РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

ПРАВИЛНИК
О ОБРАСЦИМА ИЗВЈЕШТАЈА О УПРАВЉАЊУ
ПОСЕБНИМ КАТЕГОРИЈАМА ОТПАДА

Бања Лука, август 2020. године

На основу члана 63ј. став 9. Закона о управљању отпадом („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 111/13, 106/15, 16/18 и 70/20) и члана 76. став 2. Закона о
републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18), министар за
просторно уређење, грађевинарство и екологију, 17. августа 2020. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ОБРАСЦИМА ИЗВЈЕШТАЈА О УПРАВЉАЊУ
ПОСЕБНИМ КАТЕГОРИЈАМА ОТПАДА
Члан 1.
Овим правилником прописују се обрасци извјештаја о управљању посебним
категоријама отпада.
Члан 2.
(1) Обрасци извјештаја о управљању посебним категоријама отпада обухватају
сљедеће извјештаје:
1) извјештај обвезника плаћања накнаде за батерије и акумулаторе,
2) извјештај обвезника плаћања накнаде за гуме за моторна возила,
3) извјештај обвезника плаћања накнаде за минерална и синтетичка уља и
мазива,
4) извјештај обвезника плаћања накнаде за моторна возила, изузев историјских
и колекционарских возила, као и моторних возила дипломатских, конзуларних и
међународних представништава,
5) извјештај обвезника плаћања накнаде за електричне и електронске производе
и опрему,
6) извјештај обвезника плаћања накнаде за пластичне кесе за ношење изузев
биоразградивих кеса за ношење.
(2) У обрасце извјештаја из става 1. овог члана уносе се:
1) подаци о испоручиоцу – правном лицу или предузетнику,
2) подаци о одговорном лицу,
3) подаци о лицу одговорном за управљање отпадом,
4) подаци о обрачунском периоду,
5) подаци који се односе на правно лице или предузетника (увозник, извозник
произвођач, трговац),
6) изјава одговорног лица,
7) подаци о количинама.
Члан 3.
(1) Извјештајe о управљању посебним категоријама отпада обвезници плаћања
накнаде за посебне категорије отпада достављају Фонду за заштиту животне средине и
енергетску ефикасност Републике Српске.
(2) Извјештаји из става 1. овог члана подносе се на обрасцима бр. 1, 2, 3, 4, 5. и
6. чији се садржај налази у Прилогу овог правилника и чине његов саставни дио.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.
Број: 15.04-020-2019/20
МИНИСТАР

Датум: 17.8.2020. године

Сребренка Голић

ПРИЛОГ
Образац број 1.
ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА БАТЕРИЈЕ И
АКУМУЛАТОРЕ
ПОДАЦИ О ИСПОРУЧИОЦУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ
Порески идентификациони број (ПИБ)
Матични број правног лица или предузетника
Пун назив правног лица или предузетника
Мjесто
Шифра мjеста
Поштански број
Адреса
Улица и број
Телефон
Телефакс
Е-mail
Општина
Шифра општине
Шифра претежне дјелатности
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
Телефон
ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Име и презиме
Функција
Телефон
Е-mail
Oзнака
X

ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД
Први обрачунски период од 1. 1. 20__. г. до 30. 6. 20__. г.
Други обрачунски период од 1. 7. 20__. г. до 31. 12. 20__. г.

Oзнака
X

ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК

Увозник
Извозник
Произвођач
Трговац
Напомена 1: уписати X у поље иза одговарајућег
одговора
ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да су у овом извјештају дате информације истините, а
количине и вриједности тачне и одређене или процијењене у складу са правним прописима Републике Српске.
Име и
презиме
одговорног
лица
Потпис
Датум

Овјера

ПОДАЦИ О КОЛИЧИНАМА
БАТЕРИЈА И АКУМУЛАТОРА

3

Почетно стање на
складишту
Укупно увезено

4

Укупно произведено

6

Укупно извезено

1

7
8
9
10

Стартери (kg)

Преносне батерије
и акумулатори (kg)

Индустријске
батерије и
акумулатори (kg)

Пласирано на тржиште
Републике Српске
Пласирано на тржиште
ФБиХ
Пласирано на тржиште БД
Закључно стање на
складишту

