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 К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А  

 А М Б А Л А Ж Н И   О Т П А Д 
Контролна листа преузета од Министарства пољопривреде и заштите животне средине-Сектор 

инспекције за заштиту животне средине, интернет адреса: 

http://www.eko.minpolj.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-

zastitu-zivotne-sredine/ 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ 

Назив постројења  

Адреса (улица и број) 

постројења  

Општина - Град  

Матични број  

Порески идентификациони 

број (ПИБ)  

Контакт особа у постројењу  

Назив радног места  

Телефон, Факс, E-mail  

 

1. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС  СУБЈЕКТА КОЈИ УПРАВЉА АМБАЛАЖНИМ 

1. Да ли је оператер прибавио дозволу надлежног органа?  да  не* 

*Ако је одговор Не сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 

33. Закона о инспекцијском надзору 
 

 

АМБАЛАЖНИ ОТПАД 

1. 1 

Привредни субјекат, према Закону о амбалажи  

и амбалажном отпаду ставља на тржиште Републике Србије 

амбалажу која је прописно означена: 

  Да                             (2) 

  Не                             (0) 

  

Напомена: 

 

2. 2 

Амбалажни отпад се преузима на прописан начин?  Да                              (2) 

 Не                              (0) 

 Није применљиво 

Напомена: 

 

3. 3 

Да ли постоји организован простор за преузимање, 

сакупљање, разврставање и привремено складиштење 

амбалажног отпада? 

 Да                               (2) 

 Не                               (0) 

 Није применљиво 

Напомена: 

http://www.eko.minpolj.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/
http://www.eko.minpolj.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/
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4. 4 

Поступа са амбалажним отпадом који није комунални на 

прописан начин? 

 Да                                (2)  

 Не                                (0) 

 Није применљиво 

Напомена: 

 

5. 5 

Поступа са амбалажним отпадом који је загађен опасним 

материјама на прописан начин? 

 Да                                  (2) 

 Не                                  (0) 

 Није применљиво 

Напомена: 

 

6. 6 

Да ли је  произвођач, увозник, пакер пунилац, испоручилац 

или крајњи корисник који је амбалажу увезао или купио за 

сопствене потребе прибавио дозволу за сопствено управљање 

амбалажним отпадом? 

 Да                                  (2) 

 Не*                                (0) 

 Није применљиво 

*Ако је одговор Не сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом 

члана 33. Закона о инспекцијском надзору 

Ако је на претходно питање одговор "Да" одговорити на следеће питање: 

7. 7 

Да ли поступа у складу са дозволом?  Да                                  (2)    

 Не                                  (0) 

 Није применљиво 

Напомена: 

 

8. 8 

Да ли је  произвођач, увозник, пакер пунилац, испоручилац 

или крајњи корисник који је амбалажу увезао или купио за 

сопствене потребе своју обавезу управљања амбалажним 

отпадом пренео на оператера? 

 Да                                 (2) 

 Не                                 (0)   

 Није применљиво 

Напомена: 

 

9. 9 

Да ли је  произвођач, увозник, пакер пунилац, испоручилац 

или крајњи корисник доставио годишњи извештај Агенцији 

 Да                                 (2) 

 Не                                 (0)   

 

 

 10. 

Да ли је оператер прибавио дозволу за управљање 

амбалажним отпадом ? 

 Да                                (2) 

 Не*                              (0)  

 Није применљиво 

*Ако је одговор Не сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом 

члана 33. Закона о инспекцијском надзору 

 
Ако је на претходно питање одговор "Да" одговорити на следеће питање: 

 

11.  

Да ли оператер поступа у складу са дозволом?  Да                               (2) 

 Делимично                (1) 

 Не                               (0)   
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Напомена: 

 

12. 

Да ли је оператер организовао један или више центара за 

сакупљање, разврстaвање и привремено складиштење 

амбалажног отпада? 

 Да                                 

 Не                                 

 Није применљиво 

Напомена: 

 

 13. 

Да ли оператер обезбедио поновно искоришћење, рециклажу 

или одлагање амбалажног отпада у складу са законом? 

 Да                                (2)   

 Не                                (0) 

 Није применљиво 

Напомена: 

 

 14. 

Да ли оператер обавештава јавност и крајње кориснике о 

сврси и циљевима, начину и месту сакупљања амбалаже  

као и могућности поновног искоришћења и рециклаже 

амбалажног отпада? 

 Да                               (2)    

 Не                               (0) 

 Није применљиво 

Напомена: 

 

 15. 

Да ли је оператер поднео Агенцији за  

заштиту животне средине, извештај о управљању амбалажом 

и амбалажним отпадом за претходну годину? 

 Да                                (2) 

 Не                                (0) 

 

Напомена: 

 

 16. 

Да ли је оператер испунио националне циљеве  Да                                (2) 

 Делимично                 (1) 

 Не                                (0)     

Напомена: 

 

17 

Да ли је оператер испунио специфичне циљеве  Да                                (2) 

 Делимично                 (1) 

 Не                                (0)     

Напомена 
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РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

 

 
Тачкe 1. – 17. Тачкe 11.-17. 

Укупан могући број бодова 
32 14 

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА   

 

Степен ризика Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 
Тачкe 1. – 17. 29-32 25-28 20-24 ≤ 19 

Тачкe 11.-17. 12-14 8-11 5-7 ≤ 4 

Степен ризика у односу на остварени број бодова је: 

низак  

средњи  

висок  

критичан  

 

 

 

 

Представници оператера: 
Инспектори за заштиту 

животне средине 

Име и презиме: Радно место Име и презиме 

1.  1. 

 

2.  

 

 2. 

3.  

 

 3. 

 

 
  

Датум: 

 

 
 


