
Члан 3.

(1) За бра ње но је ли цу мла ђем ли цу од 18 го ди на да ку -
пи и/или упо три је би (кон зу ми ра) ал ко хол но пи ће у уго сти -
тељ ском објек ту.

(2) Уго сти тељ је оба ве зан во ди ти ра чу на о при мје ни
мје ре из ста ва 1. овог чла на.

Члан 4.

(1) Уго сти тељ или за по сле но ли це код уго сти те ља оба -
ве зан је да од би је да про да  ал ко хол но пи ће или пру жи  уго -
сти тељ ску услу гу ли цу за ко је по сум ња да је мла ђе од 18
го ди на.

(2) Уко ли ко ли це из ста ва 1. овог чла на уго сти те љу или
за по сле ном ли цу код уго сти те ља до бро вољ но до ка же да је
ста ри је од 18 го ди на да ва њем на увид лич ног до ку мен та,
уго сти тељ или за по сле но ли це код уго сти те ља мо же том
ли цу про да ти ал ко хол но пи ће или пру жи ти од го ва ра ју ћу
уго сти тељ ску услу гу.

(3) У слу ча ју да ли це из ста ва 1. овог члана не мо же до -
ка за ти да је ста ри је од 18 го ди на, уго сти тељ је ду жан да
одбије да прода ал ко хол но пи ће том ли цу или пру жи  од го -
ва ра ју ћу уго сти тељ ску услу гу.

Члан 5.

Уго сти тељ је оба ве зан да на вид но мје сто у уго сти тељ -
ском објек ту, или не по сред но по ред шан ка или то чи о ни це
пића, ис так не оба вје ште ње о за бра ни про да је, упо тре бе,
од но сно услу жи ва ња ал ко хол них пи ћа ли ци ма мла ђим од
18 го ди на.

Члан 6.

(1) Уго сти те љу ко ји оба вља уго сти тељ ску дје лат ност у
објек ту вр сте ке те ринг за бра ње но је да на мје сту до ста-
вља ња услу жу је ал ко хол на пи ћа ли ци ма мла ђим од 18 го -
ди на, уко ли ко ке те ринг услуге под ра зу мије ва ју и услу жи -
ва ње ал ко хол них пи ћа на мје сту до ста ве.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на уго сти тељ је оба ве -
зан по сту пи ти у скла ду са чла ном 4. ове уред бе.

Члан 7.

Ин спек циј ски над зор над при мје ном ове уред бе вр ши
Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве пу тем над ле -
жних ре пу блич ких, од но сно оп штин ских тр жи шних ин -
спек то ра.

Члан 8.

(1) Нов ча ном ка зном у из но су од 500 КМ до 2.500 КМ
ка зни ће се за пре кр шај уго сти тељ као при вред но дру штво
ако:

а) на вид но мје сто у уго сти тељ ском објек ту, или не по -
сред но по ред шан ка или то чи о ни це пи ћа, не ис так не оба -
вје ште ње о за бра ни про да је, упо тре бе, од но сно услу жи ва -
ња ал ко хол них пи ћа ли ци ма мла ђим од 18 го ди на и

б) оба вља уго сти тељ ску дје лат ност у објек ту вр сте ке -
те ринг, а на мје сту до ста ве услу жу је ал ко хол на пи ћа ли ци -
ма мла ђим од 18 го ди на.

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се од го -
вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 200 КМ до
1.000 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се за пре -
кр шај уго сти тељ као пред у зет ник или фи зич ко ли це нов ча -
ном ка зном у из но су од 300 КМ до 1.500 КМ.

Члан 9.

(1) Нов ча ном ка зном у ра спо ну од 200 КМ до 1.000 КМ
ка зни ће се ли це од 16 до 18 го ди на (ста ри ји ма ло љет ник)
уко ли ко пре кр ши од ред бу чла на 4. ове уред бе.

(2) Ли цу од 14 до 16 го ди на (мла ђи ма ло љет ник) ко ји
пре кр ши од ред бу чла на 4. ове уред бе из ре ћи ће се од го ва -
ра јућа вас пит на мје ра.

Члан 10.

Од ред ба чла на 5. ове уред бе не од но си се на уго сти те -
ље ко ји оба вља ју дје лат ност у уго сти тељ ским објек ти ма у

ко ји ма се пре ма про пи си ма из обла сти уго сти тељ ства не
услу жу је ал ко хол но пи ће.

Члан 11.

Уго сти те љи су оба ве зни у ро ку од 30 да на од да на сту -
па ња на сна гу ове уред бе да уса гла се сво је по сло ва ње са
чла ном 5. из ове уред бе.

Члан 12.

Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-851/11 Пред сјед ник 
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На осно ву чла на 60. став 2. За ко на о упра вља њу от па -
дом (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 53/02 и
65/08) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 28. апри ла 2011.
го ди не,  д о  н и  ј е  л а ј е

У Р Е Д  БУ  

О УПРА ВЉА ЊУ АМ БА ЛА ЖОМ И АМ БА ЛА ЖНИМ 

ОТ ПА ДОМ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овом уред бом про пи су ју се на чин по сту па ња са ам ба -
ла жом и ам ба ла жним от па дом и оба ве зе уче сни ка си сте ма
за упра вља ње ам ба ла жом и ам ба ла жним от па дом.

Члан 2.

Ова уред ба од но си се на ам ба ла жу ко ја се про из во ди,
од но сно ста вља на тр жи ште, уве зе ну ам ба ла жу и сав ам ба -
ла жни от пад ко ји је на стао у ин ду стри ји, за нат ству, ма ло -
про да ји, услу жним и дру гим дје лат но сти ма, у до ма ћин -
стви ма или на стао на не ки дру ги на чин, без об зи ра на ње -
го во по ри је кло, упо тре бу и коришће ни ам ба ла жни ма те ри -
јал.

Члан 3.

Ова уред ба не при мје њу ју се на кон теј не ре за друм ски,
же ље знич ки, во де ни или ва зду шни ме ђу на род ни тран -
спорт.

Члан 4.

Циљ Уред бе је да, у скла ду са при о ри те ти ма и на че ли -
ма о упра вља њу от па дом, обез би је ди:

а) очу ва ње при род них ре сур са,

б) за шти ту жи вот не сре ди не и здра вља љу ди,

в) раз вој са време них тех но ло ги ја про из вод ње ам ба ла -
же,

г) ус по ста вља ње оп ти мал ног си сте ма упра вља ња ам -
ба ла жом и ам ба ла жним от па дом,

д) функ ци о ни са ње тр жи шта на те ри то ри ји Ре пу бли ке
Срп ске,

ђ) спре ча ва ње ства ра ња тр го винских пре пре ка, из бје га -
ва ње по ре ме ћа ја и огра ни че ња у кон ку рен ци ји и

е) спре ча ва ње ства ра ња дис кри ми на ци је по вр сти или
по са др жа ју ам ба ла же.