Напомена 2:
Обвезник плаћања накнада за посебне категорије отпада је произвођач, увозник или трговац који
производе ставља први пут у промет на територији Републике Српске
Напомена3:
Извјештај се доставља Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
на попуњеном обрасцу, електронским путем на мејл-адресу или на CD-у без потписа и овјере, као и на
одштампаном попуњеном обрасцу (у папирној форми) путем поште, а који је прописно потписан и
овјерен од одговорног лица, и то:
‒ за прво полугодиште извјештај се доставља до 31. јула текуће године;
‒ за друго полугодиште извјештај се доставља до 31. јануара наредне године.

Образац број 2.

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ГУМЕ ЗА МОТОРНА
ВОЗИЛА
ПОДАЦИ О ИСПОРУЧИОЦУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ
Порески идентификациони број (ПИБ)
Матични број правног лица или предузетника
Пун назив правног лица или предузетника
Мjесто
Шифра мjеста
Поштански број
Адреса
Улица и број
Телефон
Телефакс
Е-mail
Општина
Шифра општине
Шифра претежне дјелатности
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
Телефон
ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Име и презиме
Функција
Телефон
Е-mail
Oзнака
X

ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД
Први обрачунски период од 1. 1. 20__. г. до 30. 6. 20__. г.
Други обрачунски период од 1. 7. 20__. г. до 31. 12. 20__. г.

Oзнака
X

ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК

Увозник
Извозник
Произвођач
Трговац
Напомена 1: Уписати X у поље иза одговарајућег одговора
ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да су у овом извјештају дате информације истините, а
количине и вриједности тачне и одређене или процијењене у складу са правним прописима Републике Српске.
Име и презиме одговорног лица
Потпис
Датум

Овјера

КОЛИЧИНЕ ЗА ГУМЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
Почетно
стање
складишта

Врсте гума

НОВЕ ГУМЕ

ГУМЕ
(комада)
ГУМЕ
(kg)

ПОЛОВНЕ ГУМЕ

ГУМЕ ЗА
ПРОТЕКТИРАЊЕ

ГУМЕ
(комада)
ГУМЕ
(kg)
ГУМЕ
(комада)
ГУМЕ
(kg)

Увоз

Произведено

Извоз

Пласирано
на тржиште
Републике
Српске

Пласирано на
тржиште
ФБиХ

Пласирано на
тржиште БД

Закључно
стање на
складишту

КОЛИЧИНЕ ЗА ГУМЕ КАО САСТАВНИ ДИО МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Врста возила чија
је гума предмет
извјештаја

Гуме за
аутомобиле и
аутомобилске
приколице

Јединица
мјере

ГУМЕ
(комада)
ГУМЕ
(kg)
ГУМЕ
(комада)

Гуме за тракторе и
доставна возила до
3,5 тоне носивости

ГУМЕ
(kg)
ГУМЕ
(kg)

Гуме за камион,
аутобус и
виљушкар

Гуме за
грађевинске,
пољопривредне
машине,
приколице и вучне
машине, летјелице
и друга
транспортна
средства

ГУМЕ
(комада)
ГУМЕ
(kg)
ГУМЕ
(kg)
ГУМЕ
(комада)
ГУМЕ
(kg)
ГУМЕ
(kg)

Почетно
стање
складишта

Увоз

Произведено

Извоз

Пласирано
на тржиште
Републике
Српске

Пласирано на
тржиште
ФБиХ

Пласирано на
тржиште БД

Закључно
стање на
складишту

Напомена 2:
Обвезник плаћања накнада за посебне категорије отпада је произвођач, увозник или трговац који производе ставља први пут у промет на територији Републике Српске
Напомена 3:
Извјештај се доставља Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске на попуњеном обрасцу, електронским путем на мејл-адресу или на CD-у без
потписа и овјере, као и на одштампаном попуњеном обрасцу (у папирној форми) путем поште, а који је прописно потписан и овјерен од одговорног лица, и то:
‒ за прво полугодиште извјештај се доставља до 31. јула текуће године;
‒ за друго полугодиште извјештај се доставља до 31. јануара наредне године.

