
Na osnovu člana 42. Zakona o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 10/13) i člana 42.
stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14),

Vlada donosi

Uredbu o graničnim vrednostima emisija
zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za

sagorevanje

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 6/2016
od 28.1.2016. godine, a stupila je na snagu 5.2.2016.

I. UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se:

1) granične vrednosti emisije zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje;

2) način i rokovi za dostavljanje podataka;

3) postupak određivanja ukupne godišnje emisije iz postrojenja za sagorevanje.

Član 2.

Odredbe ove uredbe primenjuju se na postrojenja za sagorevanje, koja mogu biti velika postrojenja
za sagorevanje, srednja postrojenja za sagorevanje i mala postrojenja za sagorevanje.

Emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje utvrđuje se merenjem i/ili
izračunavanjem emisionih parametara na osnovu rezultata merenja.

Merenje emisije zagađujućih materija vrši se mernim uređajima, na mernim mestima, primenom
propisanih metoda merenja u skladu sa odredbama propisa kojim se uređuju merenja emisija
zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja.

Značenje izraza

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) emisija je ispuštanje zagađujućih materija iz postrojenja za sagorevanje u vazduh;



2) otpadni gasovi jesu gasovi ispušteni u vazduh koji sadrže zagađujuće materije u čvrstom, tečnom ili
gasovitom stanju. Zapreminski protok otpadnog gasa izražava se u m3/h pri normalnim uslovima
(temperaturi 273,15 K i na pritisku 101,3 kPa), u suvom gasu (nakon korekcije na sadržaj vodene pare
od 0%, u daljem tekstu: normalni m3/h);

3) granična vrednost emisije (GVE) je najveća dozvoljena količina zagađujuće materije sadržana u
otpadnim gasovima koja može biti emitovana u vazduh iz postrojenja za sagorevanje u određenom
periodu. Izražava se kao masa zagađujuće materije (masena koncentracija) koja se nalazi u 1 m3 suvog
otpadnog gasa, pri normalnim uslovima (temperaturi 273,15 K i na pritisku 101,3 kPa) izražena u
mg/normalni m3, pod uslovom da je zapreminski udeo kiseonika u otpadnom gasu kod velikih
postrojenja 3% u slučaju tečnih i gasovitih goriva, 6% u slučaju čvrstih goriva i 15% u slučaju gasnih
turbina, a u slučaju srednjih postrojenja i malih postrojenja zapreminski udeo kiseonika u otpadnom gasu
je propisan u Prilogu 2 - Granične vrednosti emisija za srednja postrojenja za sagorevanje i Prilogu 3 -
Granične vrednosti emisija za mala postrojenja za sagorevanje, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine
njen sastavni deo;

4) stepen odsumporavanja je odnos količine sumpora koja se ne emituje u vazduh iz postrojenja za
sagorevanje u određenom periodu i količine sumpora sadržanog u gorivu, koja je uneta u postrojenje za
sagorevanje i koja je korišćena u istom posmatranom periodu;

5) gorivo je čvrsti, tečni ili gasoviti materijal koji se koristi za sagorevanje, isključujući otpad u skladu
sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom;

6) postrojenje za sagorevanje je tehnički sistem u kome se gorivo oksiduje u cilju korišćenja na taj
način proizvedene toplote. Pod postrojenjem za sagorevanje, u smislu ove uredbe, podrazumevaju se
samo postrojenja za sagorevanje koja se koriste za proizvodnju energije izuzev onih koja direktno
koriste produkte sagorevanja u proizvodnim procesima.

Pod postrojenjem za sagorevanje u smislu ove uredbe ne podrazumevaju se sledeća postrojenja:

1) postrojenja u kojima se produkti sagorevanja koriste za direktno grejanje, sušenje ili neki drugi
način obrade predmeta ili materijala (na primer peći za ponovno zagrevanje ili peći za termičku obradu);

2) postrojenja za naknadno sagorevanje, odnosno bilo koji tehnički uređaj namenjen za prečišćavanje
otpadnih gasova sagorevanjem, koji ne radi kao posebno postrojenje za sagorevanje;

3) postrojenja za regeneraciju katalizatora iz procesa katalitičkog krekinga;

4) postrojenja za konverziju vodonik sulfida u sumpor;

5) reaktore koji se koriste u hemijskoj industriji;

6) baterije koksnih peći;

7) kaupere;

8) bilo koji tehnički uređaj koji služi za pogon vozila, broda ili aviona;

9) gasne turbine koje poseduju upotrebnu dozvolu izdatu na dan ili posle 1. jula 1992. godine, a pre
1. januara 2018. godine, a u nedostatku upotrebne dozvole građevinsku dozvolu ili koje su puštene u
rad na dan ili posle 1. jula 1992. godine, a pre 1. januara 2018. godine, bez obzira na čl. 12. i 13. i
Prilog 4. pod A) - Utvrđivanje ukupnih godišnjih emisija iz postojećih velikih postrojenja za sagorevanje,
koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo i odredbe propisa kojim se uređuju merenja
emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja.

Kada su dva ili više odvojenih novih velikih, srednjih i malih postrojenja izgrađena na način da bi se po
mišljenju nadležnog organa, uzimajući u obzir tehničke i ekonomske faktore, njihovi otpadni gasovi mogli
ispuštati kroz zajednički dimnjak, takva postrojenja se smatraju jednim postrojenjem za sagorevanje.

Kada su dva ili više odvojenih starih i postojećih velikih, srednjih i malih postrojenja izgrađena na
način da se njihovi otpadni gasovi ispuštaju kroz zajednički dimnjak, takva postrojenja se smatraju
jednim postrojenjem za sagorevanje.

U smislu izračunavanja ukupne toplotne snage velikog postrojenja za sagorevanje, ne razmatraju se



pojedinačna postrojenja toplotne snage manje od 15 MWth.

U smislu izračunavanja ukupne toplotne snage srednjeg i malog postrojenja za sagorevanje, uzimaju se
u obzir pojedinačna postrojenja svih toplotnih snaga.

7) postrojenje koje koristi više vrsta goriva je postrojenje za sagorevanje koje može istovremeno ili
alternativno da koristi dva ili više vrsta goriva;

8) staro veliko postrojenje za sagorevanje je postrojenje za sagorevanje koje poseduje upotrebnu
dozvolu izdatu pre 1. jula 1992. godine, a u nedostatku upotrebne dozvole građevinsku dozvolu ili koje
je pušteno u rad pre 1. jula 1992. godine;

9) postojeće veliko postrojenje za sagorevanje je postrojenje za sagorevanje koje poseduje
upotrebnu dozvolu izdatu na dan ili posle 1. jula 1992. godine, a pre 1. januara 2018. godine, a u
nedostatku upotrebne dozvole građevinsku dozvolu ili koje je pušteno u rad na dan ili posle 1. jula 1992.
godine, a pre 1. januara 2018. godine;

10) novo veliko postrojenje za sagorevanje je postrojenje za sagorevanje koje poseduje upotrebnu
dozvolu na dan ili posle 1. januara 2018. godine, a u nedostatku upotrebne dozvole građevinsku dozvolu
ili koje je pušteno u rad na dan ili posle 1. januara 2018. godine;

11) postojeće srednje postrojenje je postrojenje za sagorevanje koje poseduje upotrebnu dozvolu
izdatu pre dana stupanja na snagu ove uredbe, a u nedostatku upotrebne dozvole građevinsku dozvolu ili
koje je pušteno u rad pre dana stupanja na snagu ove uredbe;

12) novo srednje postrojenje je postrojenje za sagorevanje koje poseduje upotrebnu dozvolu izdatu
posle dana stupanja na snagu ove uredbe, a u nedostatku upotrebne dozvole građevinsku dozvolu ili
koje je pušteno u rad posle dana stupanja na snagu ove uredbe;

13) postojeće malo postrojenje je postrojenje za sagorevanje koje poseduje upotrebnu dozvolu
izdatu pre dana stupanja na snagu ove uredbe, a u nedostatku upotrebne dozvole građevinsku dozvolu ili
koje je pušteno u rad pre dana stupanja na snagu ove uredbe;

14) novo malo postrojenje je postrojenje za sagorevanje koje poseduje upotrebnu dozvolu izdatu
posle dana stupanja na snagu ove uredbe, a u nedostatku upotrebne dozvole građevinsku dozvolu ili
koje je pušteno u rad posle dana stupanja na snagu ove uredbe;

15) određujuće gorivo je gorivo koje, među svim gorivima koja su korišćena u postrojenjima za
sagorevanje koja koriste više vrsta goriva i koja koriste ostatke iz procesa destilacije ili procesa prerade
sirove nafte za sopstvenu potrošnju, samostalno ili u smeši sa drugim gorivima, ima najveću graničnu
vrednost emisije iz Priloga 1. ove uredbe ili u slučaju kad nekoliko goriva ima istu graničnu vrednost
emisije, gorivo koje ima najveću toplotnu snagu među tim gorivima;

16) biomasa predstavlja proizvode koji se u celini ili delimično sastoje od biljne materije iz
poljoprivrede ili šumarstva, koji se mogu koristiti kao gorivo u cilju dobijanja energije, kao i sledeće
vrste otpada koje se koriste kao gorivo:

(1) biljni otpad iz poljoprivrede i šumarstva;

(2) biljni otpad iz prehrambene industrije, ako se koristi dobijena toplota;

(3) vlaknasti biljni otpad iz proizvodnje celuloze i papira iz celuloze, ako se vrši ko-insineracija na
mestu proizvodnje i ako se koristi dobijena toplota;

(4) otpad od plute;

(5) drvni otpad, osim drvnog otpada koji može da sadrži halogenovana organska jedinjenja ili teške
metale koji nastaju upotrebom proizvoda za zaštitu drveta ili premaza, kao i drvni otpad koji potiče od
obrade pločastih materijala, građevinskog otpada ili otpada nastalog rušenjem;

17) gasna turbina je rotaciona mašina koja pretvara toplotnu energiju u mehanički rad, sastavljena
uglavnom od kompresora, toplotnog uređaja u kojem se gorivo oksiduje u cilju grejanja radnog fluida i
turbine;

18) dimnjak predstavlja građevinsku strukturu kroz koju, neposredno pre ispuštanja u vazduh,



prolaze otpadni gasovi, u jednom ili u više razdvojenih tokova, tj. dimovodnih cevi;

19) gasni motor je motor sa unutrašnjim sagorevanjem koji radi prema Oto ciklusu i za paljenje koristi
iskru (varnicu) ili, u slučaju motora na dvojno gorivo, kompresiju;

20) radni časovi predstavljaju vreme, izraženo u časovima, tokom kojeg postrojenje za sagorevanje, u
celini ili jedan njegov deo, radi i ispušta zagađujuće materije u vazduh, osim perioda pokretanja i
zaustavljanja postrojenja;

21) pokretanje i zaustavljanje postrojenja je postupak kojim se postrojenje za sagorevanje dovodi u
stanje rada ili mirovanja;

22) toplotna snaga postrojenja za sagorevanje (izražena u jedinici MWth) je maksimalna količina
toplotne energije sagorelog goriva u jedinici vremena određena prema donjoj toplotnoj moći goriva, na
temperaturi 0 °S (273,15 K) i pritisku 101,3 kPa;

23) dimni broj je stepen zatamnjenja površine filter papira koji izazivaju otpadni gasovi. Dimni broj
izražava se pomoću skale od deset polja (od 0 do 9) različitog intenziteta zatamnjenja (Baharahova
skala) pri čemu se određuje kom stepenu sa skale je zatamnjenje najbliže;

24) zatamnjenje dimnih gasova je stepen skale od šest polja različite crnine (Ringelmanova skala), od
0 do 5, pri čemu je svaki sledeći stepen 20% crnji od prethodnog. Pomoću skale vizuelno se ocenjuje
zatamnjenje dimnih gasova iz postrojenja na čvrsta goriva;

25) emisioni parametri su masena koncentracija, maseni protok i emisioni faktor:

(1) masena koncentracija (izražena u jedinici mg/normalni m3) je masa emitovanih zagađujućih
materija u odnosu na jedinicu zapremine u suvom otpadnom gasu na temperaturi 0 °S (273,15 K) i
pritisku 101,3 kPa pod propisanim zapreminskim udelom kiseonika u otpadnom gasu;

(2) maseni protok (izražen u jedinici kg/h) je masa zagađujućih materija ispuštena u vazduh u jedinici
vremena;

(3) emisioni faktor (izražen u jedinici kg/t ili u jedinici kg/MWh) je masa ispuštenih zagađujućih
materija u odnosu na masu proizvedenog produkta ili jedinicu proizvedene energije, tj. masa emitovane
zagađujuće materije po jedinici delatnosti (iskazane količinom proizvoda, iznosom (vrednošću)
proizvedene energije, količinom potrošenog energenta ili sirovine ili veličinom obavljenog posla);

26) tečna goriva naftnog porekla propisana ovom uredbom su tečna goriva definisana u skladu sa
propisom kojim se uređuju tehnički i drugi zahtevi koje moraju da ispunjavaju tečna goriva naftnog
porekla koja se koriste kao energetska goriva koja se stavljaju u promet na tržište Republike Srbije;

27) nadležni organ je organ odgovoran za sprovođenje obaveza u okviru ovlašćenja utvrđenih ovom
uredbom, i to: ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, organ nadležan za poslove zaštite
životne sredine autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o zaštiti
vazduha (u daljem tekstu: nadležni organ).

Član 4.

Velika postrojenja za sagorevanje su postrojenja čija je ulazna instalisana toplotna snaga jednaka 50
MWth ili veća (u daljem tekstu: velika postrojenja), nezavisno od vrste goriva koja se koriste (čvrsta,
tečna ili gasovita).