Члан 5.

Упра вља ње ам ба ла жом и ам ба ла жним от па дом, у сми -
слу ове уредбе, под ра зу ми је ва:

а) по дје лу од го вор но сти свих при вред них су бје ка та у
скла ду са на че лом “за га ђи вач пла ћа” то ком жи вот ног ци -
клу са ам ба ла же,

б) сма ње ње ко ли чи не ам ба ла жног от па да и
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в) по нов ну упо тре бу ам ба ла же, ре ци кла жу и дру ге
обли ци по нов ног ис коришћа ва ња ам ба ла жног от па да и
сма ње ње ко нач ног од ла га ња.

Члан 6.

Из ра зи упо три је бље ни у Уред би има ју сље де ће зна че -
ње:

а) ам ба ла жа је про из вод на пра вљен од ма те ри ја ла
разли чи тог ка рак те ра, чи ја је на мје на смје шта ње, чу ва ње и
за шти та са др жи не, ру ко ва ње, ис по ру чи ва ње и пред ста вља -
ње ро бе, као и пред ме ти коришће ни као по моћ на сред ства
за па ко ва ње, умо та ва ње, ве зи ва ње, не про пу сно за тва ра ње,
при пре му за от пре му и озна ча ва ње ро бе, а мо же би ти:

1) при мар на или про дај на ам ба ла жа као нај ма ња ам ба -
ла жна је ди ни ца у ко јој се про из вод про да је ко нач ном куп -
цу,

2) се кун дар на или збир на ам ба ла жа као ам ба ла жна је -
ди ни ца ко ја са др жи ви ше про из во да у при мар ној ам ба ла -
жи са на мје ном да на про дај ном мје сту омо гу ћи гру пи са ње
од ре ђе ног бро ја је ди ни ца за про да ју, без об зи ра на то да ли
се пре да је крај њем ко ри сни ку или по тро ша чу или се ко ри -
сти за снаб ди је ва ње на про дај ним мје сти ма. Ова ам ба ла жа
се мо же укло ни ти са про из во да без ути ца ја на ње го ве ка -
рак те ри сти ке,

3) тер ци јар на или тран спорт на ам ба ла жа на ми је ње на
за без бје дан тран спорт и ру ко ва ње про из во да у про дај ној
или збир ној ам ба ла жи, а не об у хва та кон теј не ре за друм -
ски, же ље знич ки, во де ни или ва зду шни тран спорт;

б) ам ба ла жни ма те ри јал је ма те ри јал раз ли чи тих ка рак -
те ри сти ка од ко јих се из ра ђу је ам ба ла жа;

в) ам ба ла жни от пад је сва ка ам ба ла жа или ам ба ла жни
ма те ри јал ко ји не мо же да се ис ко ри сти у пр во бит не свр хе,
осим оста та ка ма те ри ја ла на ста лих у про из вод њи ам ба ла -
же (про из вод ни оста ци), ко ји се не сма тра ју ам ба ла жним
от па дом;

г) ам ба ла жни от пад ко ји је ко му нал ни от пад (ко му нал -
ни ам ба ла жни от пад) од при мар не и се кун дар не ам ба ла же
ко ји на ста је као от пад у до ма ћин стви ма (кућ ни от пад) или
у ин ду стри ји, за нат ским дје лат но сти ма, услу жним или
дру гим дје лат но сти ма (ко мер ци јал ни от пад), а ко ји је сли -
чан от па ду из до ма ћин ства у по гле ду ње го ве при роде или
са ста ва;

д) ам ба ла жни от пад ко ји ни је ко му нал ни от пад је от пад
од при мар не, се кун дар не или те ри ци јар не ам ба ла же који
на ста је као от пад у про це су про из вод ње, у ма ло про да ји,
услу жним или дру гим дје лат но сти ма, а ко ји ни је саку пљен
кроз си стем са ку пља ња ко ји ор га ни зу ју ко му нал на пред у -
зе ћа;

ђ) функ ци о нал на је ди ни ца ам ба ла же под ра зу ми је ва ви -
ше ком по не на та спо је них за јед но, у об ли ку ко ји крајњи ко -
ри сник ко ри сти;

е) ис коришће ње ам ба ла жног от па да у енер гет ске свр хе
је коришће ње ам ба ла жног от па да у ди рект ном спа љи ва њу
са или без при су ства дру ге вр сте от па да са при мар ним ци -
љем ис коришће ња то пло те;

ж) ис по ру чи лац је прав но ли це или пред у зет ник ко ји
пла си ра ам ба ла жу или упа ко ван про из вод на тр жи ште;

з) јед но крат на ам ба ла жа је ам ба ла жа ко ја је про из ве де -
на за са мо јед но коришће ње;

и) ком пле тан си стем па ко ва ња под ра зу ми је ва при мар -
ну, се кун дар ну и тер ци јар ну ам ба ла жу, тј. крај њи об лик
па ко ва ња ко ји про из во ђач ис по ру чу је ис по ру чи о цу;

ј) ком по нен та ам ба ла же је дио ам ба ла же ко ји се мо же
руч но или јед но став ним фи зич ким по ступ ком одво ји ти;

к) крај њи ко ри сник је по тро шач ко ји, у свр ху крај ње
по тро шње или кон зу ма ци је упа ко ва не ро бе, ски да ам ба ла -
жу са ро бе или је пра зни, та ко да она по ста је ам ба ла жни
от пад, или тр го вац на ма ло ко ји, у ци љу да ље про да је ро -
бе, ски да ам ба ла жу са ро бе или је пра зни, та ко да она по -
ста је от пад се кун дар не или тер ци јар не ам ба ла же;

л) крај њи снаб дје вач је прав но ли це или пред у зет ник
ко ји снаб ди је ва ам ба ла жом или упа ко ва ном ро бом крај њег
ко ри сни ка, не за ви сно од то га да ли је то ли це исто вре ме но
и про из во ђач, уво зник, пу ни лац и ис по ру чи лац;

љ) од ла га ње ам ба ла жног от па да је би ло ко ји по сту пак
или ме то да ко ји не во ди мо гућ но сти ре ге не ра ци је, ре ци -
кла же, пре ра де, ди рект ног по нов ног коришће ња или упо -
тре бе ал тер на тив них из во ра енер ги је;

м) опе ра тер си сте ма упра вља ња ам ба ла жним от па дом
(у да љем тек сту: опе ра тер) је сва ко прав но ли це ко је, у
складу са За ко ном о упра вља њу от па дом, упра вља по стро -
је њем или га кон тро ли ше или је овлашћен за до но ше ње
еко ном ских од лу ка у обла сти тех нич ког функ ци о ни са ња
по стро је ња и на чи је се име из да је до зво ла за упра вља ње
ам ба ла жним от па дом;