Образац број 3.

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА МИНЕРАЛНА И
СИНТЕТИЧКА УЉА И МАЗИВА
ПОДАЦИ О ИСПОРУЧИОЦУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ
Порески идентификациони број (ПИБ)
Матични број правног лица или предузетника
Пун назив правног лица или предузетника
Мjесто
Шифра мjеста
Поштански број
Адреса
Улица и број
Телефон
Телефакс
Е-mail
Општина
Шифра општине
Шифра претежне дјелатности
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
Телефон
ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Име и презиме
Функција
Телефон
Е-mail

ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД

Oзнака X

Први обрачунски период од 1. 1. 20__г. до 30. 6. 20__. г.
Други обрачунски период од 1. 7. 20__. г. до 31. 12. 20__. г.
Oзнака
X

ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК
Увозник
Извозник
Произвођач
Трговац
Напомена 1: Уписати X у поље иза одговарајућег одговора

ИЗЈАВА
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да су у овом извјештају дате информације
истините, а количине и вриједности тачне и одређене или процијењене у складу са правним прописима Републике
Српске.
Име и презиме одговорног лица
Потпис
Датум

Овјера

ПОДАЦИ О
КОЛИЧИНАМА
МИНЕРАЛНИХ И
СИНТЕТИЧКИХ УЉА
И МАЗИВА

1
3
4
5
6

7

8

9

Моторна уља,
компресорска
уља за
подмазивање
и турбинска
уља за
подмазивање

Течности за
хидрауличне
намјене

Уља за
мјењаче
и
редукторе

Средства за обраду
метала, уља за
скидање калупа,
антикорозивна
уља и
електроизолациона
уља

Тешка и
остала уља
за
подмазивање

Остали
препарати
који се не
употребљавају
за обраду
текстилних
материјала,
коже, крзна
или других
материјала

Остали
препарати
који садрже
70% или
више, по
маси, уља од
нафте или
уља
добијених од
битуменозних
минерала и
др.

Течности за
хидрауличне
кочнице и
остале
течности за
трансмисију

Препарати
против
смрзавања

Почетно стање на
складишту (литара)
Укупно увезено
(литара)
Укупно
произведено(литара)
Укупно
извезено(литара)
Пласирано на
тржиште Републике
Српске (литара)
Пласирано на
тржиште ФБиХ
(литара)
Пласирано на
тржиште БД
(литара)
Закључно стање на
складишту (литара)

Напомена 2:
Обвезник плаћања накнада за посебне категорије отпада је произвођач, увозник или трговац који производе ставља први пут у промет на територији Републике Српске
Напомена 3:
Извјештај се доставља Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске на попуњеном обрасцу, електронским путем на мејл-адресу или на CD-у без
потписа и овјере, као и на одштампаном попуњеном обрасцу (у папирној форми) путем поште, а који је прописно потписан и овјерен од одговорног лица, и то:
‒ за прво полугодиште извјештај се доставља до 31. јула текуће године;
‒ за друго полугодиште извјештај се доставља до 31. јануара наредне године.

Образац број 4.

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА
МОТОРНА ВОЗИЛА, ИЗУЗЕВ ИСТОРИЈСКИХ И
КОЛЕКЦИОНАРСКИХ ВОЗИЛА, КАО И МОТОРНИХ
ВОЗИЛА ДИПЛОМАТСКИХ, КОНЗУЛАРНИХ И
МЕЂУНАРОДНИХ ПРЕДСТАВНИШТВА
ПОДАЦИ О ИСПОРУЧИОЦУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ
Порески идентификациони број (ПИБ)
Матични број правног лица или
предузетника
Пун назив правног лица или
предузетника
Мjесто
Шифра мjеста
Поштански број
Адреса
Улица и број
Телефон
Телефакс
Е-mail
Општина
Шифра општине
Шифра претежне дјелатности
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
Телефон
ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Име и презиме
Функција
Телефон
Е-mail
ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД

Oзнака
X

Први обрачунски период од 1. 1. 20__. г. до 30. 6. 20___. г.
Други обрачунски период од 1. 7. 20__ . г. до 31. 12. 20__. г.
ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК
Увозник
Извозник
Произвођач
Трговац
Напомена 1: Уписати X у поље иза одговарајућег одговора