Postrojenja za sagorevanje toplotne snage manje od 50 MWth, prema vrsti goriva koja koriste i
ulaznoj instalisanoj toplotnoj snazi, dele se na mala postrojenja za sagorevanje i srednja postrojenja za
sagorevanje.

Mala postrojenja za sagorevanje (u daljem tekstu: mala postrojenja), su ona postrojenja koja
proizvode toplotnu energiju za zagrevanje domaćinstava i grejanje sanitarne vode za domaćinstva i čija je
toplotna snaga manja od:

1) 1 MWth pri korišćenju čvrstog goriva iz stava 5. tačka 1) ovog člana;

2) 5 MWth pri korišćenju tečnog goriva iz stava 5. tačka 2) ovog člana;



3) 10 MWth pri korišćenju gasovitog goriva iz stava 5. tačka 3) ovog člana.

Pod malim postrojenjima za sagorevanje podrazumevaju se i:

1) postrojenja koja koriste čvrsto gorivo za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije,
pri čemu se tako dobijena toplota koristi za obavljanje tehnoloških procesa, posredno sušenje ili druge
postupke prerade predmeta ili materijala, pod uslovom da je njihova toplotna snaga manja od 1 MWth;

2) postrojenja koja koriste tečno ili gasovito gorivo za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne
energije, pri čemu se tako dobijena toplota koristi za grejanje domaćinstava i poslovnog prostora,
grejanje sanitarne vode za domaćinstva i poslovni prostor, pod uslovom da njihova toplotna snaga ne
prelazi vrednosti iz stava 3. ovog člana.

U malim postrojenjima za sagorevanje koriste se sledeća navedena goriva, i to:

1) čvrsta goriva: drvo i drvni otpad nastao pri mehaničkom tretmanu drveta ako je sadržaj vlage u
drvetu u odnosu na masu vlažnog drveta manji od 20%, osim ako se upotrebljava u postrojenjima koja
su navedena od strane proizvođača kao pogodna za primenu goriva sa većim sadržajem vlage; briketi i
peleti od drveta; ugalj, koks i briketi od uglja sa sadržajem sumpora manjim od 1% mase goriva;

2) tečna goriva: gasno ulje ekstra lako EVRO EL, u skladu sa propisom kojim se uređuju tehnički i
drugi zahtevi koje moraju da ispunjavaju tečna goriva naftnog porekla koja se koriste kao energetska
goriva koja se stavljaju u promet na tržište Republike Srbije, koje je namenjeno za upotrebu kao gorivo
za grejanje, kao i druge vrste tečnih goriva: metanol, etanol, sirova biljna ulja, metilestar iz biljnih ulja,
ukoliko emisija nije veća od granične vrednosti emisije propisane za mala postrojenja pri potrošnji
gasnog ulja ekstra lako EVRO EL;

3) gasovita goriva: prirodni gas ili tečni naftni gas.

Na mala postrojenja za sagorevanje koja koriste drugo gasovito gorivo osim prirodnog gasa ili tečnog
naftnog gasa primenjuju se granične vrednosti emisije propisane za srednja postrojenja za sagorevanje.

Srednja postrojenja za sagorevanje (u daljem tekstu: srednja postrojenja), su postrojenja za
sagorevanje u kojima se korišćenjem:

1) čvrstog goriva proizvodi toplotna energija i čija je toplotna snaga jednaka ili veća od 1 MWth i
manja od 50 MWth;

2) tečnog goriva proizvodi toplotna energija za zagrevanje domaćinstava i čija je toplotna snaga
jednaka ili veća od 5 MWth i manja od 50 MWth;

3) gasovitog goriva proizvodi toplotna energija za zagrevanje domaćinstava i čija je toplotna snaga
jednaka ili veća od 10 MWth i manja od 50 MWth;

4) tečnog ili gasovitog goriva proizvodi toplotna energija koja se koristi za obavljanje tehnoloških
procesa, posredno sušenje ili druge postupke prerade predmeta ili materijala, proizvodnju električne
energije, pod uslovom da je toplotna snaga jednaka ili veća od 4 kWth i manja od 50 MWth.

Srednjim postrojenjima za sagorevanje smatraju se ona postrojenja toplotne snage manje od 50
MWth koja koriste sledeća navedena goriva, i to:

1) čvrsta goriva: naftni koks, ugalj, koks i briketi od uglja sa sadržajem sumpora većim od 1% mase
goriva, biomasa, drvo i drvni otpad nastao pri mehaničkom tretmanu drveta ako je sadržaj vlage u
drvetu u odnosu na masu vlažnog drveta 20% i veći, koji se upotrebljavaju u postrojenjima koje je
proizvođač naveo kao pogodna za primenu goriva sa većim sadržajem vlage;

2) tečna goriva: ulje za loženje srednje EVRO S, ulje za loženje srednje S i ulje za loženje nisko
sumporno gorivo - specijalno NSG-S u skladu sa propisom kojim se uređuju tehnički i drugi zahtevi
koje moraju da ispunjavaju tečna goriva naftnog porekla koja se koriste kao energetska goriva koja se
stavljaju u promet na tržište Republike Srbije i druge vrste tečnih goriva, kao što su: biogorivo iz
biološke prerade otpada, kao i masti i ulja iz prehrambene industrije;

3) gasovita goriva: koksni gas, sintetski gas, rafinerijski gas, gas iz visokih peći, biogas, deponijski
gas, gas iz tretmana otpadnih voda i kaptažni gas.



Merenja u toku probnog rada i pojedinačna merenja emisija zagađujućih materija ne vrše se na malim
postrojenjima za sagorevanje toplotne snage manje ili jednake 8 kWth, koja koriste tečna i gasovita
goriva, odnosno toplotne snage manje ili jednake 50 kWth za postrojenja koja koriste čvrsta goriva.

II. VELIKA POSTROJENjA ZA SAGOREVANjE

Granična vrednost emisije

Član 5.

Na stara velika postrojenja za sagorevanje primenjuju se granične vrednosti emisija zagađujućih
materija iz Priloga 1. pod A) - Granične vrednosti emisija za sumpor dioksid (SO2), okside azota NOx
(izražene kao NO2), praškaste materije i ugljen monoksid (SO) za stara velika postrojenja za
sagorevanje, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, stara velika postrojenja za sagorevanje ne moraju da se usaglašavaju
sa pojedinačnim graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija iz Priloga 1. pod A), počev od dana
stupanja na snagu ove uredbe, pod uslovom da su obuhvaćena preliminarnom prijavom za Nacionalni
plan za smanjenje emisija iz starih velikih postrojenja za sagorevanje iz člana 8. ove uredbe.

Na postojeća velika postrojenja za sagorevanje primenjuju se granične vrednosti emisija zagađujućih
materija iz Priloga 1. pod B) - Granične vrednosti emisija za sumpor dioksid (SO2), okside azota NOx
(izražene kao NO2), praškaste materije i ugljen monoksid (SO) za postojeća velika postrojenja za
sagorevanje.

Na nova velika postrojenja za sagorevanje primenjuju se granične vrednosti emisija zagađujućih
materija iz Priloga 1. pod V) - Granične vrednosti emisija za sumpor dioksid (SO2), okside azota NOx
(izražene kao NO2), praškaste materije i ugljen monoksid (SO) za nova velika postrojenja za
sagorevanje.

Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine bliže propisuje kriterijume za definisanje
pokretanja i zaustavljanja velikog postrojenja za sagorevanje.

Na stara velika postrojenja za sagorevanje koja rade manje od 100 radnih časova godišnje ne
primenjuju se odredbe ove uredbe.

Izuzeće zbog ograničenog veka trajanja postrojenja

Član 6.

Stara velika postrojenja za sagorevanje nadležni organ može izuzeti od primene graničnih vrednosti
emisija zagađujućih materija iz člana 5. ove uredbe i obaveza utvrđenih Nacionalnim planom za
smanjenje emisija iz starih velikih postrojenja za sagorevanje pod sledećim uslovima:

1) da operater starog velikog postrojenja najkasnije do 30. juna 2016. godine dostavi nadležnom
organu preliminarnu pisanu izjavu potpisanu i overenu od strane odgovornog lica da postrojenje u
periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2023. godine neće raditi više od ukupno 20 000
radnih časova, a konačnu pisanu izjavu potpisanu i overenu od strane odgovornog lica, sa listom
postrojenja, koja može sadržati samo ona postrojenja koja su prethodno bila prijavljena u preliminarnoj
pisanoj izjavi, operater je dužan da dostavi najkasnije do 1. juna 2017. godine;

2) da operater svake godine, najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu, dostavi Agenciji za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija) izveštaj o utrošenom i
neutrošenom vremenu koji je namenjen za preostali radni vek postrojenja za sagorevanje.

Ako u periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2023. godine postrojenje za
sagorevanje utroši 20 000 radnih časova, a nastavi sa radom posle 1. januara 2024. godine, emisije u
tom slučaju moraju biti u skladu sa propisanim graničnim vrednostima emisija iz Priloga 1. pod V) ove



uredbe.

Član 7.

U integrisanoj dozvoli za veliko postrojenje za sagorevanje nadležni organ može da propiše niže,
odnosno strožije granične vrednosti emisija zagađujućih materija od onih koje su propisane u čl. 5. i 19.
ove uredbe kao i rokove za njihovo postizanje.

Integrisanom dozvolom nadležni organ može da propiše granične vrednosti emisija i za druge
zagađujuće materije i rokove za njihovo postizanje, pored onih koje su propisane u Prilogu 1. ove
uredbe i utvrdi dodatne zahteve ili izmene na velikom postrojenju za sagorevanje u skladu sa tehničkim
razvojem.

Nacionalni plan za smanjenje emisija

Član 8.

Nacionalni plan za smanjenje emisija iz starih velikih postrojenja za sagorevanje (u daljem tekstu:
Nacionalni plan za smanjenje emisija), mora se pripremiti i sprovoditi na način da se poštuju granične
vrednosti emisija iz Priloga 1. - Granične vrednosti emisija za velika postrojenja za sagorevanje, koji je
odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

U cilju donošenja Nacionalnog plana za smanjenje emisija utvrđuju se maksimalne emisije zagađujućih
materija, za sumpor dioksid (SO2), okside azota NOx (izražene kao NO2) i praškaste materije, iz starih
velikih postrojenja za 2012. godinu, kao referentnu godinu, procenat smanjenja i rokovi za postizanje
utvrđenih procenata smanjenja.

Sprovođenjem Nacionalnog plana za smanjenje emisija umanjiće se ukupne godišnje emisije sumpor
dioksida, oksida azota i praškastih materija na nivo koji bi se postigli kada bi se primenile granične
vrednosti emisija utvrđene u skladu sa ovom uredbom.

Umanjenje iz stava 3. ovog člana određuje se na osnovu godišnjih planova rada postrojenja za
sagorevanje, korišćenog goriva i toplotne snage, uprosečenih za poslednjih pet godina rada, u skladu sa
obavezama preuzetim iz Zakona o ratifikaciji Ugovora o osnivanju Energetske zajednice između
Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike
Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike
Srbije i Privremene Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta
bezbednosti Ujedinjenih nacija ("Službeni glasnik RS", broj 62/06).

Ukupne godišnje emisije sumpor dioksida, oksida azota i praškastih materija iz velikih postrojenja za
sagorevanje određuju se u skladu sa Prilogom 4 - Utvrđivanje ukupnih godišnjih emisija, koji je
odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zatvaranje postrojenja za sagorevanje uključenog u Nacionalni plan za smanjenje emisija ne može
dovesti do povećanja ukupnih godišnjih emisija iz preostalih postrojenja obuhvaćenih planom.

Nacionalnim planom za smanjenje emisija iz stava 1. ovog člana pojedina postrojenja ne mogu biti
izuzeta od primene propisa o zaštiti životne sredine, a posebno od primene propisa o integrisanom
sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Nacionalni plan za smanjenje emisija primenjuje se za period od 1. januara 2018. godine do
najkasnije 31. decembra 2027. godine.

Konačnu pisanu izjavu potpisanu i overenu od strane odgovornog lica sa prijavom za Nacionalni plan
za smanjenje emisija, koja sadrži konačnu listu postrojenja koja će biti obuhvaćena Nacionalnim planom
za smanjenje emisija, a koja može sadržati samo ona postrojenja koja su bila prethodno prijavljena u
preliminarnoj prijavi za Nacionalni plan za smanjenje emisija, operater je dužan da dostavi nadležnom
organu najkasnije do 1. juna 2017. godine.

U cilju ocene sprovođenja Nacionalnog plana za smanjenje emisija iz stava 1. ovog člana, operater je



dužan da dostavlja godišnji izveštaj koji pored realnih, tj. ostvarenih emisija zagađujućih materija u
vazduh obuhvata i projekcije emisija zagađujućih materija, uzimajući u obzir projekte u toku, odnosno
projekte za koja su obezbeđena finansijska sredstva i definisan plan realizacije projekta.

Ministar bliže propisuje mehanizam primene Nacionalnog plana za smanjenje emisija.

Član 9.

Maksimalne emisije za 2018. godinu računaju se na osnovu graničnih vrednosti emisija iz Priloga 1.
pod A) deo I. tač. 1, 2. i 3, deo II. i deo III. ili gde je to moguće za SO2, na osnovu stepena
odsumporavanja iz Priloga 1. pod A) deo I. tačka 1. ove uredbe. U slučaju gasnih turbina, primenjuju se
granične vrednosti emisije oksida azota propisane za takva postrojenja u Prilogu 1. pod B) ove uredbe.