н) ор ган ски по сту пак ре ци кла же је аероб ни (про из вод -
ња ком по ста) или ана е роб ни (про из вод ња би о га са) трет -
ман би о ра згра дљи вих ди је ло ва ам ба ла жног от па да под
кон тро ли са ним усло ви ма и уз коришће ње ми кро ор га ни за -
ма ко ји ма се до би ја ком пост или ме тан, док се од ла га ње
от па да на спе ци јал но про јек то ва не де по ни је не сма тра
обли ком ор ган ске ре ци кла же;

њ) па кер је прав но ли це или пред у зет ник ко ји па ку је
про из во де;

о) пу ни лац је прав но ли це или пред у зет ник ко ји пу ни
ам ба ла жу;

п) Пра вил ник о сма ње њу ам ба ла жног от па да (у да љем
тек сту: Пра вил ник) про пи су је спе ци фич не ро ко ве и оба ве -
зе у ве зи са да љим по сту па њем с ам ба ла жом и ам ба ла -
жним от па дом;

р) по нов на упо тре ба је ви ше стру ка упо тре ба ам ба ла же
у исту свр ху, са или без по моћ них сред ста ва за па ко ва ње
ко ји омо гу ћа ва ју да се ам ба ла жа по но во на пу ни;

с) по но во коришће ње је сва ка дје лат ност ко јом се от пад
упо тре бља ва за на мје ну за ко ју је пр во бит но за ми шљен;

т) по врат на амба ла жа је ам ба ла жа ко ја се, на кон вра ћа -
ња од стра не по тро ша ча, по но во упо тре бља ва за исту на -
мје ну и за чи ји се по врат га ран ту је вра ћа ње де по зи та (ка у -
ци је);

ћ) пре вен тив ни ути цај опа сних ма те ри ја из ам ба ла же
на жи вот ну сре ди ну је сма ње ње са др жа ја опа сних ма те ри -
ја у ма те ри ја лу и ма те ри ја на ни воу про це са про из вод ње,
ста вља ња на тр жи ште, ди стри бу ци ји, коришће њу и у фа зи
укла ња ња, по себ но уса вр ша ва њем про из во да и раз во јем
са вре ме них тех но ло ги ја;

у) пре во зник је прав но или фи зич ко ли це ко је вр ши
тран спорт ам ба ла жног от па да;

ф) про из во ђач је прав но ли це или пред у зет ник ко ји
про из во ди ам ба ла жу с ци љем ста вља ња на тр жи ште;

х) ре цикла жа ам ба ла жног от па да об у хва та по ступ ке
пре ра де ам ба ла жног от па да у се кун дар не си ро ви не за про -
из водњу но ве ам ба ла же или за дру ге на мје не, укљу чу ју ћи
ор ган ско ре ци кли ра ње ам ба ла жног от па да, а ис кљу чу ју ћи
коришће ње енер ги је;

ц) са ку пљач ам ба ла жног от па да је прав но ли це или
пред у зет ник ко је оба вља дје лат ност са ку пља ња ам ба ла -
жног от па да;

ч) са став ни дио ам ба ла же је дио од ко јег је из ра ђе на
ам ба ла жа или ње на ком по нен та, а ко ји се не мо же одво ји -
ти руч но или јед но став ним фи зич ким пу тем;

џ) су бјек ти упра вља ња ам ба ла жом и ам ба ла жним от па -
дом су: про из во ђач, уво зник, па кер, пу ни лац, ис по ру чи лац,
тр го вац, крај њи ко ри сник, крај њи снаб дје вач, пре во зник,
са ку пљач, опе ра тер;

ш) тр го вац је прав но ли це или пред у зет ник чи ја је дје -
лат ност про да ја, у окви ру ко је на ба вља ам ба ла жни ма те ри -
јал, ам ба ла жу или па ко ва ну ро бу у свр ху про да је ко нач ном
ко ри снику;

аа) удио по врат не ам ба ла же је од нос је ди нич не ам ба ла -
же у по врат ној ам ба ла жи у од но су на укуп ну ко ли чи ну је -
ди нич не ам ба ла же ко ја је ста вље на на тр жи ште, из ра же но
у про цен ти ма;

аб) упра вља ње ам ба ла жним от па дом је пла ни ра ње и
ор га ни зо ва ње ак тив но сти у ве зи са са ку пља њем, тран -
спор том, скла ди ште њем, по нов ним коришће њем, трет ма -
ном и од ла га њем ам ба ла жног от па да;
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ав) уво зник је прав но ли це или пред у зет ник ко ји уво зи
си рови не за про из вод њу ам ба ла же и ам ба ла жу или па ко ва -
не про из во де с ци љем ста вља ња на тр жи ште;

аг) ви ше слој на ам ба ла жа је ам ба ла жа са чи ње на од
разли чи тих ма те ри ја ла ко ји се не мо гу одво ји ти руч но.

II - ЗА ХТЈЕ ВИ ЗА ДИ ЗАЈ НИ РА ЊЕ, ПРО ИЗ ВОД ЊУ 
И УПО ТРЕ БУ АМ БА ЛА ЖЕ И УПРА ВЉА ЊЕ 

АМ БА ЛА ЖНИМ ОТ ПА ДОМ

Члан 7.

(1) При ли ком про из вод ње и уво за ам ба ла жног ма те ри -
ја ла, ам ба ла же и па ко ва не ро бе, па ко ва ња про из во да и ста -
вља ња ам ба ла жног ма те ри ја ла, ам ба ла же и па ко ва не ро бе
на тр жи ште при мје њу ју се нај бо ља на че ла, тех но ло ги је
или про из вод ни по ступ ци ко ји омо гу ћа ва ју:

а) сма ње ње ко ли чи не ам ба ла жног от па да,

б) спре ча ва ње и сма ње ње штет них утица ја на жи вот ну
сре ди ну ма те ри ја ла и ма те ри ја ко је са др же ам ба ла жа или
ам ба ла жни от пад и

в) спре ча ва ње и сма ње ње штет них ути ца ја на жи вот ну
сре ди ну у про из вод њи, тр жи шту, ди стри бу ци ји и коришће -
њу ам ба ла же, те у об ра ди и збри ња ва њу ам ба ла жног от па да.

(2) Ма те ри ја ли у ам ба ла жном от па ду из ста ва 1. овог
чла на су: па пир и кар тон, пла сти ка, др во, ме тал, ста кло и
ви ше слој ни ма те ри ја ли.

Члан 8.

(1) Про из во ђа чу или уво зни ку за бра ње на је про из вод -
ња и пу шта ње на тр жи ште ам ба ла же у ко јој уку пан удио
оло ва, кад ми ја, жи ве и ше сто ва лент ног хро ма пре ла зи 100
ppm ма се ам ба ла же или ам ба ла жног ма те ри ја ла, осим у
слу ча ју да је ам ба ла жа у пот пу но сти про из ве де на од кри -
ста ла оло ва.

