приходи јединице локалне 

самоуправе општи приход буџета јединице локалне самоуправе али да се могу 

користити за било коју намену, у складу са законом и одлуком о буџету јединице 

локалне самоуправе, осим оних прихода чији је наменски карактер утврђен законом. 

Собзиром на специфичност области заштите животне средине и постојања потребе 
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наменског коришћења средстава остварених из накнада од амбалаже и упакованог 

производа, овај закон садржи решења у том домену. Сходно томе, измене овог закона 

прате наведени принцип у погледу наменског коришћења средстава остварених од 

накнада.  

Изменама и допунама Закона о амбалажи и амбалажном отпаду остварују се 

општи циљеви установљени законом, односно примена начела «загађивач плаћа» 

установљеног Законом о заштити животне средине под једнаким условима за сва правна 

лица која обављају привредну делатност на територији Републике Србије, у складу са 

законским решењима садржаним у закону којим се уређују накнаде за коришћење јавних 

добара (накнада за амбалажу и упакован производ). 

 Предложена законодавна решења немају негативно дејство на привредне субјекте 

јер се односе на реорганизацију целокупног система накнада и у вези су са престанком 

рада Фонда за заштиту животне средине и ступањем на снагу Закона о престанку 

важења Закона о Фонду за заштиту животне средине. Такође, она представљају и 

усклађивање Закона о амбалажи и амбалажном отпаду са законским решењима 

садржаним у посебном закону којим се уређују  накнаде за коришћење јавних добара и 

предложеним изменама закона којим се уређује заштита животне средине, а 

истовремено обезбеђују континуитет у функционисању система финансирања заштите 

животне средине. 
 

 

III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 

 

У члану 1. члан 43. став 1. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду се допуњује, 

тако што се одредби да испоручилац амбалажу или упакован производ ставља у промет 

на територији Републике Србије, додају речи „у складу са законом којим се уређују 

накнаде за коришћење јавних добара”. Сама обавеза плаћања накнаде предвиђена је у 

посебном закону којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара. Овако допуњена 

одредба у Закону о амбалажи и амбалажном отпаду представља  везу између ова два 

закона. 

Такође, ст. 2. и 4. истог члана бришу се, собзиром да је начин утврђивања накнаде 

као и само овлашћење за доношење подзаконског акта уређено  посебним законом којим 

се прописују накнаде за коришћење јавних добара.  

Став 3. истог члана мења се  тако да се средства остварена од накнаде из става 1. 

овог члана користе наменски за управљање отпадом, у складу са законом. Измена ове 

одредбе, логично произлази из законског решења садржаног у посебнмом закону којим 

се уређују накнаде за коришћење јавних добара, којим је прописано да су  средства 

остварена од накнада приход буџета РС, као и Закона о престанку важења Закона о 

Фонду за заштиту животне средине чијим ступањем на снагу престаје са радом Фонд за 

животну средину преко кога су се се до сада користила средства остварена од накнаде за 

стављање амбалаже у промет. 

У члану 2. прописано је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.” 
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V СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 
  

 За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџетa Републике 

Србије.  

 

 

VI  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ  

 

 Сагласно члану 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, 

број 20/12 – пречишћен текст) предлаже се доношење закона по хитном поступку у 

циљу успостављања законодавног оквира у складу са новим законодавним решењима и 

континуираног функционисања система наканада у овој области, собзиром да би 

недоношење закона по наведеном поступку могло да проузрокује штетне последице у 

погледу економичног и ефикасног вршења послова управљања амбалажом и 

амбалажним отпадом. 

С обзиром на комплексност и повезаност материје која се односи на 

реорганизација система накнада које чине приход буџета Републике Србије, доношењем 

овог закона по хитном поступку обезбеђују се законодавни, организационо-

институционални услови за благовремено уклапање свих накнада у систем накнада као 

целовит систем као и несметано функционисање система финансирања управљања 

отпадом у Републици Србији. 

 
 