Maksimalne emisije za 2023. godinu računaju se na osnovu primenjivih graničnih vrednosti emisija u
toj godini iz Priloga 1. pod A) deo I tač. 1, 2. i 3, deo II. i deo III. ili gde je to moguće za SO2, na
osnovu stepena odsumporavanja iz Priloga 1. pod A) deo I. tačka 1. ove uredbe. U slučaju gasnih
turbina, primenjuju se granične vrednosti emisije oksida azota propisane za takva postrojenja u Prilogu
1. pod B) ove uredbe.

Maksimalne emisije za period 2019-2022. godine određuju se prateći linearan trend između
maksimalnih emisija iz 2018. godine i 2023. godine.

Maksimalne emisije za 2026. godinu i 2027. godinu računaju se na osnovu primenjivih graničnih
vrednosti emisija iz Priloga 1. pod B) ili gde je to moguće za SO2, na osnovu stepena odsumporavanja iz
Priloga 1. pod G) - Najmanji stepen odsumporavanja.

Maksimalne emisije za 2024. godinu i 2025. godinu određuju se prateći linearno smanjenje
maksimalnih emisija između 2023. godine i 2026. godine.

Član 10.

Izuzetno od Priloga 1. pod A) deo I. tačka 1. ove uredbe, za stara velika postrojenja toplotne snage
jednake 400 MWth ili veće, koja u kalendarskoj godini ne rade više od navedenog broja časova
(operativni prosek u petogodišnjem periodu):

1) 2000 časova do 31. decembra 2023. godine;

2) 1500 časova od 1. januara 2024. godine;

primenjuje se granična vrednost emisije za sumpor dioksid od 800 mg/normalni m3, pod uslovom da
operater ovakvog postrojenja dostavi nadležnom organu pisanu izjavu potpisanu i overenu od strane
odgovornog lica da će postrojenje da radi pod uslovima propisanim ovim stavom.

Odredba iz stava 1. ovog člana ne primenjuje se na postojeća i nova velika postrojenja za
sagorevanje.

Kvar ili prekid u radu uređaja za smanjenje emisije

Član 11.

U slučaju prekida rada uređaja za smanjenje emisije u vazduh iz velikog postrojenja, ako se vraćanje
uređaja u normalan rad ne postigne u roku od 24 časa od prekida njegovog rada, operater je dužan da
smanji ili zaustavi rad postrojenja ili da koristi gorivo koje u manjem stepenu zagađuje vazduh.

U slučaju prekida rada uređaja za smanjenje emisije iz stava 1. ovog člana operater je dužan da
obavesti nadležni organ u roku od 48 časova od trenutka prekida rada uređaja za smanjenje emisije.

Postrojenje za sagorevanje prestaje sa radom ukoliko uređaj za smanjenje emisija u otpadnom gasu
ne radi više od ukupno 120 časova u jednoj kalendarskoj godini.

Stavovi 1, 2. i 3. ovog člana ne primenjuju se tokom pokretanja velikog postrojenja u slučaju kada



zbog tehničkih razloga nije moguć ili je smanjen rad uređaja za smanjenje emisije.

Član 12.

Izuzetno od člana 11. st. 1. i 3. ove uredbe nadležni organ može dozvoliti odstupanje u slučajevima:

1) kada postoji prioritetna potreba za održavanjem snabdevanja energijom;

2) kada bi postrojenje za sagorevanje sa prekidom u radu uređaja za smanjenje emisija u
ograničenom periodu bilo zamenjeno drugim postrojenjem koje bi izazvalo ukupno povećanje emisija.

Član 13.

Nadležni organ može da odobri prekoračenje propisanih graničnih vrednosti emisije za sumpor
dioksid u periodu od najviše šest meseci u toku kalendarske godine iz velikog postrojenja za
sagorevanje, koje obično koristi tečno gorivo sa niskim sadržajem sumpora, ako operater ne može da
zadovolji propisane granične vrednosti emisije zbog prekida u snabdevanju gorivom usled velike
nestašice na tržištu i samo dok postoji prioritetna potreba za snabdevanje toplotnom i električnom
energijom.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, nadležni organ može da odobri prekoračenje propisanih graničnih
vrednosti emisije za sumpor dioksid pod uslovom da su u periodu pre prekida u snabdevanju tečnim
gorivom sa niskim sadržajem sumpora emisije sumpor dioksida iz velikog postrojenja za sagorevanje bile
manje od graničnih vrednosti emisija propisanih ovom uredbom.

Zahtev za izdavanje odobrenja iz stava 1. ovog člana mora da sadrži izveštaj ovlašćenog pravnog lica
o merenju emisije koji je izvršen pre prekida u snabdevanju niskosumpornim gorivom prema čijim
rezultatima merenja, u uslovima merenja pri potrošnji niskosumpornog goriva, ne postoji prekoračenje
graničnih vrednosti emisija za sumpor dioksid propisanih ovom uredbom.

U slučaju iznenadnog poremećaja u snabdevanju gasom nadležni organ može da odobri prekoračenje
od propisanih graničnih vrednosti emisija iz velikog postrojenja za sagorevanje koje koristi samo
gasovito gorivo, a koje bi za korišćenje drugih goriva trebalo da bude opremljeno uređajima za
prečišćavanje otpadnih gasova, na način da se operateru tog postrojenja dozvoli korišćenje drugih
goriva, zbog iznenadnog poremećaja u snabdevanju gasom, u periodu od najviše deset dana ili duže, u
slučaju da postoji prioritetna potreba snabdevanja energijom, dok god se taj poremećaj ne otkloni i
uspostavi normalno snabdevanje gasovitim gorivom.

O slučaju iz st. 1. i 3. ovog člana operater je dužan da obavesti nadležni organ u roku od 24 časa od
dobijanja informacije da postoji poremećaj u snabdevanju gorivom sa niskim sadržajem sumpora,
odnosno gasom.

Velika postrojenja koja koriste dve ili više vrsta goriva

Član 14.

Kod starih velikih postrojenja i postojećih velikih postrojenja koja istovremeno koriste dve ili više
vrsta goriva ili kod povećanja kapaciteta postrojenja iz člana 19. ove uredbe, u postupku izdavanja
integrisane dozvole nadležni organ utvrđuje granične vrednosti emisija prema sledećem redosledu, i to:

1) uzimanjem granične vrednosti emisije posebno za svako gorivo i svaku zagađujuću materiju, koje
odgovaraju određenoj toplotnoj snazi i starosti velikog postrojenja, u skladu sa Prilogom 1. ove uredbe;

2) određivanjem granične vrednosti emisija na osnovu toplotnih udela, koji se dobijaju množenjem
pojedinačne granične vrednosti emisije iz tačke 1) ovog stava sa toplotnom snagom koju proizvodi
svako gorivo, pa se tako dobijeni rezultat podeli zbirom toplotnih snaga koje proizvode sva goriva;

3) sabiranjem svih graničnih vrednosti dobijenih na način utvrđen u tački 2) ovog stava.

Do izdavanja integrisane dozvole za veliko postrojenje iz stava 1. ovog člana, granične vrednosti



emisija izračunava pravno lice ovlašćeno za merenje emisije na način propisan u stavu 1. ovog člana za
svaki konkretan slučaj.

Član 15.

Kod starih velikih postrojenja i postojećih velikih postrojenja za sagorevanje u kojima se za sopstvenu
potrošnju u rafineriji istovremeno koristi više vrsta goriva, od kojih su neka ostaci iz procesa destilacije ili
procesa prerade sirove nafte, samostalno ili u smeši sa drugim gorivima, primenjuju se odredbe
propisane za gorivo sa najvećim graničnim vrednostima emisija (određujuće gorivo), nezavisno od
odredbe iz člana 14. stav 1. ove uredbe, ako u toku rada tog postrojenja, udeo toplotne snage
određujućeg goriva, u zbiru toplotnih snaga dobijenih iz svih goriva iznosi najmanje 50%.

Ako je udeo toplotne snage određujućeg goriva manji od 50%, granična vrednost emisije izračunava
se na osnovu doprinosa toplotnoj snazi svih pojedinačnih goriva u odnosu na zbir toplotnih snaga koje
proizvode sva goriva, prema sledećem redosledu, i to:

1) uzimanjem granične vrednosti emisije posebno za svako gorivo i svaku zagađujuću materiju, koje
odgovaraju određenoj toplotnoj snazi velikog postrojenja, u skladu sa Prilogom 1. ove uredbe;

2) izračunavanjem granične vrednosti emisije za određujuće gorivo (gorivo sa najvećom graničnom
vrednošću emisije u skladu sa Prilogom 1. ove uredbe, a u slučaju da dva goriva imaju iste granične
vrednosti emisije, gorivo koje ima veću toplotnu snagu). Ova vrednost dobija se množenjem granične
vrednosti emisije navedene u Prilogu 1. ove uredbe za to gorivo sa faktorom 2 i umanjivanjem dobijenog
rezultata za graničnu vrednost emisije goriva sa najnižom graničnom vrednošću emisije;

3) određivanjem graničnih vrednosti emisija na osnovu toplotnih udela, koje se dobijaju množenjem
izračunate granične vrednosti emisije sa toplotnom snagom za određujuće gorivo i ostalih graničnih
vrednosti emisije sa toplotnom snagom koju daje svako pojedinačno gorivo, pa se tako dobijeni rezultat
podeli zbirom toplotnih snaga koje proizvode sva goriva;

4) sabiranjem svih graničnih vrednosti emisija dobijenih na način utvrđen u tački 3) ovog stava.

Do izdavanja integrisane dozvole za veliko postrojenje iz stava 1. ovog člana, granične vrednosti
emisija izračunava pravno lice ovlašćeno za merenje emisije na način propisan u stavu 2. ovog člana za
svaki konkretan slučaj.

Član 16.

Stara velika postrojenja i postojeća velika postrojenja, osim graničnih vrednosti emisije iz člana 15.
ove uredbe, mogu primenjivati sledeće prosečne granične vrednosti emisije za sumpor dioksid
(nezavisno od kombinacije goriva koja se koriste):

1) za stara velika postrojenja: 1000 mg/normalni m3, za sva takva postrojenja za sagorevanje u okviru
rafinerije;

2) za postojeća velika postrojenja: 600 mg/normalni m3, za sva takva postrojenja za sagorevanje u
okviru rafinerije, osim gasnih turbina.

Uprosečene granične vrednosti iz stava 1. ovog člana mogu se primeniti samo u slučaju da se time ne
dovede do povećanja emisija iz postojećih velikih postrojenja.

Član 17.

Kod starih velikih postrojenja i postojećih velikih postrojenja koja alternativno koriste dve ili više
vrsta goriva ili kod povećanja kapaciteta postrojenja iz člana 19. ove uredbe, primenjuju se granične
vrednosti emisija iz Priloga 1. ove uredbe za svako pojedinačno gorivo koje se koristi.

Član 18.

Otpadni gasovi iz velikog postrojenja za sagorevanje ispuštaju se na kontrolisan način putem dimnjaka



čija se visina izračunava na način da se zaštiti zdravlje ljudi i životna sredina.

Član 19.

Ako se toplotna snaga postojećeg velikog postrojenja za sagorevanje povećava ukupno za najmanje
50 MWth i to izgradnjom nove tehnološke celine za sagorevanje, granične vrednosti emisija date u
Prilogu 1. pod V) ove uredbe primenjuju se na tu novu tehnološku celinu, a određuju se prema toplotnoj
snazi celog postrojenja.

Izuzetno, odredba stava 1. ovog člana ne primenjuje se u slučajevima propisanim u članu 15. st. 1. i 2.
i članu 16. ove uredbe.

Ukoliko operater velikog postrojenja za sagorevanje predviđa bitne izmene u radu postrojenja, dužan
je da o tome obavesti nadležni organ u skladu sa propisom o integrisanom sprečavanju i kontroli
zagađivanja životne sredine.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, granične vrednosti emisija za sumpor dioksid, okside azota,
praškaste materije i ugljen monoksid date u Prilogu 1. pod V) primenjuju se na deo postrojenja koji je
izmenjen u odnosu na ukupnu toplotnu snagu celog postrojenja za sagorevanje.

Na stari deo starog velikog postrojenja i stari deo postojećeg velikog postrojenja koji je uvećan
ukupno za najmanje 50 MWth i to izgradnjom nove tehnološke celine za sagorevanje, primenjuju se
granične vrednosti emisija date u Prilogu 1. pod A), odnosno Prilogu 1. B) ove uredbe, a određuju se
prema toplotnoj snazi celog postrojenja.

Na novi deo starog velikog postrojenja i novi deo postojećeg velikog postrojenja koji je uvećan
ukupno za najmanje 50 MWth i to izgradnjom nove tehnološke celine za sagorevanje, primenjuju se
granične vrednosti emisija iz Priloga 1. pod V) ove uredbe, a određuju se prema toplotnoj snazi celog
postrojenja.

III. SREDNjA POSTROJENjA ZA SAGOREVANjE

Granična vrednost emisije

Član 20.

Granične vrednosti emisija zagađujućih materija za postojeća srednja postrojenja za sagorevanje date
su u Prilogu 2. Granične vrednosti emisija za srednja postrojenja za sagorevanje, koji je odštampan uz
ovu uredbu i čini njen sastavni deo, pod A) - Granične vrednosti emisija za postojeća srednja
postrojenja za sagorevanje.

Granične vrednosti emisija zagađujućih materija za nova srednja postrojenja za sagorevanje date su u
Prilogu 2. pod B) Granične vrednosti emisija za nova srednja postrojenja za sagorevanje.

Na srednja postrojenja za sagorevanje koja rade manje od 100 radnih časova godišnje ne primenjuju
se odredbe ove uredbe.