Oзнака
X

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да су у овом извјештају дате
информације истините, а количине и вриједности тачне и одређене или процијењене у складу са
зправним прописима Републике Српске.
Име и
презиме
Овјера
одговорног
лица
Потпис

Датум

КОЛИЧИНЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, ИЗУЗЕВ
ИСТОРИЈСКИХ И КОЛЕКЦИОНАРСКИХ ВОЗИЛА, КАО И
МОТОРНИХ ВОЗИЛА ДИПЛОМАТСКИХ, КОНЗУЛАРНИХ
И МЕЂУНАРОДНИХ ПРЕДСТАВНИШТВА

ПОДАЦИ О КОЛИЧИНАМА
1
2

Почетно стање на складишту
Укупно увезено

3

Укупно произведено

4
5
6

Укупно извезено
Пласирано на тржиште Републике Српске
Пласирано на тржиште ФБиХ

7

Пласирано на тржиште БД

8

Закључно стање на складишту

Моторна
возила
M1

Моторна
возила
N1

ком.

ком.

kg

kg

Моторна возила са
три точка (осим L5)

ком

kg

Напомена 2:
Обвезник плаћања накнада за посебне категорије отпада је произвођач, увозник или трговац који производе ставља први
пут у промет на територији Републике Српске
Напомена 3:
Извјештај се доставља Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске на попуњеном
обрасцу, електронским путем на мејл-адресу или на CD-у без потписа и овјере, као и на одштампаном попуњеном
обрасцу (у папирној форми) путем поште, а који је прописно потписан и овјерен од одговорног лица, и то:
‒ за прво полугодиште извјештај се доставља до 31. јула текуће године;
‒ за друго полугодиште извјештај се доставља до 31. јануара наредне године.

Образац број 5.
ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ И
ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРОИЗВОДЕ И ОПРЕМУ
ПОДАЦИ О ИСПОРУЧИОЦУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ
Порески идентификациони број (ПИБ)
Матични број правног лица или предузетника
Пун назив правног лица или предузетника
Мjесто
Шифра мjеста
Поштански број
Адреса
Улица и број
Телефон
Телефакс
Е-mail
Општина
Шифра општине
Шифра претежне дјелатности
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
Телефон
ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Име и презиме
Функција
Телефон
Е-mail
Oзнака
X

ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД
Први обрачунски период од 1. 1. 20__г. до 30. 6. 20__. г.
Други обрачунски период од 1. 7. 20__г. до 31. 12. 20__. г.

Oзнака
X

ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК
Увозник
Извозник
Произвођач
Трговац
Напомена 1: Уписати X у поље иза одговарајућег одговора
ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да су у овом извјештају дате информације
истините, а количине и вриједности тачне и одређене или процијењене у складу са правним прописима Републике
Српске.
Име и презиме одговорног лица
Потпис
Датум

Овјера

РАЗРЕДИ И ПОДРАЗРЕДИ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ

ОЗНАКА РАЗРЕДА

НАЗИВ
РАЗРЕДА

НАЗИВ
ПОДРАЗРЕДА
ТИП

1

2

3

ТАРИФНИ
БРОЈ

ТЕЖИНА
ПРОИЗВО
ДА/
ОПРЕМЕ
(kg/ком)

Почетно стање
на
складишту(ком
ада)

Увезено у
обрачунској
години
(комада)

Произведено
у обрачинској
години
(комада)

Извезено у
обрачунској
години
(комада)

Пласирано
на
тржиште
Републике
Српске
(комада)

Пласиран
о на
тржиште
ФБиХ
(комада)

Пласира
но на
тржиште
ДБ
(комада)

Закључно
стање на
складишту
(на
полугодишње
м нивоу)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ознака разреда

Назив разреда

Разред 1

Опрема за измjену температуре

Ознака подразреда

1.1.

Фрижидери

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Замрзивачи
Опрема која аутоматски испоручује хладне производе
Опрема за климатизацију
Опрема за одвлаживање ваздуха
Топлотне пумпе
Радијатори који садрже уље и другу опрему за измјену температуре користећи
флуиде за измјену температуре, осим воде.

