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ИЗЈАВА ЗА ШТАМПУ

ПРЕДУЗЕЋА ИЗБЕГАВАЈУ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА
АГЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Овим путем, Агенција за заштиту животне средине жели да информише ширу јавност да је
анализом достављених података утврђено да одређени број предузећа избегава испуњава‐
ње обавеза извештавања за Национални регистар извора загађивања. Агенција je до сада,
примила око 10700 извештаја од нешто више од 6000 обвезника, али још увек око 8000 из‐
вештаја није достављено. Највећи број извештаја нису доставила предузећа која на тржиште
Србије стављају производе који након употребе постају посебни токови отпада – гуме, бате‐
рије, уља итд, њих преко 7000. О значају података који се прикупљају у Агенцији не треба
посебно говорити јер сви они, пре свега, представљају основ за утврђивање стања животне
средине у Републици Србији, доношење ефикасне политике управљања животном средином
и других секторских политика, њихово финансирање и праћење имплементације.
Из тог разлога, Агенција ће 9. маја покренути акцију са циљем да се у наредних два месеца
сакупе сви подаци који недостају у информационом систему.
Листе предузећа која нису доставила податке Агенцији и чија је припрема у завршној фази,
биће објављене на сајту Агенције www.sepa.gov.rs и доступне заинтересованој јавности 9.
маја. На листама ће се наћи, пре свега, предузећа која спадају у велике загађиваче животне
средине (ПРТР регистар предузећа), ЈКП која врше сакупљање чврстог отпада и отпадних во‐
да, произвођачи и увозници производа који након употребе постају посебни токови отпада,
оператери постројења за третман или депоновање отпада, увозници и извозници отпада,
али и сви други који имају било какву обавезу извештавања.
Све надлежне инспекцијске службе, пре свега инспекције заштите животне средине и кому‐
налне инспекције биће, преко градоначелника и председника општина, писмено замољене
да учествују у овој акцији. Њихов задатак ће бити да у што краћем року обиђу предузећа са
листа и наложе достављање тражених података са роком од највише 5‐7 радних дана.
Агенција ће пратити све активности инспекцијских служби и о томе информисати јавност.
У складу са постојећим законима из области заштите животне средине и одговарајућим под‐
законским актима, предузећа имају обавезу извештавања према Агенцији о:
1.
2.
3.
4.

Емисијама загађујућих материја у ваздух и воде;
Управљању свим врстама;
Стављању на тржиште производа који након употребе постају посебни токови отпада;
Амбалажи стављеној на тржиште.
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Желимо да напоменемо да недостављање података у Национални регистар извора загађи‐
вања, у складу са чланом 117. Закона о заштити животне средине, представља прекршај за
који је предвиђена казна у износу од 500.000 до 1.000.000 динара.
Подаци за Национални регистар извора загађивања се достављају искључиво кроз инфор‐
мациони систем преко интернет сајта Агенције www.sepa.gov.rs. Уколико су предузећима
потребне било какве додатне информације око поступка извештавања могу да нам се обрате
на Email адресу nrizpodrska@sepa.gov.rs и на телефоне 011/286‐10‐68 и 011/286‐10‐80. Радо
ћемо свима помоћи.
За све додатне информације везане за ову акцију, као и све друге активности Агенције,
стојимо Вам на располагању на телефон 011/286‐10‐65 или на Еmail office@sepa.gov.rs.