Izuzeće zbog ograničenog veka trajanja postrojenja

Član 21.

Postojeća srednja postrojenja za sagorevanje nadležni organ može izuzeti od primene graničnih
vrednosti emisija zagađujućih materija iz člana 20. stav 1. ove uredbe pod sledećim uslovima:

1) da operater postojećeg srednjeg postrojenja najkasnije do 30. juna 2016. godine nadležnom
organu dostavi pisanu izjavu potpisanu i overenu od strane odgovornog lica da postrojenje u periodu od
1. jula 2016. godine do 30. juna 2022. godine neće raditi više od ukupno 20 000 radnih časova;



2) da operater svake godine, najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu, dostavi Agenciji, odnosno nadležnom organu izveštaj o utrošenom i neutrošenom vremenu koji
je namenjen za preostali radni vek postrojenja za sagorevanje.

Ako u periodu od 1. jula 2016. godine do 30. juna 2022. godine postrojenje za sagorevanje utroši 20
000 radnih časova, a postrojenje za sagorevanje nastavi sa radom od 1. jula 2022. godine, moraju biti u
skladu sa propisanim graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija iz Priloga 2. pod B) ove
uredbe.

Član 22.

Nadležni organ može da odobri prekoračenje propisanih graničnih vrednosti emisije za sumpor
dioksid u periodu od najviše šest meseci u toku kalendarske godine iz srednjeg postrojenja za
sagorevanje, koje obično koristi tečno gorivo sa niskim sadržajem sumpora, ako operater ne može da
zadovolji propisane granične vrednosti emisije zbog prekida u snabdevanju gorivom usled velike
nestašice i samo dok postoji prioritetna potreba za snabdevanje toplotnom i električnom energijom.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, nadležni organ može da odobri prekoračenje propisanih graničnih
vrednosti emisije za sumpor dioksid, pod uslovom da su u periodu pre prekida u snabdevanju tečnim
gorivom sa niskim sadržajem sumpora, emisije sumpor dioksida iz srednjeg postrojenja za sagorevanje
bile manje od graničnih vrednosti emisija propisanih ovom uredbom.

Zahtev za izdavanje odobrenja iz stava 1. ovog člana mora da sadrži izveštaj ovlašćenog pravnog lica
o merenju emisije koji je izvršen pre prekida u snabdevanju niskosumpornim gorivom prema čijim
rezultatima merenja, u uslovima merenja pri potrošnji niskosumpornog goriva, ne postoji prekoračenje
graničnih vrednosti emisija za sumpor dioksid propisanih ovom uredbom.

U slučaju iznenadnog poremećaja u snabdevanju gasom, nadležni organ može da odobri prekoračenje
propisanih graničnih vrednosti emisija iz srednjeg postrojenja za sagorevanje koje koristi samo gasovito
gorivo, a koje bi za korišćenje drugih goriva trebalo da bude opremljeno uređajima za prečišćavanje
otpadnih gasova, na način da se operateru tog postrojenja dozvoli korišćenje drugih goriva zbog
iznenadnog poremećaja u snabdevanju gasom, u periodu od najviše deset dana ili duže u slučaju da
postoji prioritetna potreba za održavanjem snabdevanja energijom, dok god se taj poremećaj ne otkloni
i uspostavi normalno snabdevanje gasovitim gorivom.

O slučaju iz st. 1. i 3. ovog člana operater je dužan da obavesti nadležni organ u roku od 24 časa od
dobijanja informacije da postoji poremećaj u snabdevanju gorivom sa niskim sadržajem sumpora,
odnosno gasom.

Član 23.

Srednja postrojenja za sagorevanje koja imaju ugrađene uređaje za smanjenje emisija mogu raditi
ukoliko ti uređaji ne rade više od 120 radnih časova u kalendarskoj godini, od čega najviše 24 časa
neprekidno.

U slučaju iz stava 1. ovog člana operater je dužan da obavesti nadležni organ u roku od 48 časova od
trenutka prestanka rada uređaja za smanjenje emisija, ukoliko je ovaj prekid duži od 24 časa.

Član 24.

Kod srednjih postrojenja za sagorevanje u kojima istovremeno sagoreva dva ili više vrsta goriva
granične vrednosti emisija izračunava pravno lice ovlašćeno za merenje emisije na način propisan u članu
14. stav 1. i članu 15. stav 2. ove uredbe.

U srednjim postrojenjima koja alternativno koriste dva ili više vrsta goriva primenjuju se granične
vrednosti emisija iz Priloga 2. ove uredbe, za svako pojedinačno gorivo koje se koristi.

Pri prelazu sa čvrstog na tečno ili gasovito gorivo, granične vrednosti emisija za čvrsto gorivo iz
Priloga 2. deo I. ove uredbe primenjuju se još naredna četiri časa, od trenutka zamene korišćenog



goriva.

Tokom pokretanja i zaustavljanja srednjeg postrojenja, u slučajevima kada je zbog tehničkih razloga
smanjen ili nije moguć rad uređaja za smanjenje emisije, ne primenjuju se granične vrednosti emisije
zagađujućih materija za čije uklanjanje je projektovan ovaj uređaj.

Za srednja postrojenja za sagorevanje koja koriste čvrsta goriva u fluidizovanom sloju primenjuju se
najveće propisane granične vrednosti za čvrsta goriva iz Priloga 2. ove uredbe u slučaju kada
alternativno ili istovremeno koriste dva ili više vrsta goriva.

IV. MALA POSTROJENjA ZA SAGOREVANjE

Granična vrednost emisije

Član 25.

Granične vrednosti emisija zagađujućih materija za postojeća mala postrojenja za sagorevanje date su
u Prilogu 3. pod A) - Granične vrednosti emisija za postojeća mala postrojenja za sagorevanje.

Granične vrednosti emisija zagađujućih materija za nova mala postrojenja za sagorevanje date su u
Prilogu 3. pod B) - Granične vrednosti emisija za nova mala postrojenja za sagorevanje.

Na mala postrojenja za sagorevanje koja rade manje od 100 radnih časova godišnje ne primenjuju se
odredbe ove uredbe.

Izuzeće zbog ograničenog veka trajanja postrojenja

Član 26.

Postojeća mala postrojenja za sagorevanje nadležni organ može izuzeti od usklađivanja sa graničnim
vrednostima emisija zagađujućih materija iz člana 25. stav 1. ove uredbe pod sledećim uslovima:

1) da operater postojećeg malog postrojenja najkasnije do 30. juna 2016. godine nadležnom organu
dostavi pisanu izjavu potpisanu i overenu od strane odgovornog lica da postrojenje u periodu od 1. jula
2016. godine do 30. juna 2022. godine neće raditi više od ukupno 20 000 radnih časova;

2) da operater svake godine, najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu, dostavi nadležnom organu izveštaj o utrošenom i neutrošenom vremenu koji je namenjen za
preostali radni vek postrojenja za sagorevanje.

Ako u periodu od 1. jula 2016. godine do 30. juna 2022. godine postrojenje za sagorevanje utroši 20
000 radnih časova, a postrojenje za sagorevanje nastavi sa radom od 1. jula 2022. godine, moraju biti u
skladu sa propisanim graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija iz Priloga 3. pod B) ove
uredbe.

Član 27.

Mala postrojenja za sagorevanje koja imaju ugrađene uređaje za smanjenje emisija mogu raditi
ukoliko ti uređaji ne rade više od 120 radnih časova u kalendarskoj godini, od čega najviše 24 časa
neprekidno.

U slučaju iz stava 1. ovog člana operater je dužan da obavesti nadležni organ u roku od 48 časova od
trenutka prestanka rada uređaja za smanjenje emisija, ukoliko je ovaj prekid duži od 24 časa.

Član 28.

Nadležni organ može da odobri prekoračenje propisanih graničnih vrednosti emisije za sumpor
dioksid, u periodu od najviše šest meseci u toku kalendarske godine iz malog postrojenja za



sagorevanje, koje obično koristi tečno gorivo sa niskim sadržajem sumpora, ako operater ne može da
zadovolji propisane granične vrednosti emisije zbog prekida u snabdevanju gorivom usled velike
nestašice i samo dok postoji prioritetna potreba za snabdevanje domaćinstava i poslovnog prostora
toplotnom energijom za grejanje, toplom sanitarnom vodom i električnom energijom.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, nadležni organ može da odobri prekoračenje propisanih graničnih
vrednosti emisije za sumpor dioksid, pod uslovom da su u periodu pre prekida u snabdevanju tečnim
gorivom sa niskim sadržajem sumpora, emisije sumpor dioksida iz malog postrojenja za sagorevanje bile
manje od graničnih vrednosti emisija propisanih ovom uredbom.

Zahtev za izdavanje odobrenja iz stava 1. ovog člana mora da sadrži izveštaj ovlašćenog pravnog lica
o merenju emisije koji je izvršen pre prekida u snabdevanju niskosumpornim gorivom prema čijim
rezultatima merenja, u uslovima merenja pri potrošnji niskosumpornog goriva, ne postoji prekoračenje
graničnih vrednosti emisija za sumpor dioksid propisanih ovom uredbom.

U slučaju iznenadnog poremećaja u snabdevanju gasom, nadležni organ može da odobri odstupanje
od propisanih graničnih vrednosti emisija iz malog postrojenja za sagorevanje koje koristi samo gasovito
gorivo, a koje bi za korišćenje drugih goriva trebalo da bude opremljeno uređajima za prečišćavanje
otpadnih gasova, na način da se operateru tog postrojenja dozvoli korišćenje drugih goriva zbog
iznenadnog poremećaja u snabdevanju gasom, u periodu od najviše deset dana, ili duže u slučaju da
postoji prioritetna potreba za održavanjem snabdevanja energijom, dok god se taj poremećaj ne otkloni
i uspostavi normalno snabdevanje gasovitim gorivom.

O slučaju iz st. 1. i 3. ovog člana operater je dužan da obavesti nadležni organ u roku od 24 časa od
dobijanja informacije da postoji poremećaj u snabdevanju gorivom sa niskim sadržajem sumpora,
odnosno gasom.

Član 29.

Kod malih postrojenja za sagorevanje u kojima istovremeno sagoreva dva ili više vrsta goriva,
granične vrednosti emisija izračunava pravno lice ovlašćeno za merenje emisije na način propisan u članu
14. stav 1. i članu 15. stav 2. ove uredbe.

U malim postrojenjima koja alternativno koriste dve ili više vrsta goriva primenjuju se granične
vrednosti emisija iz Priloga 3. ove uredbe, za svako pojedinačno gorivo koje se koristi.

Pri prelazu sa čvrstog na tečno ili gasovito gorivo, granične vrednosti emisija za čvrsto gorivo iz
Priloga 3. deo I. ove uredbe, primenjuju se još naredna četiri sata, od trenutka zamene korišćenog
goriva.

Tokom pokretanja i zaustavljanja malog postrojenja, u slučajevima kada je zbog tehničkih razloga
smanjen ili nije moguć rad uređaja za smanjenje emisije, granične vrednosti emisije propisane ovom
uredbom ne primenjuju se na zagađujuće materije za čije uklanjanje je projektovan ovaj uređaj.

Za mala postrojenja za sagorevanje koja koriste čvrsta goriva u fluidizovanom sloju primenjuju se
najveće propisane granične vrednosti za čvrsta goriva iz Priloga 3. ove uredbe, u slučaju kada
alternativno ili istovremeno koriste dve ili više vrsta goriva.

V. NAČIN I ROKOVI DOSTAVLjANjA PODATAKA

Član 30.

Registar velikih postrojenja za sagorevanje uspostavlja Agencija za potrebe Nacionalnog registra
izvora zagađivanja u skladu sa propisom kojim je uređena metodologija za izradu Nacionalnog i lokalnog
registra izvora zagađivanja, kao i metodologija za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka.

Pored osnovnih podataka o postrojenju za sagorevanje i mernim mestima, registar sadrži najmanje,
količine emitovanih zagađujućih materija, i to: sumpor dioksida, oksida azota i praškastih materija.



Izveštaj o godišnjem bilansu emisija

Član 31.

Izveštaj o godišnjem bilansu emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje
operater dostavlja Agenciji unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora
zagađivanja, odnosno organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine unosom podataka u
informacioni sistem lokalnog registra izvora zagađivanja, u tabeli datoj u Prilogu 5. - Izveštaj o godišnjem
bilansu emisija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, do 31. januara tekuće godine
za prethodnu kalendarsku godinu.

U obrazac izveštaja iz stava 1. ovog člana unose se rezultati kontinualnog merenja emisije sprovedeni,
u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha.

Ukoliko ne postoje rezultati kontinualnog merenja emisije, u obrazac izveštaja iz stava 1. ovog člana
unose se podaci dobijeni proračunom iz rezultata svih periodičnih merenja emisije zagađujućih materija
izvršenih u kalendarskoj godini, u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha.

Godišnje količine emisija obračunavaju se na osnovu procene samo u slučaju kada ne postoje rezultati
kontinualnog ili povremenog merenja emisije sprovedenih na osnovu propisa kojim se uređuje zaštita
vazduha i propisa kojim se uređuje merenje emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagađivanja.

Izveštaj o ostvarenom broju radnih časova u toku izveštajne godine postrojenja za
sagorevanje sa ograničenim vekom trajanja postrojenja

Član 32.

Operater starog velikog postrojenja za sagorevanje, čiji je vek trajanja ograničen, dužan je da dostavi
nadležnom organu i Agenciji izveštaj o ostvarenom broju radnih časova u toku izveštajne godine na
osnovu kojeg se vrši proračun preostalog radnog veka postrojenja za sagorevanje, u tabeli datoj u
Prilogu 6. Izveštaj o broju radnih časova postrojenja za sagorevanje, koji je odštampan uz ovu uredbu i
čini njen sastavni deo.