1.7.
Разред 2

Разред 3

Екрани, монитори и опрема која садржи екране
површине 100 cm2
2.1.

Екрани

2.2.

Телевизори

2.3.

LCD оквири за фотографије

2.4.

Монитори

2.5.

Преносни рачунари

2.6.
2.7.

Лаптоп
Таблети

3.1.

Равне флуоресцентне сијалице

3.2.

Компактне флуоресцентне сијалице

3.3.

3.5.

Флуоресцентне сијалице
Сијалице високог интензитета пржења – укључујући и натријумске сијалице и
металне халогене сијалице
Натријумске сијалице ниског притиска

3.6.

ЛЕД (енгл. Light Emitting Diode)

4.1.

Машине за прање веша

4.2.

Сушилице

Сијалице

3.4.

Разред 4

Назив подразреда

Велика опрема

Разред 5

4.3.

Машине за прање суђа

4.4.

Кухињски шпорети

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

Електрични шпорети
Електричне плоче за гријање
Расвјетна тијела
Опрема која репродукује звук или слике
Музичка опрема
Уређаји за плетење или ткање

4.11.

Велики рачунари

4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.

Машине за штампање
Опрема за копирање
Велики аутомат за кованице
Велики медицински уређаји
Велики инструменти за надгледање и контролу
Велики уређаји који аутоматски испоручују производе и новац
Фотонапонске плоче

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.

Усисивачи
Чистач тепиха
Уређај за шивање
Расвјетна тијела
Микровалне пећи
Вентилациона опрема
Пегле
Тостери
Електрични ножеви
Електрична кухала
Сатови и ручни сатови
Електрични бријачи
Ваге
Уређаји за његу косе и тијела
Калкулатори
Радио-апарати
Видео-камере
Видео-снимачи

Мала опрема

Разред 6

5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.
5.24.
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
5.31.
5.32.

Хајфај-опрема
Музички инструменти
Опрема која репродукује звук или слике
Електричне и електронске играчке
Спортска опрема
Рачунари за бициклисте, роњење, веслање и трчање
Детектори дима
Регулатори гријања
Термостати
Мали електрични и електронски апарати
Мали медицински уређаји
Мали инструменти за надгледање и контролу
Мали уређаји који аутоматски испоручују производе
Мала опрема са интегрисаним фотонапонским плочама

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Мобилни телегони
GPS (енгл. Global Positioning System)
Џепни калкулатори
Рутери
Лични рачунари
Штампачи

6.7.

Телефони

Мала IT и телекомуникациона опрема (без
спољне димензије веће од 50 cm)

Напомена 2:
Обвезник плаћања накнада за посебне категорије отпада је произвођач, увозник или трговац који производе ставља први пут у промет на територији Републике Српске
Напомена 3:
Извјештај се доставља Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске на попуњеном обрасцу, електронским путем на мејл-адресу или на CD-у без
потписа и овјере, као и на одштампаном попуњеном обрасцу (у папирној форми) путем поште, а који је прописно потписан и овјерен од одговорног лица, и то:
‒ за прво полугодиште извјештај се доставља до 31. јула текуће године;
‒ за друго полугодиште извјештај се доставља до 31. јануара наредне године.

