
Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о 
кoличинaмa пластичних кеса стaвљeним нa тржиштe Рeпубликe 

Србиje и о начину његовог достављања 

Члан 1. 

Овим правилником прописује се образац дневне евиденције о произведеним, 
увезеним и извезеним пластичним кесама, као и образац на коме се 
доставља годишњи извештај о количинама пластичних кеса стављеним на 
тржиште Републике Србије и начин његовог достављања. 

Члан 2. 

Дневну евиденцију о количини и врсти произведених и увезених пластичних 
кеса, као и годишњи извештај воде обвезници накнаде за загађивање 
животне средине пластичним кесама, произвођач односно увозник 
пластичних кеса осим биогразградивих кеса, који наведене производе 
стављају на тржиште Републике Србије. 

Члан 3. 

Дневна евиденција из члана 2. овог правилника води се у писаном и/или 
електронском облику на Обрасцу 1 – Дневна евиденција о производњи, 
увозу и извозу пластичних кеса, који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део. 

Обвезници накнаде за загађивање животне средине пластичним кесама, 
годишњи извештај из члана 2. овог правилника достављају Агенцији за 
заштиту животне средине уносом података у Национални регистар извора 
загађивања животне средине, на Обрасцу 2 – Годишњи извештај о количини 
и врсти пластичних кеса стављених на тржиште Републике Србије, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
,,Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац 1. 

ДНЕВНА ЕВИДЕНЦИЈА 
О ПРОИЗВОДЊИ, УВОЗУ И ИЗВОЗУ ПЛАСТИЧНИХ КЕСА 

Назив производа: (Врста, опис и дебљина кеса из годишњег извeштаја) 

Јединица мере (ком. и kg) 

Евиденцију води (Име и презиме) 

Дан у 

месецу 

Произведена 
количина 

Увезена 
количина 

Извезена 
количина 

Укупно 
пласирано на 
тржиште РС 

ком. kg ком kg ком. kg ком kg 

1         

2         

3         

4         

5         

         

         

31         

Укупно         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац 2. 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 
 О КОЛИЧИНИ И ВРСТИ ПЛАСТИЧНИХ КЕСА СТАВЉЕНИХ НА ТРЖИШТЕ 

РЕПУБИКЕ СРБИЈЕ 

Врсте кеса 
према врсти 
пластичног 
материјала 

Дебљина кесе у 
микронима 

Број 
 комада 

Тежина 

(kg) 

Полиетиленске кесе 

Врло лагане 
полиетиленске 
кесе 

Мања од 15 микрона     

Лагане 
полиетиленске 
кесе 

Између 15 и 50 микрона     

Вишекратне 
полиетиленске 
кесе 

Већа од 50 микрона     

Укупно 
полиетиленске 
кесе 

  0 0 

Компостабилне кесе 

Врло лагане 
компостабилне 
кесе 

Мања од 15 микрона     

Лагане 
компостабилне 
кесе 

Између 15 и 50 микрона     

Укупно 
компостабилне 
кесе 

  0 0 

Кесе са адитивом за оксидациону разградњу и биоразградњу 

Врло лагане кесе 
са адитивом 

Мања од 15 микрона     

Лагане кесе са 
адитивом 

Између 15 и 50 микрона     



Вишекратне кесе 
са адитивом 

Већа од 50 микрона     

Укупно кесе са 
адитивом 

  0 0 

 

Укупно врло 
лагане пластичне 
кесе 

Мања од 15 микрона 0 0 

Укупно лагане 
пластичне кесе 

Између 15 и 50 микрона 0 0 

Укупно 
вишекратне 
пластичне кесе 

Већа од 50 микрона 0 0 

 