Dostavljanje izveštaja iz stava 1. ovog člana vrši se unosom podataka u informacioni sistem
Nacionalnog registra i dostavljanjem jednog kompleta obrazaca odštampanih iz informacionog sistema
Nacionalnog registra u papirnoj formi, potpisan i overen od strane odgovornog lica.

Operater srednjeg postrojenja i malog postrojenja za sagorevanje, čiji je vek trajanja ograničen,
dužan je da dostavi nadležnom organu, kao i u lokalni registar izvora zagađivanja, izveštaj o ostvarenom
broju radnih časova u toku izveštajne godine na osnovu kojeg se vrši proračun preostalog radnog veka
postrojenja za sagorevanje, u tabeli datoj u Prilogu 6. Izveštaj o broju radnih časova postrojenja za
sagorevanje.

Dostavljanje izveštaja iz stava 3. ovog člana vrši se unosom podataka u informacioni sistem lokalnog
registra izvora zagađivanja i dostavljanjem jednog kompleta obrazaca u papirnoj formi, potpisan i overen
od strane odgovornog lica.

Član 33.

Izveštaj o ostvarenom broju radnih časova u toku izveštajne godine postrojenja za sagorevanje sa
ograničenim vekom trajanja, operater postrojenja za sagorevanje dostavlja unosom podataka u
informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja i lokalnog registra izvora zagađivanja
najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Prva izveštajna godina započinje od 1. januara 2018. godine.



VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Na nova velika postrojenja za sagorevanje primenjuju se granične vrednosti emisija zagađujućih
materija propisane ovom uredbom u Prilogu 1. pod V), počev od 1. januara 2018. godine.

Na nova srednja postrojenja za sagorevanje primenjuju se granične vrednosti emisija zagađujućih
materija propisane ovom uredbom u Prilogu 2. pod B), od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Na nova mala postrojenja za sagorevanje primenjuju se granične vrednosti emisija zagađujućih
materija propisane ovom uredbom u Prilogu 3. pod B), od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 35.

Na stara velika postrojenja za sagorevanje primenjuju se granične vrednosti emisija iz Priloga 1. pod
A) od dana stupanja na snagu ove uredbe, osim ako odredbama ove uredbe nije drugačije propisano.

Stara velika postrojenja za sagorevanje dužna su da usklade svoje emisije sa graničnim vrednostima
emisija iz Priloga 1. pod B) ove uredbe najkasnije do 1. januara 2028. godine.

Na postojeća velika postrojenja za sagorevanje primenjuju se granične vrednosti emisija iz Priloga 1.
pod B) od dana stupanja na snagu ove uredbe, osim ako odredbama ove uredbe nije drugačije
propisano.

Emisije iz postojećih velikih postrojenja za sagorevanje moraju biti usklađene sa graničnim
vrednostima emisija iz Priloga 1. pod V) u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ove uredbe,
osim ako odredbama ove uredbe nije drugačije propisano.

Na postojeća srednja postrojenja za sagorevanje primenjuju se granične vrednosti emisija iz Priloga 2.
pod A) od dana stupanja na snagu ove uredbe, osim ako odredbama ove uredbe nije drugačije
propisano.

Emisije iz postojećeg srednjeg postrojenja iz člana 21. ove uredbe moraju biti manje ili jednake
garantovanoj vrednosti emisije iz ugovora o poslednjoj rekonstrukciji postojećeg uređaja za smanjivanje
emisija, odnosno iz ugovora o izgradnji ovakvog uređaja u slučaju da nije izvršena njegova
rekonstrukcija, u periodu od dana stupanja na snagu ove uredbe do isteka 20 000 radnih časova
postrojenja, a najkasnije do 1. jula 2022. godine.

Emisije iz postojećih srednjih postrojenja za sagorevanje koja nadležni organ nije izuzeo zbog
ograničenog veka trajanja moraju biti u skladu sa graničnim vrednostima emisija iz Priloga 2. pod B) u
roku od pet godina od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Na postojeća mala postrojenja za sagorevanje primenjuju se granične vrednosti emisija iz Priloga 3.
pod A) od dana stupanja na snagu ove uredbe, osim ako odredbama ove uredbe nije drugačije
propisano.

Emisije iz postojećeg malog postrojenja za sagorevanje iz člana 26. ove uredbe moraju biti manje ili
jednake garantovanoj vrednosti emisije iz ugovora o poslednjoj rekonstrukciji postojećeg uređaja za
smanjivanje emisija, odnosno iz ugovora o izgradnji ovakvog uređaja u slučaju da nije izvršena njegova
rekonstrukcija, u periodu od dana stupanja na snagu ove uredbe do isteka 20.000 radnih časova
postrojenja, a najkasnije do 1. jula 2022. godine.

Emisije iz postojećih malih postrojenja za sagorevanje koja nadležni organ nije izuzeo zbog
ograničenog veka trajanja moraju biti u skladu sa graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija iz
Priloga 3. pod B) u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 36.

Tokom pokretanja i zaustavljanja velikog postrojenja za sagorevanje, u celini ili jednog njegovog dela,



odredbe ove uredbe ne primenjuju se na to veliko postrojenje.

Član 37.

Za postrojenja koja su obuhvaćena čl. 6. i 8. ove uredbe, operater je u obavezi da obezbedi
nesmetan rad postojećeg uređaja za smanjivanje emisija, odnosno da obezbedi da emisije iz postrojenja
za sagorevanje budu manje ili jednake garantovanoj vrednosti emisije iz ugovora o poslednjoj
rekonstrukciji postojećeg uređaja za smanjivanje emisija, odnosno iz ugovora o izgradnji ovakvog
uređaja u slučaju da nije izvršena njegova rekonstrukcija, u periodu od dana stupanja na snagu ove
uredbe do isteka rokova iz čl. 6. i 8. ove uredbe.

Član 38.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o graničnim vrednostima emisija
zagađujućih materija u vazduh ("Službeni glasnik RS", br. 71/10 i 6/11 - ispravka) i Pravilnik o graničnim
vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka ("Službeni glasnik RS", br.
30/97 i 35/97 - ispravka).

Član 39.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike
Srbije".
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ПРИ ЛОГ 1.
ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА ВЕ ЛИ КА  

ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА СА ГО РЕ ВА ЊЕ
А) ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈА ЗА СУМПОР

ДИОКСИД (SO2), ОКСИДЕ АЗОТА NOx (ИЗРАЖЕНЕ КАО NO2),
ПРАШКАСТЕ МАТЕРИЈЕ И УГЉЕН МОНОКСИД (СО) ЗА СТА

РА ВЕЛИКА ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ I

У скла ду са чла ном 5. став 1. ове уред бе гра нич не вред но сти 
еми си ја за сум пор ди ок сид (SO2), ок си де азо та NOx (из ра же не као 
NO2), пра шка сте ма те ри је и угљен мо нок сид (СО) за ста ра ве ли ка 
по стро је ња за са го ре ва ње од ре ђу ју се на сле де ћи на чин:

ДЕО I 
ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА СУМ ПОР ДИ ОК СИД 

(SO2)

1. Чвр ста го ри ва
Гра нич не вред но сти еми си ја за сум пор ди ок сид из ра же не у 

mg/нор мал ни m3 (удео O2 6%) ко је се при ме њу ју на ста ра по стро-
је ња, да те су на гра фи ко ну:

За по стро је ња то плот не сна ге од 100 до 500 MWth гра нич не 
вред но сти еми си ја за сум пор ди ок сид из ра чу на ва ју се пре ма јед-
на чи ни:

y =  –4x + 2400
где су:
x  – то плот на сна га по стро је ња (MWth) 
y  – гра нич на вред ност еми си је SO2 (mg SO2/нор мал ни m3) 
На по ме на: Ако се на пред на ве де не гра нич не вред но сти еми-

си ја не мо гу по сти ћи због ка рак те ри сти ка го ри ва, мо ра се по сти ћи 
сте пен од сум по ра ва ња од нај ма ње 60% у по стро је њи ма са то плот-
ном сна гом од 100 MWth или ма њом, 75% за по стро је ња са то плот-
ном сна гом ве ћом од 100 MWth и ма њом или јед на ком 300 MWth и 
90% за по стро је ња са то плот ном сна гом ве ћом од 300 MWth. За по-
стро је ња са то плот ном сна гом ве ћом од 500 MWth мо ра се по сти ћи 
сте пен од сум по ра ва ња од нај ма ње 94%.

2. Теч на го ри ва
Гра нич не вред но сти еми си ја за сум пор ди ок сид из ра же не у 

mg/нор мал ни m3 (удео O2 3%) ко је се при ме њу ју на ста ра по стро-
је ња, да те су на гра фи ко ну:

За по стро је ња то плот не сна ге од 300 до 500 MWth гра нич не 
вред но сти еми си ја за сум пор ди ок сид из ра чу на ва ју се пре ма јед-
на чи ни:

y =  –6,5x + 3650
где су:
x  – то плот на сна га по стро је ња (MWth) 
y  – гра нич на вред ност еми си је SO2 (mg SO2/нор мал ни m3) 

3. Га со ви та го ри ва
Гра нич не вред но сти еми си ја за сум пор ди ок сид из ра же не у 

mg/нор мал ни m3 (удео O2 3%) ко је се при ме њу ју на ста ра по стро је-
ња, да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 1.

Вр ста го ри ва Гра нич на вред ност еми си је  
(mg/нор мал ни m3)

га со ви та го ри ва ге не рал но 35
теч ни нафт ни гас 5

га со ви ни ске то плот не мо ћи из про це са 
га си фи ка ци је ра фи не риј ских оста та ка, 

гас из кок сних пе ћи, гас из ви со ких пе ћи
800

гас из про це са га си фи ка ци је угља (1)
(1)  вред ност ће би ти на кнад но утвр ђе на

ДЕО II 
ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА ОК СИ ДЕ АЗО ТА NOx 

(ИЗ РА ЖЕ НЕ КАО NO2)
Гра нич не вред но сти еми си ја за ок си де азо та из ра же не у mg/нор-

мал ни m3 (удео O2 6% за чвр ста го ри ва, 3% за теч на и га со ви та го ри-
ва) ко је се при ме њу ју на ста ра по стро је ња, да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 2.

Вр ста го ри ва Гра нич на вред ност еми си је  
(mg/нор мал ни m3)

Чвр ста го ри ва (1):
50 до 500 MWth 600

> 500 MWth 500
Од 1  ја ну а ра 2018  го ди не

50 до 500 MWth 600
> 500 MWth 200
Теч на го ри ва

50 до 500 MWth 450
> 500 MWth 400

Га со ви та го ри ва
50 до 500 MWth 300

> 500 MWth 200
(1)  Од 1  ја ну а ра 2018  го ди не, на по стро је ња ко ја не ће ра ди ти ви ше од 1500 ча со ва 

го ди шње (у пе то го ди шњем про се ку), при ме њу је се гра нич на вред ност еми си је 
од 450 mg/нор мал ни m3

ДЕО III 
ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА ПРА ШКА СТЕ  

МА ТЕ РИ ЈЕ
Гра нич не вред но сти еми си ја за пра шка сте ма те ри је из ра же-

не у mg/нор мал ни m3 (удео O2 6% за чвр ста го ри ва, 3% за теч на и 
га со ви та го ри ва) ко је се при ме њу ју на ста ра по стро је ња, да те су у 
сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 3.

Вр ста го ри ва То плот на сна га (MWth) Гра нич на вред ност еми си-
је (mg/нор мал ни m3)

Чвр сто ≥ 500
< 500

50 (2)
100

Теч но (1) Сва по стро је ња 50

Га со ви то Сва по стро је ња

5 (по пра ви лу)
10 (за гас из ви со ке пе ћи)
50 (за гас настао у индус-
трији челика, а који се може 
користити на другом месту)

(1)  Гра нич на вред ност еми си је од 100 mg/нор мал ни m3 мо же се при ме ни ти на по-
стро је ња за са го ре ва ње ула зне то плот не сна ге ма ње од 500 MWth ако ко ри сте 
теч но го ри во са уде лом пе пе ла ве ћим од 0,06%

(2)  Гра нич на вред ност еми си је од 100 mg/нор мал ни m3 мо же се при ме ни ти на по-
стро је ња за са го ре ва ње ула зне то плот не сна ге јед на ке или ве ће од 500 MWth ко ја 
са го ре ва ју чвр сто го ри во чи ја је то плот на моћ ма ња од 5800 kJ/kg (не то ка ло риј-
ска вред ност), са др жај вла ге ве ћи од 45 ма се них %, укуп ни ма се ни удео вла ге и 
пе пе ла ве ћи од 60% и удео кал ци јум ок си да (CaO) ве ћи од 10%



ДЕО IV 
ГРА НИЧ НА ВРЕД НОСТ ЕМИ СИ ЈЕ ЗА УГЉЕН МО НОК СИД 

(СО)

Гра нич на вред ност еми си је за угљен мо нок сид за ста ра по-
стро је ња ко ја ко ри сте чвр ста го ри ва и го ри ва из би о ма се је 250 
mg/нор мал ни m3.

Гра нич на вред ност еми си је за угљен мо нок сид за ста ра по-
стро је ња ко ја ко ри сте теч на го ри ва је 175 mg/нор мал ни m3.

Гра нич на вред ност еми си је за угљен мо нок сид за ста ра по-
стро је ња ко ја ко ри сте га со ви та го ри ва је 100 mg/нор мал ни m3.