(2) Про из во ђач или уво зник је оба ве зан да, уз ис по ру -
ку ам ба ла же или ам ба ла жног ма те ри ја ла ко ји пу шта на тр -
жи ште, при ло жи до ку мен та ци ју о ис пу ња ва њу усло ва на -
ве де них у ста ву 1. овог чла на, чи ме га ран ту је да ам ба ла жа
или ам ба ла жни ма те ри јал ис пу ња ва на ве де не усло ве.

Члан 9.

(1) Ам ба ла жа мо ра би ти кла си фи ко ва на и озна че на пре -
ма ма те ри ја лу коришће ном у про из вод њи та ко да се олакша
прику пља ње, по нов на упо тре ба и об но ва ам ба ла же.

(2) Ми ни стар над ле жан за за шти ту жи вот не сре ди не (у
да љем тек сту: ми ни стар) по себ ним ак том ће про пи са ти по -
сту пак за кла си фи ка ци ју и озна ча ва ње ам ба ла же, у ро ку од
шест мје се ци од да на сту па ња на сна гу ове уред бе.

Члан 10.

Фи зич ке и дру ге ка рак те ри сти ке ам ба ла же мо ра ју би ти
та кве да обез би је де аде ква тан ква ли тет ам ба ла же и омо гу -
ће ње ну по нов ну упо тре бу за исту на мје ну та ко да:

а) ди зајн ам ба ла же омо гу ћи у што ве ћој мје ри по нов но
пу ње ње или уто вар, као и од го ва ра ју ћи број ци клу са пу ње -
ња или пра жње ња,

б) се ам ба ла жа оспо со би за по нов но коришће ње узи ма -
ју ћи у об зир за шти ту здра вља и за хтје ве без бјед но сти и

в) се на тр жи шту мо же оси гу ра ти, од но сно да по сто ји
до сту пан си стем за оства ри ва ње по нов не упо тре бе (са ку -
пља ње по врат не ам ба ла же и по нов но пу ње ње или уто вар).

Члан 11.

Ам ба ла жа мо ра би ти про из ве де на на на чин да, ка да по -
ста не ам ба ла жни от пад, омо гу ћи ре ци кла жу ма те ри ја ла
упо три је бље них у ње ној про из вод њи.

Члан 12.

(1) Ам ба ла жа ко ја мо же да се ис ко ри сти за ком по сти -
ра ња мо ра би ти про из ве де на та ко да, ка да по ста не ам ба ла-
жни от пад, тај от пад об ра ђен за по тре бе ком по сти ра ња има
би о ра згра ди ва при род на свој ства и не спре ча ва одво је ни
про цес са ку пља ња, ком по сти ра ња или ак тив ност ко ја је
тим про це сом за по че та.

(2) Ам ба лажа ко ја је по нов но ис ко ри сти ва би о ра зград -
њом мо ра би ти про из ве де на та ко да, ка да по ста не ам ба ла -
жни от пад тај от пад, тре ба да има та ква при род на свој ства
да мо же би ти под врг нут фи зич ком, хе миј ском, тер мал ном
или би о ло шком рас па да њу и да се ве ћи на го то вих ком по -
ста на кра ју раз ло жи у угљен-ди ок сид, би о ма су и во ду.

(3) Ам ба ла жа ко ја се са сто ји од раз ли чи тих ком по не на -
та сма тра се по год ном за ком по сти ра ње или би о ра зград њу:

а) ако се ком по нен те по год не за ком по сти ра ње мо гу ла -
ко раз дво ји ти од ком по не на та ко је ни су по год не за ком по -
сти ра ње или

б) ако су сви ам ба ла жни ма те ри ја ли по год ни за ком по -
сти ра ње.

Члан 13.

Ако ам ба ла жа не ис пу ња ва усло ве за ре ци кли ра ње, те
ако ни је про из ве де на као би о ра згра ди ва, мо ра би ти про јек -
то ва на и про из ве де на на на чин да ис пу ња ва за хтје ве за до -
зво ље но кон тро ли са но спа љи ва ње ам ба ла жног от па да.

Члан 14.

(1) По нов на упо тре ба, ре ци кли ра ње, енер гет ска об но ва
и дру ги на чи ни об но ве ам ба ла жног от па да има ју пред ност
над ње го вим од ла га њем ако их, уз ве ће тро шко ве, омо гу ћа -
ва ју тех но ло ги је и по ступ ци ко ји су успје шно те сти ра ни у
прак си и до ступ ни на тр жи шту.

(2) Про из во ђа чу или уво зни ку до зво ље но је да ста ви
ам ба ла жу у про мет ако ам ба ла жа ис пу ња ва усло ве о про -
из вод њи и са ста ву ам ба ла же и о по нов ној упо тре бљи во сти
и об но вљи во сти, укљу чу ју ћи мо гућ ност ре ци кли ра ња, у
скла ду са чл. 7-13. ове уред бе.

Члан 15.

(1) Ако го ди шња ко ли чи на ам ба ла жног от па да за па пир
и кар тон, ста кло, ме та ле и пла сти ку пре ла зи ко ли чи не про -
пи са не пра вил ни ком из чла на 17. ове уред бе, про из во ђа чи,
уво зни ци, пу ни о ци, ис по ру чи о ци и тр гов ци ду жни су да
обез би је де од го ва ра ју ћи про стор за пре у зи ма ње, са ку пља -
ње, раз вр ста ва ње и при вре ме но скла ди ште ње ам ба ла жног
от па да ко ји је пре у зет на зад или је на стао њи хо вом дје лат -
но шћу.

(2) Ко ли чи на ам ба ла жног от па да де фи ни са ће се пра -
вил ни ком, на кон ана ли зе ства ра ња от па да у Ре пу бли ци
Српској.

(3) Од ред ба ста ва 1. овог чла на не при мје њу је се на
сље де ће вр сте ам ба ла же:

а) ам ба ла жу у ко ју је ро ба упа ко ва на или на пу ње на на
мје сту ку по ви не ро бе,

б) ам ба ла жу у ко ју су упа ко ва не хе ми ка ли је у скла ду са
про пи си ма о хе ми ка ли ја ма и

в) ам ба ла жу у ко ју су упа ко ва на сред ства за за шти ту
би ља и др ве ћа.

III - УПРА ВЉА ЊЕ АМ БА ЛА ЖОМ И 
АМ БА ЛА ЖНИМ ОТ ПА ДОМ

Члан 16.

