
ИзвештавањеИзвештавање оо отпаднимотпадним
водамаводама премапрема АгенцијиАгенцији заза
заштитузаштиту животнеживотне срединесредине

Република Србија
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Агенција за заштиту животне средине

Република Србија
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



ОбавезеОбавезе извештавањаизвештавања

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.

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 – измена)



ОбавезеОбавезе извештавањаизвештавања

Правилник је хармонизован са Е-ПРТР директивом ЕУ у
делу везаном за успостављање Националног регистра
извора загађивања животне средине.

Национални регистар извора загађивања води Агенција за
заштиту животне средине у складу са Законом о заштити
животне средине
(„Службени гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 36/09).

Локални регистар извора загађивања води надлежни орган
јединице локалне самоуправе.

Ови регистри се не преклапају, већ се допуњују.



НРИЗНРИЗ

Правилником је успостављен
Национални регистар извора загађивања животне средине.



НРИЗНРИЗ

Сврха доношења овог правилника је успостављање
јединственог регистра о испуштању, преносу и одлагању
загађујућих материја и отпада у животну средину из
појединачних извора.

Обавезу извештавања у складу са овим правилником имају
оператери постројења у зависности од:

делатности предузећа
производних капацитета
броја запослених
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Извештавање о отпадним водама

Нетретиране комуналне и
индустријске отпадне воде
представљају кључне изворе
загађења вода у Републици Србији.

Успостављањем регистра извора
загађивања могу се добити
најпотпунији подаци о количинама
загађујућих материја које се
испуштају у воде, карактеристикама
свих врста отпадних вода, 
уређајима за њихово
пречишћавање, као и степену
пречишћавања отпадних вода.



ИзвештавањеИзвештавање

Апликација НРИЗ Извештавање је web апликацијa

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



ИзвештавањеИзвештавање



ИзвештавањеИзвештавање



ИзвештавањеИзвештавање



НРИЗ
Емисије у воде

За сваки извор - испуст
загађујућих материја у
воде, попуњава се посебан
образац.

Подаци о испусту
Подаци о ППОВ
Подаци о билансу емисија
Подаци о реципијенту
Укупна количина испуштене
отпадне воде у извештајној
години на испусту (m³/god)



ИзвештајИзвештај оо годишњемгодишњем билансубилансу
емисијаемисија загађујућихзагађујућих материјаматерија уу водеводе



Извештавање о отпадним водама у
Републици Србији

Тачкасти извори загађења су загађења из канализационих
система и/или уређаја за пречишћавање отпадних вода и
индустријских погона која се могу свести на једну тачку
испуштања отпадне воде у пријемник. 

За 2015. годину од ЈК Предузећа и ПРТР постројења пристигло
је 325 извештаја о отпадним водама.

Од 155 ПРТР постројења која су послала извештаје,
5 постројења су ЈКП са (e-prtr code) активношћу: 
5.f. – Општинска постројења за третирање отпадних вода

(Београд, Н.Сад, Суботица, Ниш, Крагујевац)



Преглед емитованих количина (N) 
у отпадним водама по годинама у
Републици Србији
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Преглед емитованих количина (P) 
у отпадним водама по годинама у
Републици Србији
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УдеоУдео уу укупнојукупној емисијиемисији (N)(N) уу отпаднимотпадним водамаводама изиз
тачкастихтачкастих извораизвора -- 10 10 највећихнајвећих извораизвора
загађивањазагађивања уу РРепублициепублици СрбијиСрбији уу 2015. 2015. годинигодини
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"Naissus" Ниш ХИП Азотара Водовод Бачка Паланка

Водовод Лесковац Водовод Сремска Митровица Водовод Младеновац

Водовод Ваљево



УдеоУдео уу укупнојукупној емисијиемисији ((P)P) уу отпаднимотпадним водамаводама изиз
тачкастихтачкастих извораизвора –– 10 10 највећихнајвећих извораизвора
загађивањазагађивања уу РепублициРепублици СрбијиСрбији уу 2015. 2015. годинигодини
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Београдски водовод и канализација ЕПС ‐ ТЕНТ А

Водовод и канализација Нови Сад "Naissus" Ниш

ЕПС ‐ Огранак РБ Колубара/Прерада Водовод Лесковац

Водовод Врање "Elixir" Прахово 

Водовод Бачка Паланка ЕПС ‐ Огранак РБ Колубара/Површински копови, Поље D



ППОВППОВ

Недостају поуздани подаци како о
количинама испуштених
непречишћених, тако и
пречишћених комуналних
отпадних вода у Републици Србији

Од изграђених постројења у
функцији је 25 (ППОВ) од којих 8 
ради по пројектним критеријумима, 
док остала раде са ефикасношћу
далеко испод пројектоване. 



НРИЗ - Емисије у воде

Рок за извештавање је 31. март текуће године за претходну
годину.

Уочава се благи тренд раста пристиглих извештаја од
ПРТР постројења и ЈК Предузећа о индустријским и
комуналним отпадним водама и емисијама у воде, као и
квалитет података који се обрађују.



ПРАВИЛНИКПРАВИЛНИК

Правилник о начину и условима за мерење
количине и испитивање квалитета отпадних вода
и садржини извештаја о извршеним мерењима
(Сл. Гласник РС, бр.33/2016).



ПРАВИЛНИКПРАВИЛНИК

Правилник детаљно прописује начин и услове за мерење
количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржину
извештаја о извршеним мерењима у циљу:

провере усаглашених квалитета отпадних вода са ГВЕ

утврђивања утицаја испуштених отпадних вода на пријемник

прикупљања података за вођење регистра у складу са
прописима из области вода и заштите животне средине



ЗакључакЗакључак

Недостаје начин достављања података у НРИЗ

Образац за биланс емисија у воде

Недостају рокови за достављање података



ИмплементацијаИмплементација саса
законодавствомзаконодавством ЕУЕУ

Измене постојећих прописа последица су усклађивања
домаћих прописа са европском регулативом, као једним од
значајних захтева у преговарачком поступку придруживања
ЕУ уопште, али и у Поглављу 27, које се односи на животну
средину.



Хвала на пажњи!

Лидија Михаиловић
lidija.mihailovic@sepa.gov.rs

Одeљење за Национални регистар
извора загађивања

nrizpodrska@sepa.gov.rs