Напомена 4:
Обрачун накнаде се врши само за количине електричне и електронске опреме која је први пут стављена на тржиште Републике Српске.
Ознака разреда у коју ЕЕ опрема спада (ознака разреда налази се у табели – Разреди и подразреди).
Назив разреда у коју ЕЕ опрема спада (назив разреда налази се у табели – Разреди и подразреди електричне и електронске опреме).
Назив подразреда у коју ЕЕ опрема спада (назив подразреда налази се у табели – Разреди и подразреди електричне и електронске опреме).
Тарифни број специфичног комада опреме (Царинска тарифа БиХ).
Тежина једног комада опреме (kg/ком).
Почетно стање елекричне и електронске опреме на складишту за територију Републике Српске (нпр. за први обрачунски период 2013. године на дан 1. 1. 2013. године, а за други
обрачунски период на дан 1. 7. 2013. године); (количину навести у комадима).
Укупна увезена количина за наведени обрачунски период у Републици Српској (количину навести у комадима).
Укупна произведена количина за наведени обрачунски период у Републици Српској (количину навести у комадима).
Укупна извезена количина за наведени обрачунски период у Републици Српској (количину навести у комадима).
Укупна количина електричне и електронске опреме пласиране на тржиште Републике Српске за наведени обрачунски период, на коју се обрачунава накнада (количину навести у
комадима).
Укупна количина електричне и електронске опреме пласиране на тржиште ФБиХ за наведени обрачунски период (количину навести у комадима).
Укупна количина електричне и електронске опреме пласиране на тржиште Брчко Дистрикт БиХ за наведени обрачунски период (количину навести у комадима).
Завршно стање елекричне и електронске опреме на складишту за територију Републике Српске (нпр. за први обрачунски период 2013. године закључно са 30. 6. 2013. године, а за
други обрачунски период 31. 12. 2013. године); (количину навести у комадима).

Образац број 6.

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ПЛАСТИЧНЕ
КЕСЕ ЗА НОШЕЊЕ ИЗУЗЕВ БИОРАЗГРАДИВИХ КЕСА ЗА НОШЕЊЕ
ПОДАЦИ О ИСПОРУЧИОЦУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ
Порески идентификациони број (ПИБ)
Матични број правног лица или предузетника
Пун назив правног лица или предузетника
Мjесто
Шифра мjеста
Поштански број
Адреса
Улица и број
Телефон
Телефакс
Е-mail
Општина
Шифра општине
Шифра претежне дјелатности
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
Телефон
ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Име и презиме
Функција
Телефон
Е-mail
Oзнака
X

ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД
Први обрачунски период од 1. 1. 20__г. до 30. 6. 20__г.
Други обрачунски период од 1. 7. 20__г. до 31. 12. 20__г.

Oзнака
X

ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК
Увозник
Извозник
Произвођач
Трговац
Напомена 1: Уписати X у поље иза одговарајућег одговора
ИЗЈАВА
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да су у овом извјештају дате информације истините, а
количине и вриједности тачне и одређене или процијењене у складу са правним прописима Републике Српске.
Име и презиме одговорног лица
Потпис
Датум

Овјера

КОЛИЧИНЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ОБРАЧУНАВА НАКНАДА
ЗА ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ ЗА НОШЕЊЕ

Укупно за обрачунски период
(kg)

Количина кеса на складишту (затечена на
складишту од претходног обрачунског периода)
КЕСЕ ЗА
НОШЕЊЕ

Количина кеса стављених у промет (на основу
којих се врши обрачун накнаде)
Количина кеса преостала на
складишту (закључно са крајем
обрачунског периода)

Напомена 2:
КОЛИЧИНЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ОБРАЧУНАВА НАКНАДА ЗА ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ ЗА НОШЕЊЕ
Количина кеса на складишту (затечена на складишту од претходног обрачунског периода)
Количина кеса стављених у промет (на основу којих се врши обрачун накнаде)
Количина кеса преостала на складишту (закључно са крајем обрачунског периода)

Напомена 3:
Обвезник плаћања накнада за посебне категорије отпада је произвођач, увозник или трговац који производе ставља први
пут у промет на територији Републике Српске
Напомена 4:
Извјештај се доставља Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске на попуњеном
обрасцу, електронским путем на мејл-адресу или на CD-у без потписа и овјере, као и на одштампаном попуњеном
обрасцу (у папирној форми) путем поште, а који је прописно потписан и овјерен од одговорног лица, и то:
‒ за прво полугодиште извјештај се доставља до 31. јула текуће године;
‒ за друго полугодиште извјештај се доставља до 31. јануара наредне године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРАВИЛНИКА
О ОБРАСЦИМА ИЗВЈЕШТАЈА О УПРАВЉАЊУ
ПОСЕБНИМ КАТЕГОРИЈАМА ОТПАДА
I