Циљ упра вља ња ам ба ла жом и ам ба ла жним от па дом је
ус по ста вља ње си сте ма ко ји мо ра оси гу ра ти по врат ам ба -
ла же пре ма сље де ћим циљ ним ври јед но сти ма, и то:

а) за пре ра ду от пад не ам ба ла же, укљу чу ју ћи енер гет -
ску пре ра ду нај ма ње 60% укуп не ма се от пад не ам ба ла же,

б) за по је ди не вр сте ам ба ла жног от па да од укуп не ко -
ли чи не по треб но је оси гу ра ти нај ма ње сље де ћи удио ре ци-
кли ра ња:

1) 60% ма се за ста кло,

2) 60% ма се за па пир,

3) 50% ма се за ме тал,

4) 22,5% ма се за пла сти ку, при че му се као ре ци кли ра -
ни ура чу на ва са мо онај дио ма те ри ја ла ко ји се по но во ре -
ци кли ра у пла сти ку,

5) 15% ма се за др во.
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Члан 17.

Ми ни стар до но си пра вил ник ко јим ће се у скла ду са
циљ ним ври јед но сти ма про пи са ним чла ном 16. ове уред бе
утвр ди ти сље де ће:

а) го ди шњи ци ље ви у упра вља њу ам ба ла жом и ам ба ла -
жним от па дом,

б) ко ли чи на ам ба ла жног от па да ко ју је нео п ход но по -
но во ис ко ри сти ти,

в) ко ли чи на си ро ви на у ам ба ла жном от па ду ко је је нео -
п ход но ре ци кли ра ти,

г) ко ли чи на по је ди них ма те ри ја ла у укуп ној ма си ре ци -
кла жних ма те ри ја ла у ам ба ла жном от па ду ко је је нео п ход -
но ре ци кли ра ти,

д) ко ли чи на от па да за ко је је нео п ход но обез би је ди ти
про стор за пре у зи ма ње, са ку пља ње, раз вр ста ва ње и при -
вре ме но скла ди ште ње ам ба ла жног от па да и

ђ) на чин орга ни за ци је цен та ра за са ку пља ње, раз вр ста -
ва ње и при вре ме но скла ди ште ње, на чин по нов ног кориш-
ће ња, пре ра де или од ла га ња и дру го.

Члан 18.

(1) Про из во ђач, уво зник, па кер, пу ни лац и ис по ру чи -
лац за ам ба ла жу ко ју ста вља у про мет ду жан је да:

а) обез би је ди да ко му нал но пред у зе ће ре дов но пре у зи -
ма ко му нал ни ам ба ла жни от пад,

б) ре дов но пре у зи ма и са ку пља ам ба ла жни от пад ко ји
ни је ко му нал ни от пад од крај њих ко ри сни ка и

в) обезби је ди по нов но ис коришћа ва ње, ре ци кла жу или
од ла га ње у скла ду са За ко ном о упра вља њу от па дом и
овом уред бом.

(2) Оба ве за из ста ва 1. овог чла на не при мје њу је се на
ам ба ла жу ко ја је из ве зе на као ам ба ла жа или упа ко ва на ро ба.

(3) Оба ве зе из ста ва 1. т. б) и в) овог чла на при мје њу је
се и на тр гов ца на ма ло ко ји про да је ро бу у при мар ној ам -
ба ла жи ко ја ни је ко му нал ни от пад, осим ако за та кву ам ба -
ла жу ни је пред ви ђен по се бан на чин пре у зи ма ња и са ку -
пља ња.

Члан 19.

(1) Про из во ђач, уво зник, па кер, пу ни лац и ис по ру чи -
лац мо же пре ни је ти оба ве зу упра вља ња ам ба ла жним от па -
дом уго во ром ко ји за кљу чу је са опе ра те ром ко ји, у скла ду
са За ко ном о упра вља њу от па дом и овом уред бом, оба вља
дје лат но сти упра вља ња ам ба ла жним от па дом.

(2) Опе ра тер је ду жан да у име про из во ђа ча, уво зни ка,
па ке ра, пу ни о ца и ис по ру чи о ца:

а) обез би је ди да ко му нал но пред у зе ће ре дов но пре у зи -
ма ко му нал ни ам ба ла жни от пад,

б) ре дов но пре у зи ма и са ку пља ам ба ла жни от пад ко ји
ни је ко му нал ни от пад од крај њих ко ри сни ка и

в) обез би је ди по нов но ис коришће ње, ре ци кла жу или
од ла га ње у скла ду са За ко ном о упра вља њу от па дом и
овом уред бом.

(3) За сва ку вр сту ам ба ла же за ко ју про из во ђач, уво -
зник, па кер, пу ни лац и ис по ру чи лац из чла на 18. ове уред -
бе пре не се сво ју оба ве зу на опе ра те ра опе ра тер је ду жан да
оси гу ра упра вља ње амба ла жним от па дом у цје ли ни (на
свим ни во и ма ста вља ња ам ба ла же и упа ко ва не ро бе у про -
мет и на под руч ју гдје на ста је ам ба ла жни от пад), у скла ду
са за кљу че ним уго во ром.

Члан 20.

Опе ра тер је прав но ли це ко је је овлашће но од стра не
ми ни стар ства над ле жног за за шти ту жи вот не сре ди не (у
да љем тек сту: Ми ни стар ство) за оба вља ње ак тив но сти
упра вља ња ам ба ла жом и ам ба ла жним от па дом.

Члан 21.

(1) Опе ра тер не мо же упра вља ти ам ба ла жним от па дом
без до зво ле Ми ни стар ства.

(2) До зво ла се из да је опе ра те ру ко ји:

а) је ре ги стро ван за оба вља ње дје лат но сти са ку пља ња,
тран спор та, по нов ног ис коришће ња, ре ци кла же или од ла-

га ња от па да у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је кла си фи -
ка ци ја дје лат но сти,

б) рас по ла же опре мом, по стро је њи ма и уре ђа ји ма ко ји
обез бје ђу ју упра вља ње ам ба ла жним от па дом у скла ду са
За ко ном о упра вља њу от па дом и овом уред бом или чи ји
по ди зво ђач ис пу њава усло ве про пи са не овим чла ном и

в) обез бје ђу је усло ве за по нов но ис коришће ње, ре ци -
кла жу или од ла га ње ам ба ла жног от па да у скла ду са За ко -
ном о упра вља њу от па дом и овом уред бом или чи ји по ди -
зво ђач обез бје ђу је усло ве про пи са не овим чла ном.

Члан 22.

Опе ра тер, уз за хтјев за из да ва ње до зво ле, и по ред усло -
ва про пи са них чла ном 15. За ко на о упра вља њу от па дом,
дужан је под ни је ти и сље де ће:

а) до каз о ре ги стра ци ји опе ра те ра, као и ре ги стра ци ји
по ди зво ђа ча,

б) план упра вља ња ам ба ла жним от па дом,

в) при каз сим бо ла ам ба ла же, ако по сто ји на мје ра да се
ко ри сти у си сте му по сту па ња са ам ба ла жним от па дом, а
као га ран ци ја по сту па ња са ам ба ла жним от па дом у скла ду
са овом уред бом и

г) дру ге до ка зе о ис пу ња ва њу усло ва из чла на 21. став
2. ове уред бе.

