
ОБАВЕЗЕ ИЗВЕШТАВАЊА

Национални регистар извора 
загађивања

Република Србија
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



Обавезе извештавања

• Прикупљање података се заснива на постојећој законској регулативи 
Републике Србије, директивама ЕУ, као и обавезама које проистичу из 
различитих међународних уговора. Са aктивностима извештавања и 
прикупљања података се започело 2007. успостављањем Интегралног 
катастра загађивача.

• У току 2009. и 2010. године донет је целокупан законски оквир за 
вођење Националног регистра извора загађивања, а током 2010. 
године донет је сет подзаконских аката којима је регулисан систем 
извештавања.

• Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра 
извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове 
прикупљања података („Службени гласник РС“, број 91/2010 и 10/2013).



Обавезе извештавања

Регистар 
извора загађивања

Емисије у 
ваздух

Емисије у 
воде

Емисије у 
тло

Управљање 
отпадом

Правилником је успостављен Национални регистар
извора загађивања животне средине.



ПРИЛОГ бр. 1 / Листа 1.

Presenter
Presentation Notes
Национални регистар садржи податке које достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која представљају изворе загађивања различитих делатности, датих у Прилогу бр.1. – Листа 1. Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Национални регистар извора загађивања.



Обрасци

Подаци за регистар се попуњавају на обрасцима, и то:

1. Образац бр. 1. – Општи подаци о извору загађивања;
2. Образац бр. 2. – Емисије у ваздух;
3. Образац бр. 3. – Емисије у воде;
4. Образац бр. 4. – Емисије у земљиште;
5. Образац бр. 5. – Управљање отпадом.





Извори емисија на фармама 
живине и свиња

Постоји пет главних извора емисија са фарми за 
интензивно гајење живине и свиња:

• исхрана стоке (PM, CH4),
• начин гајења стоке и одржавање околине (NH3, PM, 

NMVOCs),
• складиштење стајњака (NH3, NO, NMVOCs, CH4),
• примена стајњака на њивама (NH3, NO, NMVOCs),
• генерисани стајњак приликом боравка животиња на 

отвореном (CH4, NH3, NO, NMVOCs).





Методологија за процену количина 
емитованих загађујућих материја у ваздух 



Годишњи број 
животиња на фарми

• У случају статичних животињских популација на
фарми, односно гајења сталног броја животиња када
се број јединки не мења у значајнијем броју (нпр.
гајење свиња за расплод или гајење кока носиља),
просечни годишњи број животиња одговара укупном
броју животиња у току године.
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Presentation Notes
Просечни годишњи број животиња на фарми се одређује на различите начине у зависности од расположивих података о природи животињске популације на фарми. 



Годишњи број 
животиња на фарми

• Међутим, процена годишње просечне популације за
растуће популације, тј. гајења товних животиња
(нпр.производња за продају свињског или пилећег
меса на тржишту) захтева пажљивију процену.
Већина ових животиња на фармама живи само
одређени период. Након достизања одређене тежине
ове животиње се кољу. У овом случају, просечни
годишњи број животиња одговара просечном броју
животиња по турнусу, помножен са бројем турнуса.



Просечан годишњи број животиња према 
начину изђубривања стајњака

• Уколико се на фарми користи само један
начин управљања стајњаком ова вредност је
иста као и Прoсечни годишњи број животиња
у свакој категорији

• Ако се на фарми користе и суви и течни
начин изђубривања, потребно је одредити
број животиња који је обухваћен појединим
начинима изђубривања. Збир ових вредности
мора да будe једнак



• пронаћи одговарајући емисиони фактор
за сваку врсту животиња према начину
изђубривања стајњака.

• за гајење бројлера и друге живине не
постоје посебни емисиони фактори за
поједине начине управљања стајњаком,
већ су они једнаки за оба начина
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Presentation Notes
У принципу стајњак од живине је најчешће чврст, док је стајњак од гајења свиња најчешће течан.