Б) ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈА ЗА СУМПОР ДИОКСИД
(SO2), ОКСИДЕ АЗОТА NOx (ИЗРАЖЕНЕ КАО NO2),

ПРАШКАСТЕ МАТЕРИЈЕ И УГЉЕН МОНОКСИД (СО)
ЗА ПОСТОЈЕЋА ВЕЛИКА ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ

1. Све гра нич не вред но сти еми си је из ра чу на ва ју се при тем-
пе ра ту ри од 273,15 K, при ти ску од 101,3 kPa и на кон ко рек ци је на 
са др жај во де не па ре у от пад ним га со ви ма и при уде лу ки се о ни ка 
од 6% за чвр ста го ри ва, 3% за по стро је ња за са го ре ва ње, осим га-
сних тур би на и га сних мо то ра ко ји ко ри сте теч но и га со ви то го ри-
во и 15% за га сне тур би не и га сне мо то ре.

2. Гра нич не вред но сти еми си ја за сум пор ди ок сид из ра же не 
у mg/нор мал ни m3 ко је се при ме њу ју на по стро је ња за са го ре ва ње 
ко ја ко ри сте чвр ста или теч на го ри ва, осим га сних тур би на и га-
сних мо то ра, да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 4.
Укуп на то плот на сна га 

(MWth)
Угаљ и лиг нит и дру га 

чвр ста го ри ва Би о ма са Тре сет Теч на 
го ри ва

50 –100 400 200 300 350
100 –300 250 200 300 250

> 300 200 200 200 200

На по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте чвр ста го ри ва ко-
ја не ра де ви ше од 1500 рад них ча со ва го ди шње у пе то го ди шњем 
про се ку при ме њу је се гра нич на вред ност еми си је за SO2 од 800 
mg/нор мал ни m3.

На по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте теч на го ри ва ко-
ја не ра де ви ше од 1500 рад них ча со ва го ди шње у пе то го ди шњем 
про се ку при ме њу је се гра нич на вред ност еми си је за SO2 од 850 
mg/нор мал ни m3 у слу ча ју по стро је ња са укуп ном ула зном то плот-
ном сна гом до 300 MWth, и гра нич на вред ност еми си је за SO2 од 
400 mg/нор мал ни m3 у слу ча ју по стро је ња са укуп ном ула зном то-
плот ном сна гом ве ћом од 300 MWth.

На део по стро је ња за са го ре ва ње ко је ис пу шта от пад не га со ве 
кроз јед ну или ви ше одво је них ди мо вод них це ви пу тем за јед нич-
ког дим ња ка и ко ји не ра ди ви ше од 1500 рад них ча со ва го ди шње у 
пе то го ди шњем про се ку, мо гу се при ме њи ва ти гра нич не вред но сти 
еми си је из прет ход на два ста ва у од но су на укуп ну ула зну то плот ну 
сна гу це лог по стро је ња за са го ре ва ње. У та квим слу ча је ви ма, еми-
си је кроз сва ку од ди мо вод них це ви ме ре се одво је но и пре ра чу на-
ва ју на усло ве ко ји ва же за све ди мо вод не це ви у истом дим ња ку. 

3. Гра нич не вред но сти еми си ја за сум пор ди ок сид из ра же не 
у mg/нор мал ни m3 ко је се при ме њу ју на по стро је ња за са го ре ва ње 
ко ја ко ри сте га со ви та го ри ва, осим га сних тур би на и га сних мо то-
ра, да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 5.

Вр ста го ри ва Гра нич на вред ност еми си је  
(mg/нор мал ни m3)

га со ви та го ри ва ге не рал но 35
теч ни нафт ни гас 5

ни ско ка ло рич ни га со ви из кок сне пе ћи 400
ни ско ка ло рич ни га со ви из ви со ке пе ћи 200

На по стро је ња за са го ре ва ње ко ја са го ре ва ју га со ве ни ске 
то плот не мо ћи из про це са га си фи ка ци је ра фи не риј ских оста та ка 
при ме њу је се гра нич на вред ност еми си је за SO2 од 800 mg/нор-
мал ни m3.

4. Гра нич не вред но сти еми си ја за ок си де азо та из ра же не у 
mg/нор мал ни m3 ко је се при ме њу ју на по стро је ња за са го ре ва ње 
ко ја ко ри сте чвр ста или теч на го ри ва, са из у зет ком га сних тур би на 
и га сних мо то ра, да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 6.
Укуп на то плот на 

сна га (MWth)
Угаљ и лиг нит и дру га  

чвр ста го ри ва
Би о ма са и 

тре сет Теч на го ри ва

50 –100

300

450 у случају сагоревања 
спрашеног лигнита

300 450

100 –300 200 250 200 (1)
> 300 200 200 150 (1) 

На по ме на:
(1) На постројења за сагоревање чија је укупна улазна топлотна снага до 500 MWth 
у којима се за сопствену потрошњу врши сагоревање остатака из процеса дестила-
ције или процеса сирове нафте примењује се гранична вредност емисије 450 mg/
нормални m3 

На по стро је ња за са го ре ва ње у хе миј ским по стро је њи ма ко ја 
ко ри сте теч не остат ке из про из вод ње као не ко мер ци јал но го ри во 
за соп стве ну по тро шњу, чи ја је укуп на ула зна то плот на сна га ма-
ња од 500 MWth, при ме њу је се гра нич на вред ност еми си је за NOx 
(из ра же не као NO2) од 450 mg/нор мал ни m3..

На по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте чвр ста или теч на 
го ри ва, чи ја је укуп на ула зна то плот на сна га ма ња од 500 MWth и 
ко ја ра де ма ње од 1500 рад них ча со ва го ди шње у пе то го ди шњем 
про се ку, при ме њу је се гра нич на вред ност еми си је за NOx (из ра же-
не као NO2) од 450 mg/нор мал ни m3..

На по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте чвр ста го ри ва, чи ја 
је укуп на ула зна то плот на сна га ве ћа од 500 MWth и ко ја ра де ма-
ње од 1500 рад них ча со ва го ди шње у пе то го ди шњем про се ку, при-
ме њу је се гра нич на вред ност еми си је за NOx (из ра же не као NO2) 
од 450 mg/нор мал ни m3..

На по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте теч на го ри ва, чи ја 
је укуп на ула зна то плот на сна га ве ћа од 500 MWth и ко ја ра де ма-
ње од 1500 рад них ча со ва го ди шње у пе то го ди шњем про се ку, при-
ме њу је се гра нич на вред ност еми си је за NOx (из ра же не као NO2) 
од 400 mg/нор мал ни m3..

На део по стро је ња за са го ре ва ње ко је ис пу шта от пад не га-
со ве кроз јед ну или ви ше одво је них ди мо вод них це ви пу тем за-
јед нич ког дим ња ка и ко ји не ра ди ви ше од 1500 рад них ча со ва го-
ди шње у пе то го ди шњем про се ку, мо гу се при ме њи ва ти гра нич не 
вред но сти еми си је из прет ход на три ста ва у од но су на укуп ну ула-
зну то плот ну сна гу це лог по стро је ња за са го ре ва ње. У та квим слу-
ча је ви ма, еми си је кроз сва ку од ди мо вод них це ви ме ре се одво је но 
и пре ра чу на ва ју на усло ве ко ји ва же ко ји ва же за све ди мо вод не 
це ви у истом дим ња ку. 

5. На га сне тур би не (укљу чу ју ћи га сне тур би не са ком би но-
ва ним ци клу сом) ко је ко ри сте ла ке и сред ње де сти ла те као теч на 
го ри ва, при ме њу је се гра нич на вред ност еми си је за NOx (из ра же не 
као NO2) од 90 mg/нор мал ни m3 и гра нич на вред ност еми си је за 
СО од 100 mg/нор мал ни m3.

На га сне тур би не за хит не слу ча је ве ко је ра де ма ње од 500 
рад них ча со ва го ди шње не при ме њу ју се гра нич не вред но сти еми-
си ја из ове тач ке. Опе ра тер та квих по стро је ња ду жан је да во ди 
еви ден ци ју о утро ше ним рад ним ча со ви ма.

6. Гра нич не вред но сти еми си ја за ок си де азо та и угљен мо-
нок сид из ра же не у mg/нор мал ни m3, ко је се при ме њу ју на по стро-
је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте гас, да те су у сле де ћој та бе ли:





На га сне тур би не (укљу чу ју ћи га сне тур би не са ком би но ва-
ним ци клу сом) гра нич не вред но сти еми си је за NOx (из ра же не као 
NO2) и СО из та бе ле у овој тач ки при ме њу ју се са мо за оп те ре ће-
ња из над 70%.

На га сне тур би не (укљу чу ју ћи га сне тур би не са ком би но ва-
ним ци клу сом) ко је не ра де ви ше од 1500 рад них ча со ва го ди шње 
у пе то го ди шњем про се ку, при ме њу је се гра нич на вред ност еми си-
је за NOx (из ра же не као NO2) од 150 mg/нор мал ни m3 ако се ко ри-
сти при род ни гас и гра нич на вред ност еми си је за NOx од 200 mg/
нор мал ни m3 ако се ко ри сте дру ги га со ви или теч на го ри ва.

На део по стро је ња за са го ре ва ње ко је ис пу шта от пад не га-
со ве кроз јед ну или ви ше одво је них ди мо вод них це ви пу тем за-
јед нич ког дим ња ка и ко ји не ра ди ви ше од 1500 рад них ча со ва го-
ди шње у пе то го ди шњем про се ку, мо гу се при ме њи ва ти гра нич не 
вред но сти еми си је из прет ход ног ста ва у од но су на укуп ну ула зну 
то плот ну сна гу це лог по стро је ња за са го ре ва ње. У та квим слу ча-
је ви ма, еми си је кроз сва ку од ди мо вод них це ви ме ре се одво је но 
и пре ра чу на ва ју на усло ве ко ји ва же ко ји ва же за све ди мо вод не 
це ви у истом дим ња ку. 

На га сне тур би не и га сне мо то ре за хит не слу ча је ве ко ји ра де 
ма ње од 500 рад них ча со ва го ди шње не при ме њу ју се гра нич не 
вред но сти еми си ја из ове тач ке. Опе ра тер та квих по стро је ња ду-
жан је да еви ден ти ра утро ше не рад не ча со ве.

7. Гра нич не вред но сти еми си ја за пра шка сте ма те ри је из ра-
же не у mg/нор мал ни m3 ко је се при ме њу ју на по стро је ња за са го-
ре ва ње ко ја ко ри сте чвр ста или теч на го ри ва, осим га сних тур би на 
и га сних мо то ра, да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 8.
Укуп на то плот на 

сна га (MWth)
Угаљ и лиг нит и дру га чвр-

ста го ри ва
Би о ма са и 

тре сет
Теч на  

го ри ва (1)
50 –100 30 30 30
100 –300 25 20 25

> 300 20 20 20
(1) На по стро је ња за са го ре ва ње у ко ји ма се за соп стве ну по тро шњу вр ши са го-
ре ва ње оста та ка из про це са де сти ла ци је или про це са си ро ве наф те при ме њу је се 
гра нич на вред ност еми си је 50 mg/нор мал ни m3 

8. Гра нич не вред но сти еми си ја за пра шка сте ма те ри је из ра-
же не у mg/нор мал ни m3 ко је се при ме њу ју на по стро је ња за са го-
ре ва ње ко ја ко ри сте га со ви та го ри ва, осим га сних тур би на и га-
сних мо то ра, да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 9.

Вр ста го ри ва Гра нич на вред ност еми си је  
(mg/нор мал ни m3)

га со ви та го ри ва ге не рал но 5
гас из ви со ке пе ћи 10

га со ви на ста ли у ин ду стри ји че ли ка а 
ко ји се мо гу ко ри сти ти на дру гом ме сту 30

В) ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈА ЗА СУМПОР
ДИОКСИД (SO2), ОКСИДЕ АЗОТА NOx (ИЗРАЖЕНЕ КАО NO2),

ПРАШКАСТЕ МАТЕРИЈЕ И УГЉЕН МОНОКСИД (СО)
ЗА НОВА ВЕЛИКА ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ

1. Све гра нич не вред но сти еми си је из ра чу на ва ју се при тем-
пе ра ту ри од 273,15 K, при ти ску од 101,3 kPa и на кон ко рек ци је на 
са др жај во де не па ре у от пад ним га со ви ма и при уде лу ки се о ни ка 
од 6% за чвр ста го ри ва, 3% за по стро је ња за са го ре ва ње, осим га-
сних тур би на и га сних мо то ра ко ја ко ри сте теч но и га со ви то го ри-
во и 15% за га сне тур би не и га сне мо то ре.

У слу ча ју га сне тур би не са ком би но ва ним ци клу сом са до да-
тим пла ме ни ком, удео ки се о ни ка мо же од ре ди ти над ле жни ор ган, 
во де ћи ра чу на о ка рак те ри сти ка ма пред мет ног по стро је ња.

2. Гра нич не вред но сти еми си ја за сум пор ди ок сид из ра же не 
у mg/нор мал ни m3 ко је се при ме њу ју на по стро је ња за са го ре ва ње 
ко ја ко ри сте чвр ста или теч на го ри ва, осим га сних тур би на и га-
сних мо то ра, да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 10.
Укуп на  

то плот на сна га 
(MWth)

Угаљ и лиг нит 
и дру га чвр ста 

го ри ва
Би о ма са Тре сет Теч на го ри ва

50 –100 400 200 300 350

100 –300 200 200

300
250 у случају 
сагоревања у 
флуидизова-

ном слоју

200

> 300

150
200 у случају 
сагоревања 

у цирку-
лационом 

флуидизова-
ном слоју или 
флуидизова-

ном слоју под 
притиском

150

150
200 у случају 
сагоревања у 
флуидизова-

ном слоју

150

3. Гра нич не вред но сти еми си ја за сум пор ди ок сид из ра же не 
у mg/нор мал ни m3 ко је се при ме њу ју на по стро је ња за са го ре ва ње 
ко ја ко ри сте га со ви та го ри ва, осим га сних тур би на и га сних мо то-
ра, да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 11.