Члан 23.

План упра вља ња ам ба ла жним от па дом из чла на 22.
став 1. тач ка б) са др жи по дат ке о:

а) вр сти ам ба ла же за ко ју опе ра тер ор га ни зу је упра -
вља ње у скла ду са овом уред бом,

б) про из во ђа чу, уво зни ку, па ке ру, пу ни о цу и ис по ру чи -
о цу из чла на 19. став 1. ове уред бе ко ји је пре нио сво ју оба -
ве зу на опе ра те ра, 

в) на чи ну и уче ста ло сти пре у зи ма ња ко му нал ног ам ба -
ла жног от па да од ко му нал них пред у зе ћа,

г) на чи ну и уче ста ло сти пре у зи ма ња ама ба ла жног от -
па да ко ји ни је ко му нал ни от пад од крај њег ко ри сни ка,

д) бро ју и ло ка ци ји мје ста за са ку пља ње ко је опе ра тер
на мје ра ва да ор га ни зу је,

ђ) вр сти и ка па ци те ту опре ме, по стро је ња и уре ђа ја за
пре у зи ма ње, са ку пља ње, при вре ме но скла ди ште ње, развр -
ста ва ње от па да, од но сно о дру гим ак тив но сти ма ко ји ма се
обез бје ђу је по нов но ис коришће ње, ре ци кла жа и од ла га ње,

е) пред ви ђе ној укуп ној ма си ам ба ла жног от па да ко ји
тре ба да се при ку пи у то ку го ди не и ма си ам ба ла жних си -
ро ви на ко је је нео п ход но ре ци кли ра ти, у скла ду са ци ље -
ви ма про пи са ним пра вил ни ком из чла на 17. ове уред бе,

ж) пред ви ђе ним ме то да ма и по ди зво ђа чи ма ко ји
обезбје ђу ју по нов но ис коришће ње, ре ци кла жу или од ла га -
ње при ку пље ног ам ба ла жног от па да и

з) пред ви ђе ној ко ли чи ни пре ра ђе ног ам ба ла жног от па -
да, као и о ко ли чи ни си ро ви на у пре ра ђе ном и ре ци кли ра -
ном ам ба ла жном от па ду, у скла ду са ци ље ви ма про пи са -
ним пра вил ни ком из чла на 17. ове уред бе.

Члан 24.

Ми ни стар ство ће од у зе ти до зво лу ли цу ко ме је, у скла -
ду са овом уред бом, из да та до зво ла за упра вља ње ам ба ла -
жним от па дом, ако:

а) не обез би је ди упра вља ње ам ба ла жним от па дом у
скла ду са овом уред бом,

б) не до ста ви го ди шњи из вје штај о упра вља њу ам ба ла -
жом и ам ба ла жним от па дом у скла ду са овом уред бом и

в) не ис пу ни оба ве зе у скла ду са го ди шњим ци ље ви ма.

Члан 25.

(1) Про из во ђач, уво зник, па кер, пу ни лац и ис по ру чи -
лац ни је ду жан да обез би је ди про пи са но упра вља ње ам ба -
лажним от па дом, у сми слу чл. 18, 19. и 26. ове уред бе, ако
укуп на ко ли чи на ам ба ла жних си ро ви на, коришће них за
упа ко ва ну ро бу ко ју ста вља ју у про мет у то ку јед не ка лен -
дар ске го ди не не пре ла зи ко ли чи ну ко ја је де фи ни са на
Пра вил ни ком.
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(2) Од ред ба ста ва 1. овог чла на не при мје њу је се на ам -
ба ла жу:

а) у ко ју је ро ба упа ко ва на или на пу ње на на мје сту ку -
по ви не ро бе,

б) у ко ју су упа ко ва не хе ми ка ли је у скла ду са про пи си -
ма о хе ми ка ли ја ма и

в) у ко ју су упа ко ва на сред ства за за шти ту би ља и дрве -
ћа.

Члан 26.

Про из во ђа чи, уво зни ци, па ке ри, пу ни о ци и ис по ру чи о -
ци ко ји обез бје ђу ју соп стве но по сту па ње ам ба ла жним от -
па дом ду жни су да:

а) обез би је де да се ам ба ла жни от пад ко ји пре у зму или
при ку пе у сва кој ка лен дар ској го ди ни по но во ис ко ри сти,
ре ци кли ра или од ло жи до кра ја те ка лен дар ске го ди не, та -
ко да се по стиг ну ци ље ви про пи са ни овом уред бом,

б) сно се тро шко ве по нов ног ис коришће ња, ре ци кла же
или од ла га ња ам ба ла жног от па да ко ји се, упр кос си сте му
при ку пља ња ко је су са ми ус по ста ви ли, по ја ви у си сте му
при ку пља ња ко ји спро во ди опе ра тер и

в) пу тем оба вје ште ња на ам ба ла жи ко ју ста вља ју у
про мет или на дру ги на чин оба ви је сте крај њег ко ри сни ка о
могућ но сти да ам ба ла жни от пад оста ви не по сред но на
мје сту на бав ке или га на кнад но бес плат но вра ти крај њем
снабдје ва чу на мје сту од ре ђе ном за ту на мје ну.

Члан 27.

(1) Про из во ђа чи, уво зни ци, пу ни о ци, ис по ру чи о ци ду -
жни су да бес плат но пре у зму на зад от пад од се кун дар не
или тер ци јар не ам ба ла же на за хтјев крај њег ко ри сни ка.

(2) Крај њи ко ри сник ко ји пре у зи ма ро бу од про из во ђа ча,
уво зни ка, пу ни о ца, ис по ру чи о ца и тр го ва ца мо же от пад од
се кун дар не или тер ци јар не ам ба ла же оста ви ти не по сред но
на мје сту на бав ке или га ка сни је бес плат но вра ти ти.

(3) Од ред ба ста ва 2. овог чла на при мје њу је се и на от -
пад од при мар не ам ба ла же ко ја је исто вре ме но у функ ци ји
се кун дар не или тер ци јар не ам ба ла же.

(4) Про из во ђа чи, уво зни ци, пу ни о ци, ис по ру чи о ци и
тр гов ци су ду жни да бес плат но пре у зму на зад от пад од
при мар не ам ба ла же ко ји ни је ко му нал ни от пад, а на
захтјев крај њег ко ри сни ка, уко ли ко за та кву ам ба ла жу ни -
је про пи сан по се бан ме тод од ла га ња и при ку пља ња.