Потребно је прорачунати количине појединих емитованих 
загађујућих материја множењем броја животиња са 

утврђеним емисионим фактором 



Укупна емитована количина појединих загађујућих 
материја на фарми добија се сабирањем појединачних 

количина загађујућих материја – Рекапитулација 
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Presentation Notes
Емисиони фактори представљају репрезентативне вредности којима се доводе у везу количине загађујуће материје које се емитују у атмосферу са активностима које изазивају појаву те емисије. Ови фактори се обично изражавају као количина загађујуће материје по јединици масе, запремине, удаљености или трајања активности емитује загађивач 









ЕМИСИЈЕ У ВОДЕ

Уколико је фарма повезана на неки
канализациони систем и има адекватно
одвођење отпадних вода, потребно је:

• Измерити или проценити количину
испуштених отпадних вода;

• Урадити анализу отпадних вода са
последњег шахта пре улива у
реципијент.



ЕМИСИЈЕ У ВОДЕ

Параметри који се извештавају за 
потребе Националног регистра извора 
загађивања су количина нутријената:

• Укупни азот и
• Укупни фосфор.
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Presentation Notes
На основу укупне годишње количине испуштене отпадне воде и параметара одређених у отпадној води може се прорачунати укупна годишња количина испуштених нутријената.



ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА 

Основни предуслов за управљањe отпадом је адекватно 
прикупљање података.

• Предузећа која производе отпад у току своје делатности,
односно који га преузимају да би га подвргли третману,
депоновали или извезли извештавају Агенцију у складу са
законом и подзаконским актима.



Начин достављања података

Податке је могуће добити мерењем, прорачуном
или проценом. Податак добијен мерењем је
најбољи и најквалитетнији, док податак добијен
проценом може бити увек предмет додатне анализе
и успостављања ефикаснијих метода одређивања.



ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ОТПАДА

Једна од најважнијих, почетних фаза, у ланцу
управљања отпадом је његово правилно
разврставање.

Отпад се разврстава према Каталогу отпада, који
представља збирну листу свих врста неопасног и
опасног отпада, идентификованих према месту
настанка и пореклу.

Опасан отпад се додатно класификује према пореклу,
карактеристикама и саставу који га чине опасним.
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Presentation Notes
За извештавање је потребно утврдити све врсте отпада које настају на некој локацији. Број врста отпада је далеко већи него што се на први поглед мисли.



Количина отпада

• Уписати укупно произведену количину отпада у тонама у 
извештајној години

• Количине унети искључиво у тонама. 
• Уписати количине отпада на привременом складишту 1. 

јануара извештајне године и количине отпада на 
привременом складишту 31. децембра извештајне године

• Навести да ли су уписане количине отпада у претходном 
пољу одређене: 1-мерењем 2-прорачуном 3-проценом



Управљање отпадом

• Предато на складиштење другом предузећу

• Предато на третман другом предузећу

• Предато на одлагање другом предузећу

• Извршен извоз отпада



Регистар дозвола за управљање отпадом

Регистар издатих дозвола је база података у
којој се евидентирају подаци о издатим
дозволама за управљање отпадом.

Регистар издатих дозвола установљава и води
надлежни орган за издавање дозволе и
податке из регистра доставља Агенцији.



Регистар дозвола за управљање отпадом
Надлежни органи за издавање дозвола
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
Надлежни орган Аутономне покрајине
Град, односно град Београд
Општине
Издавање и врсте дозвола

За обављање једне или више делатности у области 
управљања отпадом прибављају се дозволе за:

1) сакупљање отпада;
2) транспорт отпада;
3) складиштење отпада;
4) третман отпада;
5) одлагање отпада.



Регистар дозвола за управљање отпадом

Достављени подаци из Регистра издатих дозвола, 
уносе се у базу која садржи:

врсту дозволе за управљање отпадом

назив надлежног органа који је издаје основне
податке о оператеру који поседује дозволу

рок важности дозволе

врсту и количину отпада

капацитет постројења

измене и допуне дозволе



КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ И ДОСТАВИТИ   
ИЗВЕШТАЈ И ПОПУНИТИ УПИТНИК?

Апликација РИЗ Извештавање је web апликација

http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll

http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
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http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
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http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll










КЛИКОМ НА УПИТНИК



УПИТНИК

• Да ли имате једно или више постројења?

ДА







Укуцати параметре

















Хвала на пажњи!
ljiljana.djordjevic@sepa.gov.rs

nrizpodrska@sepa.gov.rs

mailto:ljiljana.djordjevic@sepa.gov.rs
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