Вр ста го ри ва Гра нич на вред ност еми си је  
(mg/нор мал ни m3)

га со ви та го ри ва ге не рал но 35
теч ни нафт ни гас 5

ни ско ка ло рич ни га со ви из кок сне пе ћи 400
ни ско ка ло рич ни га со ви из ви со ке пе ћи 200

4. Гра нич не вред но сти еми си ја за ок си де азо та из ра же не у 
mg/нор мал ни m3 ко је се при ме њу ју на по стро је ња за са го ре ва ње 
ко ја ко ри сте чвр ста или теч на го ри ва, осим га сних тур би на и га-
сних мо то ра, да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 12.
Укуп на то плот на 

сна га (MWth)
Угаљ и лиг нит и дру га  

чвр ста го ри ва
Би о ма са и 

тре сет Теч на го ри ва

50 –100
300

400 у случају сагоревања 
спрашеног лигнита

250 300

100 –300 200 200 150

> 300
150

200 у случају сагоревања 
спрашеног лигнита

150 100

5. На га сне тур би не (укљу чу ју ћи га сне тур би не са ком би но-
ва ним ци клу сом) ко је ко ри сте ла ке и сред ње де сти ла те као теч на 
го ри ва, при ме њу је се гра нич на вред ност еми си је за NOx (из ра же не 
као NO2) од 50 mg/нор мал ни m3 и гра нич на вред ност еми си је за 
СО од 100 mg/нор мал ни m3.

На га сне тур би не за хит не слу ча је ве ко је ра де ма ње од 500 
рад них ча со ва го ди шње не при ме њу ју се гра нич не вред но сти еми-
си ја из ове тач ке. Опе ра тер та квих по стро је ња ду жан је да во ди 
еви ден ци ју о утро ше ним рад ним ча со ви ма.

6. Гра нич не вред но сти еми си ја за ок си де азо та и угљен мо-
нок сид из ра же не у mg/нор мал ни m3 ко је се при ме њу ју на по стро-
је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте гас, да те су у сле де ћој та бе ли:



На га сне тур би не (укљу чу ју ћи га сне тур би не са ком би но ва ним 
ци клу сом) гра нич не вред но сти еми си је за NOx (из ра же не као NO2) 
и СО из ове тач ке при ме њу ју се са мо за оп те ре ће ња из над 70%.

На га сне тур би не за хит не слу ча је ве ко је ра де ма ње од 500 
рад них ча со ва го ди шње не при ме њу ју се гра нич не вред но сти еми-
си ја из ове тач ке. Опе ра тер та квих по стро је ња ду жан је да во ди 
еви ден ци ју о утро ше ним рад ним ча со ви ма.

7. Гра нич не вред но сти еми си ја за пра шка сте ма те ри је из ра-
же не у mg/нор мал ни m3 ко је се при ме њу ју на по стро је ња за са го-
ре ва ње ко ја ко ри сте чвр ста или теч на го ри ва, осим га сних тур би на 
и га сних мо то ра, да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 14.

Укуп на то плот на сна га (MWth) Гра нич на вред ност еми си је  
(mg/нор мал ни m3)

50 –300 20

> 300 10
20 за биомасу и тресет

8. Гра нич не вред но сти еми си ја за пра шка сте ма те ри је из ра-
же не у mg/нор мал ни m3 ко је се при ме њу ју на по стро је ња за са го-
ре ва ње ко ја ко ри сте га со ви та го ри ва, осим га сних тур би на и га-
сних мо то ра, да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 15.

Укуп на то плот на сна га (MWth) Гра нич на вред ност еми си је  
(mg/нор мал ни m3)

га со ви та го ри ва ге не рал но 5
гас из ви со ке пе ћи 10

за га со ве на ста ле у ин ду стри ји че ли ка 
ко ји се мо гу ко ри сти ти на дру гом ме сту 30

Г) НАЈМАЊИ СТЕПЕН ОДСУМПОРАВАЊА

1. Нај ма њи сте пен од сум по ра ва ња за по сто је ћа ве ли ка по-
стро је ња за са го ре ва ње из При ло га 1. под Б) ове уред бе, дат је у 
сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 16.

Укуп на ула зна то плот на 
сна га (MWth)

Нај ма њи сте пен од сум по ра ва ња
По сто је ћа ве ли ка  

по стро је ња за са го ре ва ње Оста ла по стро је ња

50 –100 80% 92%
100 –300 90% 92%

> 300     96% (1) 96%
На по ме на:
(1) За постројења за сагоревање која користе нафтне шкриљце, најмањи степен од-
сумпоравања је 95%

2. Нај ма њи сте пен од сум по ра ва ња за но ва ве ли ка по стро је ња 
за са го ре ва ње из При ло га 1. под В) ове уред бе, дат је у сле де ћој 
та бе ли:

Та бе ла 17.
Укуп на ула зна то плот на сна га (MWth) Нај ма њи сте пен од сум по ра ва ња

50 –100 93%
100 –300 93%

> 300 97%

ПРИ ЛОГ 2.

ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА СРЕД ЊА  
ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА СА ГО РЕ ВА ЊЕ

А) ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈА ЗА ПОСТОЈЕЋА
СРЕДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ

У скла ду са чла ном 20. став 1. ове уред бе утвр ђу ју се гра-
нич не вред но сти еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја за по сто је ћа сред-
ња по стро је ња за са го ре ва ње, у за ви сно сти од вр сте го ри ва ко ја се 
ко ри сте.

ДЕО I 
ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА ЧВР СТА ГО РИ ВА 

Гра нич не вред но сти еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја за по сто-
је ћа сред ња по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте чвр ста го ри ва, 
да те су у сле де ћој та бе ли: 

Та бе ла 1.
За га ђу ју ћа ма те-

ри ја Вр ста го ри ва То плот на сна га
(МWth)

ГВЕ 
(mg/нормални m3)

угљен мо нок сид 
 – СО сва чвр ста го ри ва 300

ок си ди азо та NOx 
из ра же ни као NO2

сва чвр ста го ри ва 650

ок си ди сум по ра из-
ра же ни као SO2

сва чвр ста го ри ва 1700

пра шка сте ма те-
ри је

сва чвр ста го ри ва < 5 150
сва чвр ста го ри ва ≥ 5 50

азот су бок сид  – 
N2O

за по стро је ња са 
флу и ди зо ва ним 

сло јем којa користe 
угаљ

150

укуп ни ор ган ски 
угље ник

др во, бри ке ти или 
пе ле ти од др ве та 50



За пре мин ски удео ки се о ни ка у от пад ном га су за по сто је ћа 
сред ња по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте угаљ, бри кет и кокс 
из угља из но си 7% а за дру га чвр ста го ри ва за пре мин ски удео ки-
се о ни ка у от пад ном га су из но си 11%.

ДЕО II 
ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА ТЕЧ НА ГО РИ ВА 

Гра нич не вред но сти еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја за по сто-
је ћа сред ња по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте теч на го ри ва, 
да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 2.
За га ђу ју ћа ма те ри ја Вр ста го ри ва ГВЕ (mg/нор мал ни m3)

угљен мо нок сид  – СО сва теч на го ри ва 170

ок си ди азо та NOx из ра же-
ни као NO2

уље за ло же ње сред ње 
EVRO S, уље за ло же ње 
ни ско сум пор но го ри во-

спе ци јал но NSG-S

250

уље за ло же ње сред ње S 350

ок си ди сум по ра из ра же ни 
као SO2

сва теч на го ри ва 1700

пра шка сте ма те ри је

50 (осим за по стро је ња ко-
ја ко ри сте уље за ло же ње 
сред ње EVRO S, уље за 
ло же ње ни ско сум пор но 
го ри во-спе ци јал но NSG-S, 
уље за ло же ње сред ње S, 
ме та нол, ета нол, си ро ва 
биљ на уља, ме ти ле стар из 
биљ них уља код ко јих се 
не од ре ђу је еми си ја пра-
шка стих ма те ри ја)

Дим ни број из но си 1 за по сто је ћа сред ња по стро је ња за са го ре-
ва ње ко ја као го ри во ко ри сте уље за ло же ње сред ње EVRO S и уље за 
ло же ње ни ско сум пор но го ри во-спе ци јал но NSG-S у скла ду са про-
пи сом ко јим се уре ђу ју тех нич ки и дру ги зах те ви ко је мо ра ју да ис пу-
ња ва ју теч на го ри ва нафт ног по ре кла ко ја се ко ри сте као енер гет ска 
го ри ва ко ја се ста вља ју у про мет на тр жи ште Ре пу бли ке Ср би је, за-
тим ме та нол, ета нол, си ро ва биљ на уља, ме ти ле стар из биљ них уља.

За пре мин ски удео ки се о ни ка у от пад ном га су за по сто је ћа 
сред ња по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте от пад ну лу жи ну из 
про це са про из вод ње це лу ло зе из но си 6% а за дру га теч на го ри ва, 
осим от пад не лу жи не из про це са про из вод ње це лу ло зе за пре мин-
ски удео ки се о ни ка у от пад ном га су из но си 3%.

ДЕО III 
ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА ГА СО ВИ ТА ГО РИ ВА

Гра нич не вред но сти еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја за по сто је-
ћа сред ња по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте га со ви та го ри ва, 
да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 3.
За га ђу ју ћа ма те-

ри ја Вр ста го ри ва То плот на сна га
(МWth)

ГВЕ 
(mg/нормални m3)

угљен мо нок сид 
 – СО

сва га со ви та  
го ри ва 100

ок си ди азо та NOx 
из ра же ни као NO2

сва га со ви та  
го ри ва 200

ок си ди сум по ра из-
ра же ни као SO2

при род ни гас и 
теч ни нафт ни гас 35

дру га га со ви та 
го ри ва 350

пра шка сте ма те-
ри је

при род ни гас, 
теч ни нафт ни гас, 
ра фи не риј ски гас, 

гас из трет ма на 
от пад них во да и 

би о гас

≥ 20 5

дру га га со ви та 
го ри ва осим при-

род ног га са, теч ног 
нафт ног га са, ра-
фи не риј ског га са, 
га са из трет ма на 
от пад них во да и 

би о га са

≥ 20 10

За пре мин ски удео ки се о ни ка у от пад ном га су за по сто је ћа 
сред ња по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте га со ви та го ри ва из-
но си 3%.

Б) ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ
МАТЕРИЈА ЗА НОВА СРЕДЊА ПОСТРОЈЕЊА

ЗА САГОРЕВАЊЕ

У скла ду са чла ном 20. став 2. ове уред бе утвр ђу ју се гра нич-
не вред но сти еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја за но ва сред ња по стро-
је ња за са го ре ва ње, у за ви сно сти од вр сте го ри ва ко ја се ко ри сте.

ДЕО I 
ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА ЧВР СТА ГО РИ ВА 

Гра нич не вред но сти еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја за но ва 
сред ња по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте чвр ста го ри ва, да те 
су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 4.
За га ђу ју ћа  
ма те ри ја Вр ста го ри ва То плот на сна га

(МWth)
ГВЕ

(mg/нормални m3)
пра шка сте  
ма те ри је сва чвр ста го ри ва 20

угљен мо нок сид 
 – СО сва чвр ста го ри ва 150

ок си ди азо та NOx 
из ра же ни као NO2

др во, бри ке ти или 
пе ле ти од др ве та 250

за по стро је ња са 
флу и ди зо ва ним 

сло јем при упо тре-
би дру гих чвр стих 

го ри ва, осим 
др ве та и бри ке та и 
пе ле та од др ве та

300

дру га чвр ста 
го ри ва

≥ 10 400
< 10 500

азот субоксид  – 
N2O

за постројења са 
флуидизованим 

слојем које користе 
угаљ

150

оксиди сумпора 
изражени као SO2

за постројења са 
флуидизованим 

слојем, уз услов да 
је емисиони фак-
тор, изражен као 
однос количине 

сумпора у отпад-
ним гасовима и 

количине сумпора 
у гориву, мањи од 

25%

250

за остала 
постројења при ко-
ришћењу каменог 

угља

1300

друга чврста 
горива 1000

органске материје 
изражене као укуп-

ни угљеник

дрво, брикети или 
пелети од дрвета 10

пољопривредна 
биомаса (жита-

рице, слама, сунцо-
кретова љуспа, 

микантус)

20

За пре мин ски удео ки се о ни ка у от пад ном га су за но ва сред ња 
по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте угаљ, бри кет и кокс из угља 
из но си 7% а за дру га чвр ста го ри ва за пре мин ски удео ки се о ни ка у 
от пад ном га су из но си 11%.

ДЕО II 
ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА ТЕЧ НА ГО РИ ВА 

Гра нич не вред но сти еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја за но ва 
сред ња по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте теч на го ри ва, да те 
су у сле де ћој та бе ли:



Та бе ла 5.