IV - ИЗ ВЈЕ ШТА ВА ЊЕ О ВР СТА МА И КО ЛИ ЧИ НА МА
АМ БА ЛА ЖЕ И АМ БА ЛА ЖНОГ ОТ ПА ДА

Члан 28.

Опе ра тер мо ра на од го ва ра ју ћи на чин оба ви је сти ти јав -
ност и крај ње ко ри сни ке о свр си и ци ље ви ма са ку пља ња
ам ба ла жног от па да, о пра вил ном упра вља њу, о мо гућ но -
сти ма от пре ма ња та квог от па да, те о мо гућ но сти ма по нов -
ног коришће ња и ре ци кли ра ња та квог от па да.

Члан 29.

(1) Про из во ђач, уво зник, па кер, пу ни лац и ис по ру чи -
лац из чла на 18. ове уред бе ду жан је да до 31. мар та те ку -
ће го ди не до ста ви Ми ни стар ству из вје штај о упра вља њу
ам ба ла жним от па дом за прет ход ну ка лен дар ску го ди ну.

(2) Из вје штај из ста ва 1. овог чла на са др жи по дат ке о:

а) на зи ву, адре си, дје лат но сти и ши фри дје лат но сти,

б) ко ли чи ни и вр сти ам ба ла же ста вље не у про мет или
из ве зе не у дру гу др жа ву, од но сно уве зе не за по тре бе соп-
стве не дје лат но сти,

в) ко ли чи ни и вр сти ам ба ла же ста вље не у про мет за ко -
ју је оба ве за упра вља ња пре ни је та опе ра те ру,

г) ко ли чи ни и вр сти ам ба ла же ста вље не у про мет за ко -
ју сам обез бје ђу је упра вља ње ам ба ла жним от па дом,

д) укуп ној ко ли чи ни и вр сти ам ба ла жног от па да ко ји
ни је ко му нал ни от пад ко ји је сам пре у зео или при ку пио од
крај њих ко ри сни ка,

ђ) ко ли чи ни и вр сти по је ди них си ро ви на у пре у зе том и
при ку пље ном ам ба ла жном от па ду, на ве де ном у ста ву 2.
тач ка д) овог чла на,

е) ко ли чи ни и вр сти по нов но ис коришће ног или од ло -
же ног ам ба ла жног от па да, за сва ки ме тод ис коришће ња
или од ла га ња по себ но,

ж) ко ли чи ни си ро ви на ко је су ре ци кли ра не, за сва ку
врсту си ро ви не по себ но и

з) дру ге про пи са не по дат ке.

(3) Из вје штај из ста ва 1. ово га чла на пре да је се на обра -
сцу из При ло га 1. ове уред бе, ко ји чи ни њен са став ни дио.

Члан 30.

(1) Опе ра тер има оба ве зу да до ста ви Ми ни стар ству
извје штај о упра вља њу ам ба ла жним от па дом за прет ход ну
ка лен дар ску го ди ну до 31. мар та те ку ће го ди не.

(2) Из вје штај из ста ва 1. овог чла на са др жи на ро чи то
по дат ке о:

а) на зи ву, адре си, дје лат но сти и ши фри дје лат но сти
про из во ђа ча, уво зни ка, па ке ра, пу ни о ца, ис по ру чи о ца, ко -
ји су опе ра те ру пре ни је ли сво ју оба ве зу упра вља ња ам ба -
ла жним от па дом,

б) ко ли чи ни ам ба ла же ко ју су  ли ца из ста ва 2. тач ка а)
овог чла на ста ви ла у про мет, уве зла или из ве зла удру гу др -
жа ву,

в) укуп ној ко ли чи ни и вр сти ко му нал ног ам ба ла жног
от па да ко ји је опе ра тер пре у зео од ко му нал них пред у зе ћа,

г) укуп ној ко ли чи ни и вр сти ам ба ла жног от па да ко ји
ни је ко му нал ни от пад ко ји је опе ра тер пре у зео или са ку пио
од крај њих ко ри сни ка,

д) ко ли чи ни и вр сти по је ди них си ро ви на у пре у зе том и
при ку пље ном ам ба ла жном от па ду, од но сно ко је су пре ра -
ђе не,

ђ) ко ли чи ни и вр сти по нов но ис коришће ног или од ло -
же ног ам ба ла жног от па да, за сва ки ме тод ис коришће ња
или од ла га ња по себ но и

е) дру ге про пи са не по дат ке.

(3) Из вје штај из ста ва 1. ово га чла на пре да је се на обра -
сцу из При ло га 2. ове уред бе, ко ји чи ни њен са став ни дио.

Члан 31.

На осно ву из вје шта ја из чла на 29. став 1. и чла на 30.
став 1. ове уред бе, Ми ни стар ство во ди еви ден ци је о ам ба -
ла жи и ам ба ла жном от па ду у окви ру Ре ги стра по стро је ња
и за га ђи ва ча.

Члан 32.

(1) Ин спек циј ски над зор над при мје ном од ре да ба ове
уред бе вр ши ин спек ци ја над ле жна за за шти ту жи вот не
сре дине - еко ло шка ин спек ци ја у скла ду са За ко ном о ин -
спек ци ја ма у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу блике Срп ске”, број 74/10) и За ко ном о упра вља њу от па -
дом.

(2) Ин спек циј ски над зор над при мје ном од ре да ба ове
уред бе ко је се од но се на ста вља ње ам ба ла же на тр жи ште
вр ши над ле жна тр жи шна ин спек ци ја, у скла ду са За ко ном
о ин спек ци ја ма у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 74/10).

V - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 33.

(1) Нов ча ном ка зном од 2.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај при вред но дру штво или пред у зет ник ако:

а) ста вља на тр жи ште ам ба ла жу су прот но усло ви ма
про пи са ним чл. 8, 9. и од 11. до 14. ове уред бе,

б) не ор га ни зу је про стор за пре у зи ма ње, са ку пља ње,
раз вр ста ва ње и при вре ме но скла ди ште ње ам ба ла жног от -
па да у скла ду са чла ном 15. ове уред бе,

в) не по сту па са ам ба ла жним от па дом у скла ду са чла -
ном 18. ове уред бе,

г) не оси гу ра по нов но коришће ње, пре ра ду или од ла га -
ње ам ба ла жног от па да у скла ду са чла ном 18. ове уред бе,

д) у име про из во ђа ча, уво зни ка, пу ни о ца, ис по ру чи о ца
и тр го ва ца не обез би је ди упра вља ње ам ба ла жним от па дом
у скла ду са чла ном 19. ове уред бе,
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ђ) не по сту па са ам ба ла жним от па дом ко ји је ко му нал -
ни от пад у скла ду са чла ном 19. ове уред бе,

е) вр ши пре ра ду и од ла га ње от па да без до зво ле Ми ни -
стар ства у скла ду са чл. 21. и 22. ове уред бе,

ж) не оба вје шта ва јав ност на на чин про пи сан чла ном
28. ове уред бе и

з) не под но си Ми ни стар ству го ди шњи из вје штај у
скла ду са чл. 29. и 30. ове уред бе.