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Правилника о обрасцима извјештаја о управљању
посебним категоријама отпада садржан је у одредби члана 63ј. став 9. Закона о управљању
отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13, 106/15, 16/18 и 70/20) којом
је прописано да министар доноси правилник којим се прописују обрасци извјештаја о
управљању посебним категоријама отпада и у одредби члана 76. став 2. Закона о
републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18), која прописује
да министар представља министарство, доноси прописе из члана 63. став 1. овог закона и
рјешења у управним и другим појединачним стварима, одлучује о правима и дужностима
запослених у министарству и одлучује о другим питањима из дјелокруга министарства.
II

УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Према Мишљењу Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу
број: 17.03-020-2371/20 од 3. августа 2020. године, а након увида у прописе Европске
уније и анализе Правилника о обрасцима извјештаја о управљању посебним категоријама
отпада, нису установљени извори права који регулишу обрасце извјештаја о управљању
отпадом. Због тога у Изјави о усклађености стоји оцјена „Непримјењиво“.
Доносилац правилника је приликом формулисања обрасца за извјештавање
обвезника плаћања накнаде за електричне и електронске производе и опрему узео у обзир
врсте електричне и електронске опреме на које се односи Директива 2012/19/ЕC
Европског парламента и Савјета од 4. јула 2012. године о отпадној електричној и
електронској опреми.
III

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА

Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13,
106/15, 16/18 и 70/20) уређују се врсте и класификација отпада, планирање управљања
отпадом, субјекти управљања отпадом, одговорности и обавезе у управљању отпадом,
организовање управљања отпадом, управљање посебним токовима отпада, поступак
издавања дозвола, прекогранично кретање отпада, извјештавање о отпаду и база података,
финансирање управљања отпадом, надзор, као и друга питања од значаја за управљање
отпадом.
Чланом 63и. Закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом
(„Службени гласник Републике Српске“, број 70/20) утврђено је да се за произведене или
увезене производе који послије употребе постају отпад плаћа накнада за оптерећивање
животне средине посебним категоријама отпада, а у сврху покривања трошкова
успостављања система управљања посебним категоријама отпада. Надаље, прописано је
да се Накнада за посебне категорије отпада плаћа за пластичне кесе за ношење, изузев

биоразградивих пластичних кеса за ношење, батерије и акумулаторе, гуме за моторна
возила, електричне и електронске производе и опрему, минерална и синтетичка уља и
мазива, и моторна возила, изузев историјских и колекционарских моторних возила.
Овим законским прописом, поред предмета наплате накнаде, утврђени су и обвезници,
вријеме доспјећа обавезе плаћања накнаде, критеријуми и начин обрачуна накнаде, као и
начин њеног плаћања.
У циљу да се обвезницима омогући да на једноставан начин испуне своју обавезу
извјештавања Фонда за потребе обрачуна предметне накнаде, овим подзаконским актом
прописан је изглед образаца за достављање података за пластичне кесе за ношење, изузев
биоразградивих пластичних кеса за ношење, батерије и акумулаторе, гуме за моторна
возила, електричне и електронске производе и опрему, минерална и синтетичка уља и
мазива и моторна возила, изузев историјских и колекционарских моторних возила.
IV

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА

Чланом 1. прописан је предмет уређивања овог подзаконског акта.
Члан 2. прописује врсте образаца извјештаја и њихову садржину.
Чланом 3. нормирано је да Извјештајe о управљању посебним категоријама отпада
обвезници плаћања накнаде за посебне категорије отпада достављају Фонду за заштиту
животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске у складу са Законом о
управљању отпадом. Истовремено је прописано да се извјештаји подносе на обрасцима
који се налазе у прилогу овог подзаконског акта.
Чланом 4. прописано је ступање на снагу овог правилника.
V

УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ПРАВИЛНИКА

Приликом израде овог правилника испуњени су услови из т. 4. и 12. Смјерница за
поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради
закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12). Процјењено је да је
Правилник од интереса за јавност, те је текст Правилника био објављен на интернет
страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију ради
достављања примједаба и сугестија. У току поступка консултација није било примједби
ни сугестија на текст правилника.
VI
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА
ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА

И

ЕКОНОМСКА

ОПРАВДАНОСТ

За доношење овог правилника нису потребна додатна средства из буџета
Републике Српске.