За га ђу ју ћа ма те ри ја Вр ста го ри ва ГВЕ
(mg/нормални m3)

пра шка сте ма те ри је

50 (осим за по стро је ња ко-
ја као го ри во ко ри сте уље 
за ло же ње сред ње EVRO 
S, уље за ло же ње ни ско 
сум пор но го ри во-спе ци-
јал но NSG-S, уље за ло-
же ње сред ње S, ме та нол, 
ета нол, си ро ва биљ на уља, 
ме ти ле стар из биљ них 
уља код ко јих се не од ре-
ђу је еми си ја пра шка стих 
ма те ри ја)

угљен мо нок сид  – СО сва теч на го ри ва 80

ок си ди азо та NOx 
из ра же ни као NO2

за по стро је ња ко ја ко ри-
сте уље за ло же ње сред ње 
EVRO S, уље за ло же ње 
ни ско сум пор но го ри во-
спе ци јал но NSG-S, уље 
за ло же ње сред ње S код 

ко јих је тем пе ра ту ра во де 
у ко тлу ни жа од 110 °С

180

за по стро је ња ко ја ко ри-
сте уље за ло же ње сред ње 
EVRO S и уље за ло же ње 
ни ско сум пор но го ри во-
спе ци јал но NSG-S, уље 
за ло же ње сред ње S код 

ко јих је тем пе ра ту ра во де 
у ко тлу ви ша од 110 °С а 

ни жа од 210 °С

200

за по стро је ња ко ја ко ри-
сте уље за ло же ње сред ње 
EVRO S и уље за ло же ње 
ни ско сум пор но го ри во-
спе ци јал но NSG-S, уље 
за ло же ње сред ње S код 

ко јих је тем пе ра ту ра во де 
у ко тлу ви ша од 210 °С

250

за по стро је ња ко ја ко ри-
сте дру га теч на го ри ва 

или ако ме ди јум за пре нос 
то пло те у ко тлу ни је во да

350

ок си ди сум по ра из ра же ни 
као SO2

за по стро је ња ко ја ко-
ри сте уље за ло же ње 

сред ње S
1300

за по стро је ња ко ја ко ри-
сте дру га теч на го ри ва 850

Дим ни број из но си 1 за но ва сред ња по стро је ња ко ја као го-
ри во ко ри сте уље за ло же ње сред ње EVRO S, уље за ло же ње ни-
ско сум пор но го ри во-спе ци јал но NSG-S код ко јих је тем пе ра ту ра 
у скла ду са про пи сом ко јим се уре ђу ју тех нич ки и дру ги зах те ви 
ко је мо ра ју да ис пу ња ва ју теч на го ри ва нафт ног по ре кла ко ја се 
ко ри сте као енер гет ска го ри ва ко ја се ста вља ју у про мет на тр жи-
ште Ре пу бли ке Ср би је, за тим ме та нол, ета нол, си ро ва биљ на уља, 
ме ти ле стар из биљ них уља.

За пре мин ски удео ки се о ни ка у от пад ном га су за но ва сред ња 
по стро је ња за са го ре ва ње ко ја као го ри во ко ри сте от пад ну лу жи ну 
из про це са про из вод ње це лу ло зе из но си 6% а при упо тре би дру-
гих теч них го ри ва за пре мин ски удео ки се о ни ка у от пад ном га су 
из но си 3%.

ДЕО III 
ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА ГА СО ВИ ТА ГО РИ ВА

Гра нич не вред но сти еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја за но ва 
сред ња по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте га со ви та го ри ва, да-
те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 6.
За га ђу ју ћа  
ма те ри ја Вр ста го ри ва То плот на сна га

(МWth)
ГВЕ

(mg/нормални m3)

пра шка сте  
ма те ри је

при род ни гас, 
теч ни нафт ни гас, 
ра фи не риј ски гас, 

гас из трет ма на 
от пад них во да, 

би о гас

≥ 20 5

дру га га со ви та 
го ри ва ≥ 20 10

За га ђу ју ћа  
ма те ри ја Вр ста го ри ва То плот на сна га

(МWth)
ГВЕ

(mg/нормални m3)
угљен мо нок сид 

 – СО
сва га со ви та го-

ри ва 80

ок си ди азо та NOx 
из ра же ни као NO2

за по стро је ња ко ја 
ко ри сте при род ни 

гас код ко јих је 
тем пе ра ту ра во де 
у ко тлу ни жа од 

110 °С

100

за по стро је ња ко ја 
ко ри сте при род ни 

гас код ко јих је 
тем пе ра ту ра во де 
у ко тлу ви ша од 
110° С а ни жа од 

210 °С

110

за по стро је ња ко ја 
ко ри сте при род ни 

гас код ко јих је 
тем пе ра ту ра во де 
у ко тлу ви ша од 

210 °С

150

за по стро је ња 
ко ја ко ри сте дру га 

га со ви та го ри ва 
или ако ме ди јум за 
пре нос то пло те у 
ко тлу ни је во да

200

ок си ди сум по ра  
из ра же ни као SO2

теч ни нафт ни гас 5
при род ни гас 10

ра фи не риј ски гас 50
дру га га со ви та 

го ри ва 350

За пре мин ски удео ки се о ни ка у от пад ном га су за но ва сред ња 
по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте га со ви та го ри ва из но си 3%.

ПРИ ЛОГ 3.

ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА МА ЛА ПО СТРО-
ЈЕ ЊА ЗА СА ГО РЕ ВА ЊЕ

А) ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈА ЗА ПОСТОЈЕЋА МАЛА
ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ

У скла ду са чла ном 25. став 1. ове уред бе утвр ђу ју се гра-
нич не вред но сти еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја за по сто је ћа ма ла 
по стро је ња за са го ре ва ње, у за ви сно сти од вр сте го ри ва ко ја се ко-
ри сте.

ДЕО I 
ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА ЧВР СТА ГО РИ ВА 

Гра нич не вред но сти еми си ја за по сто је ћа ма ла по стро је ња за 
са го ре ва ње ко ја ко ри сте чвр ста го ри ва, да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 1.
За га ђу ју ћа ма те-

ри ја Вр ста го ри ва То плот на сна га
(kWth)

ГВЕ 
(mg/нормални m3)

угљен мо нок сид 
 – СО

угаљ, др во, бри ке-
ти или пе ле ти од 

др ве та
50 –150 4000

угаљ, др во, бри ке-
ти или пе ле ти од 

др ве та
150 –500 2000

угаљ, др во, бри ке-
ти или пе ле ти од 

др ве та
≥ 500 1000

пра шка сте  
ма те ри је угаљ, др во 150

За там ње ње дим них га со ва из но си 1.
За пре мин ски удео ки се о ни ка у от пад ном га су за по сто је ћа 

ма ла по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте угаљ, бри кет и кокс из 
угља из но си 8%, а при ко ри шће њу дру гих чвр стих го ри ва за пре-
мин ски удео ки се о ни ка у от пад ном га су из но си 13%.



ДЕО II 
ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА ТЕЧ НА ГО РИ ВА  

И ТЕЧ НА ГО РИ ВА НАФТ НОГ ПО РЕ КЛА

Гра нич не вред но сти еми си ја за по сто је ћа ма ла по стро је ња за 
са го ре ва ње ко ја ко ри сте теч на го ри ва и теч на го ри ва нафт ног по-
ре кла, да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 2.
За га ђу ју ћа ма те ри ја ГВЕ (mg/нор мал ни m3)

угљен мо нок сид  – СО 175
oксиди азо та NOx из ра же ни као NO2 250

Вред но сти за дим ни број да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 3.
То плот на сна га (kWth) Дим ни број

< 11 нај ви ше 2
≥ 11 1

За пре мин ски удео ки се о ни ка у от пад ном га су за по сто је ћа ма-
ла по стро је ња за са го ре ва ње ко ја ко ри сте теч на го ри ва из но си 3%.

ДЕО III 
ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА ГА СО ВИ ТА ГО РИ ВА

Гра нич не вред но сти еми си ја за по сто је ћа ма ла по стро је ња за 
са го ре ва ње ко ја ко ри сте га со ви та го ри ва, да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 4.
За га ђу ју ћа ма те ри ја Вр ста го ри ва ГВЕ (mg/нор мал ни m3)

угљен мо нок сид  – СО сва га со ви та го ри ва 100

oксиди азо та NOx 
из ра же ни као NO2

при род ни гас 150
теч ни нафт ни гас 200

За пре мин ски удео ки се о ни ка у от пад ном га су за по сто је ћа 
ма ла по стро је ња за са го ре ва ње на га со ви та го ри ва из но си 3%.

Б) ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈА ЗА НОВА МАЛА
ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ

У скла ду са чла ном 25. став 2. ове уред бе утвр ђу ју се гра нич-
не вред но сти еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја за но ва ма ла по стро-
је ња за са го ре ва ње, у за ви сно сти од вр сте го ри ва ко ја се ко ри сте.

ДЕО I 
ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА ЧВР СТА ГО РИ ВА 

Гра нич не вред но сти еми си ја при ко ри шће њу чвр стог го ри ва 
за но ва ма ла по стро је ња за са го ре ва ње, да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 5.
За га ђу ју ћа  
ма те ри ја Вр ста го ри ва То плот на сна га

(kWth)
ГВЕ 

(mg/нормални m3)

пра шка сте  
ма те ри је

угаљ ≥ 4 90

др во, осим бри ке та 
или пе ле та од 

др ве та
≥ 4 100

бри ке ти или пе ле-
ти од др ве та ≥ 4 60

угљен мо нок сид 
 – СО

угаљ или др во, 
осим бри ке та или 
пе ле та од др ве та

4 –500 1000

бри ке ти или пе ле-
ти од др ве та 4 –500 800

угаљ, др во, бри ке-
ти или пе ле ти од 

др ве та
≥ 500 500

За пре мин ски удео ки се о ни ка у от пад ном га су за но ва ма ла 
по стро је ња за са го ре ва ње на чвр ста го ри ва из но си 13%.

ДЕО II 
ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА ТЕЧ НА ГО РИ ВА

Гра нич не вред но сти еми си ја при ко ри шће њу теч них го ри ва 
за но ва ма ла по стро је ња за са го ре ва ње, да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 6.
За га ђу ју ћа ма те ри ја Вр ста го ри ва ГВЕ (mg/нор мал ни m3)

угљен мо нок сид  – СО сва теч на го ри ва 175
oксиди азо та NOx 
из ра же ни као NO2

га сно уље екс тра ла ко 
EVRO EL 250

Вред но сти за дим ни број да те су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 7.
То плот на сна га (kWth) Дим ни број

< 11 нај ви ше 2
≥ 11 1

На ма ла по стро је ња за са го ре ва ње са ком би но ва ним го ри о-
ни ци ма на га со ви то го ри во ко је као ре зер вно го ри во ко ри сте теч но 
го ри во ма ње од 300 рад них ча со ва го ди шње, не при ме њу ју се од-
ред бе ове уред бе.

ДЕО III 
ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ЕМИ СИ ЈА ЗА ГА СО ВИ ТА ГО РИ ВА

Гра нич не вред но сти еми си ја при ко ри шће њу га со ви тих го ри-
ва за но ва ма ла по стро је ња за са го ре ва ње, да те су у сле де ћој та-
бе ли:

Та бе ла 8.
За га ђу ју ћа ма те ри ја ГВЕ (mg/нор мал ни m3)

угљен мо нок сид  – СО 100
oксиди азо та NOx из ра же ни као NO2 150

ПРИ ЛОГ 4.

УТВР ЂИ ВА ЊЕ УКУП НИХ ГО ДИ ШЊИХ ЕМИ СИ ЈА

А) УТВРЂИВАЊЕ УКУПНИХ ГОДИШЊИХ ЕМИСИЈА
ИЗ ПОСТОЈЕЋИХ ВЕЛИКИХ ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ

У скла ду са чла ном 8. став 5. ове уред бе, Аген ци ја за за шти-
ту жи вот не сре ди не (у да љем тек сту: Аген ци ја) ду жна је да ус по-
ста ви, по чев од 2018. го ди не и за сва ку на ред ну го ди ну, ре ги стар 
еми си ја сум пор ди ок си да, ок си да азо та и пра шка стих ма те ри ја из 
свих по сто је ћих ве ли ких по стро је ња за са го ре ва ње са то плот ном 
сна гом јед на ком 50 MWth или ве ћом. 

За сва ко по стро је ње ко је ра ди под кон тро лом јед ног опе ра-
те ра на да тој ло ка ци ји, ре ги стар мо ра да са др жи из ме ђу оста лог и 
сле де ће по дат ке:

1) укуп не го ди шње еми си је сум пор ди ок си да, ок си да азо та и 
пра шка стих ма те ри ја (као укуп не су спен до ва не че сти це);

2) укуп ну го ди шњу ко ли чи ну ула зне енер ги је, ко ја се од но си 
на не то ка ло риј ску вред ност, по себ но ис ка за ну у пет ка те го ри ја 
го ри ва: би о ма са, дру га чвр ста го ри ва, теч на го ри ва, при род ни гас, 
дру ги га со ви. 

Б) УТВРЂИВАЊЕ УКУПНИХ ГОДИШЊИХ ЕМИСИЈА
ИЗ СТАРИХ ВЕЛИКИХ ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ

Аген ци ја је ду жна да ус по ста ви, по чев од 1. ја ну а ра 2017. 
го ди не и за сва ку на ред ну го ди ну, све о бу хват ни ре ги стар еми си ја 
сум пор ди ок си да, ок си да азо та и пра шка стих ма те ри ја из ста рих 
ве ли ких по стро је ња за са го ре ва ње: 

 – по себ но за сва ко по стро је ња за са го ре ва ње то плот не сна ге 
ве ће од 300 МWth и за ра фи не ри је;

 – укуп но за сва ве ли ка по стро је ња за са го ре ва ње на ко ја се 
ова уред ба од но си.

Аген ци ја је у оба ве зи сва ке го ди не да из ра ди из ве штај о ко-
ри шће ном го ри ву по по стро је њу и по да ци ма о еми си ји за га ђу ју-
ћих ма те ри ја за сва по стро је ња об у хва ће на На ци о нал ним пла ном 
за сма ње ње еми си ја.
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