Локални регистар извора загађивања
Податке за локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга
правна лица и предузетници који испуњавају услове о минималним граничним
вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у
Правилнику о методологији за израду националног и локалног регистра извора
загађивања, као и методологији за врсте, рокове и начине прикупљања података – Листа 2
овог правилника („ Сл.гласник РС“ бр.91/2010 и 10/2013).
За потребе регистра прикупљају се:
•
•
•
•
•
•

Подаци о загађујућим материјама које се емитују у животну средину;
Општи подаци о извору загађивања;
Загађујућим материјама које се емитују у ваздух;
Загађујућим материјама које се емитују у воду;
Загађујућим материјама које се емитују у тло;
Подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се
генерише приликом обављања предметне делатности.

У складу са Правилником којим је прописана методологија вођења локалног регистра,
обрасце, које можете преузети на овој страници ( Образац 1, Образац 2, Образац 3,
Образац 4, Образац 5) треба попунити уз помоћ рачунара.
Један комплет попуњених образаца доставља се у електронској форми, без потписа и
овере на емаил адресу lokalniregistar@sremskamitrovica.org.rs, а други комплет
попуњених образаца, доставља се Градској управи за пољопривреду и заштиту животне
средине, канцеларија 53, или поштом на адресу Град Сремска Митровица, Градска
управа за пољопривреду и заштиту животне средине, Светог Димитрија 13, са назнаком „
За локални регистар загађивања“. Одштампани обрасци треба да буду потписани,
оверени и укоричени у јединствени документ .
За додатне информације, можете се обратити Градској управи за пољопривреду и
заштиту животне средине, контакт особа: Славица Шеик, стручни сарадник за послове
процене утицаја на животну средину, тел. 022/2152129.
Преузмите обрасце за Локални регистар извора загађивања:
•
•
•
•
•

Образац 1- Општи подаци и сировине
Образац 2- Eмисије у ваздух
Oбразац 3- Емисије у воде
Oбразац 4 - Eмисије у тло
Oбразац 5 -Управљање отпадом

Преузмите прописе којима је регулисано вођење и обавеза достављања података за
Локални регистар извора загађивања:
- Закон о заштити животне средине („ Сл.гласник РС“ бр.135/04,36/09-др.закон, 72/09-

др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16)
-Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора
загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података
(„Сл.гласник РС“ бр.91/10 и 10/13)
- Прилог 1 - списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за
национални (Листа1) и локални (Листа 2) регистар
- Прилог 2 - списак загађујућих материја
- Прилог 3 - Ваздух - загађујуће материје по делатностима
- Прилог 4 - Воде – загађујуће материје по делатностима

•

Списак обвезника који су доставили податке за 2017. годину