(2) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 5.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на и од го вор но ли це у
при вред ном дру штву, пред у зе ћу или дру гом прав ном ли цу.

VI - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 34.

Пра вил ник из чла на 17. ове уред бе ми ни стар ће до ни -
је ти у ро ку од го ди ну да на од сту па ња на сна гу ове уред бе.

Члан 35.

Про из во ђач, уво зник, па кер, пу ни лац и ис по ру чи лац
ду жни су да:

а) ор га ни зу ју пре у зи ма ње ам ба ла жног от па да, у скла ду
са чла ном 27. ове уред бе и обез би је де про стор за пре у зи ма -
ње, са ку пља ње, раз вр ста ва ње и при вре мено скла ди ште ње
ам ба ла жног от па да, у скла ду са чла ном 15. ове уред бе у ро -
ку од го ди ну да на од да на сту па ња на сна гу ове уред бе,

б) обез би је де упра вља ње ам ба ла жним от па дом из чла -
на 18. ове уред бе у ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња на
сна гу ове уред бе,

в) за ко му нал ни ам ба ла жни от пад за кљу че уго вор са
опе ра те ром у ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња на сна -
гу ове уред бе,

г) за ам ба ла жни от пад ко ји ни је ко му нал ни от пад за -
кљу че уго вор са опе ра те ром или при ба ве до зво лу за соп -
ствено упра вља ње ам ба ла жним от па дом у ро ку од го ди ну
да на од да на сту па ња на сна гу ове уред бе и

д) по дат ке из чла на 26. став 1. тач ка в) ове уред бе озна -
че на ам ба ла жи ко ју ста вља ју у про мет у ро ку од го ди ну
да на од да на сту па ња на сна гу ове уред бе.

Члан 36.

(1) Про из во ђач и уво зник ам ба ла же ду жни су да сво је
по сло ва ње ко је се од но си на озна ча ва ње ам ба ла же из чла -
на 9. ове уред бе ускла ди у ро ку од го ди ну да на од да на сту -
па ња на сна гу ове уред бе.

(2) Ам ба ла жа ко ја је про из ве де на при је сту па ња на сна -
гу ове уред бе, а ни је уса гла ше на са основ ним за хтје ви ма
ко је ам ба ла жа мо ра ис пу ња ва ти за ста вља ње у про мет, мо -
же би ти у про ме ту нај ду же дви је го ди не од да на ступа ња
на сна гу ове уред бе.

Члан 37.

Ова уред ба пре ста је да ва жи до но ше њем и сту па њем
на сна гу За ко на о упра вља њу ам ба ла жом и ам ба ла жним
от па дом.

Члан 38.

Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-845/11 Пред сјед ник 
28. апри ла 2011. го ди не Вла де, 
Ба ња Лу ка Алек сан дар Џом бић, с.р.

819

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), чла на 9. Уред бе о на чи ну и кри те ри ју ми ма за до -
дје лу сред ста ва из еко ном ске-со ци јал не ком по нен те
Развој ног про гра ма Ре пу бли ке Срп ске - Ста би ли за ци ја
функ ци о ни са ња је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве угро же них
при род ним не по го да ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 123/10), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 5. маја 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О КО РИ ШЋЕ ЊУ СРЕД СТА ВА НА МИ ЈЕ ЊЕ НИХ ЗА 
СТА БИ ЛИ ЗА ЦИ ЈУ ФУНК ЦИ О НИ СА ЊА ЛО КАЛ НИХ 

ЗА ЈЕД НИ ЦА УГРО ЖЕ НИХ ПРИ РОД НИМ НЕ ПО ГО ДА МА
ИЗ ЕКО НОМ СКО-СО ЦИ ЈАЛ НЕ КОМ ПО НЕН ТЕ 
РАЗ ВОЈ НОГ ПРО ГРА МА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I

Овом од лу ком одо бра ва се ко ри шће ње сред ста ва за
Ста би ли за ци ју функ ци о ни са ња ло кал них за јед ни ца угро -
же них при род ним не по го да ма у из но су од 15.785.783,00
КМ, за за тва ра ње аван сних ис пла та по од лу ка ма Вла де:
04/1-012-2-2021/10 (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 103/10), 04/1-012-2-2024/10 (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 103/10), 04/1-012-2-2025/10
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 103/10),
04/1-012-2-1873/10 (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 94/10), 04/1-012-2-2155/10 (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 110/10), 04/1-012-2-2154/10
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 110/10),
04/1-012-2-1815/10 (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 91/10), 04/1-012-2-2330/10 (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 120/10), 04/1-012-2-2308/10
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 117/10),
04/1-012-2-2307/10 (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 117/10).

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке обез би је ди ће се са ра чу -
на по себ них на мје на (тзв. escrow ра чун) из еко ном ско-со ци -
јал не ком по нен те Раз вој ног про гра ма Ре пу бли ке Срп ске.

III

За ду жу је се Ми ни стар ство фи нан си ја за ре а ли за ци ју
ове од лу ке.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-832/11 Предсједник
5. маја 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 27 в. За ко на о кон це си ја ма (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09) и
чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре -
пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 20. апри ла 2011. го ди не,
д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И НА ЧИ НУ 
ИЗБОРА СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА ЗА ПРО ЈЕ КАТ 

ХИ ДРО Е НЕР ГЕТ СКИ СИ СТЕМ ГОР ЊА ДРИ НА

I

Овом од лу ком утвр ђу ју се усло ви, кри те ри ју ми и на чин
из бо ра стра те шког парт не ра, ра ди до дје ле кон це си је за
истра жи ва ње, из град њу и ко ри шће ње хи дро е лек тра на на
гор њем сли ву ри је ке Дри не за јед нич ком при вред ном дру -
штву, осно ва ном од стра не стра те шког парт не ра, МХ ЕРС
МП а.д. Тре би ње, за ви сног дру штва МХ ЕРС МП а.д. и
евен ту ал но, тре ћег ли ца (у да љем тек сту: Кон це си о но дру -
штво).

II

Пред мет стра те шког парт нер ства је ис тра жи ва ње, фи -
нан си ра ње, про јек то ва ње, из град ња и коришће ње сљеде -
ћих хи дро е лек тра на на гор њем сли ву ри је ке Дри не:

1) ХЕ Бук Би је ла, оријента ци о не ин ста ли са не сна ге
114,64 МW, про сјеч не го ди шње про из вод ње 370 GWh
елек трич не енер ги је,
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