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ОБАВЕШТЕЊЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА 
КОЈА  ПРЕДСТАВЉАЈУ ИЗВОРЕ ЗАГАЂЕЊА РАЗЛИЧИТИХ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Поштовани,

Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 135/04 – измена броја 36/09) 
дефинише загађивање животне средине. Загађивање животне средине представља уношење 
загађујућих материја или енергије у животну средину, изазвано људском делатношћу или 
природним процесима, које има или може имати штетне последице на квалитет животне 
средине или здравље људи. Под загађујућом енергијом се подразумева бука, вибрације, 
топлота, јонизујуће и нејонизујуће зрачење.

Обавештавамо вас да је донесен Правилник о методологији за израду Националног и 
Локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове 
прикупљања података („Сл. гласник РС“, број 91/2010) у складу са Законом о заштити животне 
средине („Сл. гласник РС“, број 135/04 измена број 36/09).

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

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о методологији за 
израду интегралног катастра загађивача („Службени гласник РС&рдqyo;,   број  94/07).

Интегрални текст „Правилника о методологији за израду Националног и Локалног 
регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања 
података&рдqyo; („Сл. гласник РС&рдqyo;, бр. 91/2010), са свим пратећим прилозима 
(обрасцима и упутствима), можете преузети са:

www.ekoplan.gov.rs/src/1-2-2-Pravilnici-iz-2010-godine-128-document.htm     
Упутство за израду регистра извора загађивања, које је израдила Агенција за 

заштиту животне средине, можете преузети на адреси:

www.sepa.gov.rs/download/registarIzvoraZagadjivanja/uputstvo.pdf     
Потребно је да доставите ваше податке о изворима загађивања у складу са чланом 7. 

Правилника о методологији за израду Националног и Локалног регистра извора загађивања, као 
и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Сл.гласник РС&рдqyo;, бр. 
91/2010), на следећи начин:

1) један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно 
потписан и оверен од стране одговорног лица.

2) један комплет образаца електронски на компакт диску, без потписа и овере.
Подаци који обухватају  период од 1. јануара до 31. децембра, из члана 6. овог 

Правилника достављају се најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне 
године, на адресу:

Општина Књажевац – Општинска управа – Одељење за општу управу и скупштинске 
послове, Улица Милоша Обилића, 1,  19350 Књажевац

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ
Подаци за регистре се достављају на обрасцима, и то:
1) Образац бр. 1. – Општи подаци о извору загађивања;
2) Образац бр. 2. – Емисије у ваздуху;
3) Образац бр. 3. – Емисије у воде;
4) Образац бр. 4. – Емисије у земљиште;
5) Образац бр. 5. – Управљање отпадом

Општина Књажевац – Општинска управа – Одељење за општу управу и скупштинске послове

http://www.sepa.gov.rs/download/registarIzvoraZagadjivanja/uputstvo.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/1-2-2-Pravilnici-iz-2010-godine-128-document.htm

