
Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 

            На основу члана 15. став 5. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду 

(„Службени гласник РС”, број 36/09), 

            Министар животне средине и просторног планирања доноси 

  

  

ПРАВИЛНИК 

о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се 

заснива систем идентификације и означавања амбалажних 

материјала 

„Службени гласник РС“, број 70 од 27. августа 2009. 

  

  

Члан 1. 

            Овим правилником прописује се начин нумерисања, скраћенице и 

симболи на којима се заснива систем идентификације и означавања 

амбалажних материјала. 

  

  

Члан 2. 

            Амбалажа се идентификује према физичко-хемијским особинама 

амбалажних материјала. 

            Систем идентификације и означавања амбалажних материјала 

заснива се на нумерисању (означавање бројевима) и употреби словних 

скраћеница за сваки амбалажни материјал (пластика, папир и картон, метал, 

дрвени материјали, текстилни материјали, стакло и вишеслојни материјали). 

            Систем идентификације и означавања амбалажних материјала дат је 

у Прилогу 1. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 

део. 

  

  

Члан 3. 

            Амбалажа која се може поновно употребити или поновно 

искористити рециклажом материјала означава се посебним симболима. 

            Симболи означавања амабалаже која се поново употребљава или је 

поновно искористива рециклажом дати су у Прилогу 2. 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”. 

            

  

            Број 110-00-95/2009-05 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/


            У Београду, 21. августа 2009. године 

            Министар, 

            др Оливер Дулић, с.р. 

            

            

            

              Прилог 1. 

            

            СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И ОЗНАЧАВАЊА АМБАЛАЖЕ 

            

              Бројчана ознака и скраћеница за пластику 

            

Материјал Скраћеница* Бројчана 

  ознака 

Полиетилен терефталат ПЕТ 1 

Полиетилен велике 

густине 

ХДПЕ 2 

Поливинил хлорид ПВЦ 3 

Полиетилен мале густине ЛДПЕ 4 

Полипропилен ПП 5 

Полистирен ПС 6 

  

            

              Бројчана ознака и скраћеница за папир и картон 

            

Материјал Скраћеница Бројчана 

  ознака 

Валовита лепенка 

(картон) 

ПАП 20 

Равна лепенка (картон) ПАП 21 

Папир ПАП 22 

  

            

  

              Бројчана ознака и скраћеница за метале 

  

Материјал Скраћеница Бројчана 

  ознака 

Челик ФЕ 40 

Алуминијум АЛУ 41 

  

            

  



              Бројчана ознака и скраћеница за дрвене материјале 

            

Материјал Скраћеница Бројчана 

  ознака 

Дрво ФОР 50 

Плута ФОР 51 

  

            

  

              Бројчана ознака и скраћеница за текстилне материјале 

            

Материјал Скраћеница Бројчана 

  ознака 

Памук ТЕX 60 

Јута ТЕX 61 

  

            

  

              Бројчана ознака и скраћеница за стакло 

            

Материјал Скраћеница Бројчана 

  ознака 

Безбојно стакло ГЛ 70 

Зелено стакло ГЛ 71 

Смеђе стакло ГЛ 72 

  

            

  

              Бројчана ознака и скраћеница за вишеслојне 

              (композитне**) материјале 

            

Материјал Скраћеница* Бројчана 

  ознака 

Папир и картон/разноврсни 

метали 

 80 

Папир и картон/пластика  81 

Папир и картон/алуминијум  82 

Папир и картон/бели лим  83 

Папир и картон/пластика/   



алуминијум  84 

Папир и картон/пластика/   

алуминијум/бели лим  85 

Пластика/алуминијум  90 

Пластика/бели лим  91 

Пластика/разноврсни метали  92 

Стакло/пластика  95 

Стакло/алуминијум  96 

Стакло/бели лим  97 

Стакло/разноврсни метали  98 

  

            

            

            *        Скраћенице се пишу само великим словима. 

            **      Вишеслојна (композитна) амбалажа: С / скраћеница 

преовладавајућег материјала (С/   ). 

            

            

            

            

              Прилог 2. 

            

СИМБОЛИ ОЗНАЧАВАЊА АМБАЛАЖЕ 

  

  

а) Амбалажа која се може поновно употребити 

  

  

  



 
  

  

  

  

б) Амбалажа која се може поновно искористити 

рециклажом материјала 

 


