
 

На основу члана 25. став 3. и члана 33. став 3. Закона о климатским променама 

(„Службени гласник РС”, број 26/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05- исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 

44/14 и 30/18 – др. закон),  

 

Влада доноси 

 

УРЕДБУ  

О ВРСТАМА АКТИВНОСТИ И ГАСОВИМА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ  

 

Члан 1. 

Овом уредбом прописују се се врсте активности и гасови са ефектом стаклене 

баште за које оператер постројења прибавља дозволу за емисију гасова са ефектом 

стаклене баште и ваздухопловне активности и гасови са ефектом стаклене баште за које 

није потребно доставити план мониторинга. 

Члан 2. 

Одредбе ове уредбе примењују се на активности оператера постројења и оператера 

ваздухоплова које доводе до емисије гасова са ефектом стаклене баште (у даљем тексту: 

GHG). 

Члан 3. 

Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење: 

1) геолошко складиштење GHG је убризгавање праћено складиштењем токова CО2 

у подземне геолошке формације (складишни геопростор); 

 

2) хватање GHG је хватање токова CО2; 

 

3) комунални отпад је комунални отпад у складу са законом којим се уређује 

управљање отпадом; 

 

4) опасан отпад је опасан отпад у складу са законом којим се уређује управљање 

отпадом; 

 

5) сагоревање је свака оксидација горива, без обзира на начин на који се користи 

топлота, електрична или механичка енергија произведена из овог процеса, као и било које 

друге директно повезане делатности, укључујући и пречишћавање отпадних гасова; 

 

6) складишни геопростор је простор одређеног волумена унутар геолошке 

формације који се користи за геолошко складиштење CО2 и припадајућа постројења на 

површини као и постројења за убризгавање; 

 

7) ток CО2 је проток супстанце који настаје процесом хватања CО2; 
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8) транспорт GHG је транспорт CО2 транспортним мрежама (цевоводима) од места 

хватања CО2 до складишног геопростора. 

Члан 4. 

Врсте активности оператера постројења и GHG за које је потребно прибавити 

дозволу за емисију GHG дате су у Прилогу 1 – Врсте активности оператера постројења и 

GHG, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. 

Члан 5. 

Ваздухопловне активности и GHG за које није потребно доставити план 

мониторинга, у складу са законом којим се уређују климатске промене дате су у Прилогу 2 

– Врсте ваздухопловних активности и GHG за које није потребно доставити план 

мониторинга, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. 

Члан 6. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”, осим одредаба члана 5. ове уредбе које се примењују од 1. јануара 

2023. године. 



 

 

ПРИЛОГ 1 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ ОПЕРАТЕРА ПОСТРОЈЕЊА И GHG 

 

 

 

 

Активности 

 

GHG који се емитују 

приликом обављања 

активности 

 

Сагоревања горива у постројењима са укупним номиналним 

топлотним улазом снаге изнад 20 МW (осим у постројењима 

за инсинерацију опасног или комуналног отпада) 

 

Угљен-диоксид 

 

Прерада минералног уља 

 

Угљен-диоксид 

 

Производња кокса 

 

Угљен-диоксид 

 

Печење или синтеровање металне руде (укључујући 

сулфидну руду), укључујући пелетизацију 

 

Угљен-диоксид 

 

Производња сировог гвожђа или челика (примарно или 

секундарно топљење) укључујући континуирано ливење, са 

капацитетом који прелази 2,5 t/сат 

 

Угљен-диоксид 

 

Производња и прерада ферозних метала (укључујући и 

феролегура) где је сагоревање јединица са номиналним 

термичким улазом већа од 20 МW. Обрада обухвата, између 

осталог, ваљаонице, догрејаче, пећи за каљење, ковачнице, 

ливнице, облагање, бајцовање 

 

 

Угљен-диоксид 
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Производња примарног алуминијума 

 

Угљен-диоксид и 

перфлуороугљеници 

 

Производња секундарног алуминијума, где се врши 

сагоревање јединица са номиналним топлотним улазом већим 

од 20 МW 

 

Угљен-диоксид 

 

Производња и прерада обојених метала, укључујући 

производњу легура, рафинацију, ливење у ливници, итд, где 

сагоревање јединица са номиналним термичким улазом 

(укључујући горива која се користе као редукциона средства) 

прелази 20 МW 

 

Угљен-диоксид 

 

Производња цементног клинкера у ротационим пећима са 

производним капацитетом који прелази 500 t/дан, или у 

другим пећима, чији производни капацитети прелазе 50 t/дан 

 

Угљен-диоксид 

 

Производња креча или калцинација доломита или магнезита 

у ротационим пећима, или у другим пећима, чији производни 

капацитети прелазе 50 t/дан 

 

Угљен-диоксид 

 

Производња стакла укључујући стаклена влакна са 

капацитетом топљења који прелази 20 t/дан 

 

Угљен-диоксид 

 

Производња керамичких производа печењем, а нарочито 

црепа, цигле, ватросталне опеке, плочица, камених производа 

или порцелана, са производним капацитетом који прелази 75 

t/дан 

 

Угљен-диоксид 

 

Производња изолационог материјала од минералне вуне, 

користећи стакло, камен или шљаку са капацитетом топљења 
Угљен-диоксид 
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који прелази 20 t/дан 

 

 

Сушење или калцинација гипса или производња гипсаних 

плоча и других гипсаних састава, где је сагоревање јединица 

са топлотним улазом већим од 20 МW 

 

Угљен-диоксид 

 

Производња пулпе од дрвета или других влакнастих 

материјала 

 

Угљен-диоксид 

 

Производња папира или картона са производним 

капацитетом који прелази 20 t/дан 

 

Угљен-диоксид 

 

Производња чађи, укључујући карбонизацију органских 

материја као што су уља, катрани, крекер и дестилација 

остатака, где је сагоревање јединице са номиналним 

топлотним улазом изнад 20 МW 

 

Угљен-диоксид 

 

Производња азотне киселине 

 

Угљен-диоксид и 

азот-субоксид 

 

Производња адипинске киселине 

 

Угљен-диоксид и 

азот-субоксид 

 

Производња глиоксала и глиоксилне киселине 

 

Угљен-диоксид и 

азот-субоксид 

 

Производња амонијака 

 

Угљен-диоксид 
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Производња органских хемикалија у ринфузу крековањем, 

реформом, делимичном или потпуном оксидацијом или 

сличним процесима, са производним капацитетом који 

прелази 100 t/дан 

 

Угљен-диоксид 

 

Производња водоника (H2) и синтетичког гаса реформом или 

парцијалном оксидацијом са производним капацитетом који 

прелази 25 t/дан 

 

Угљен-диоксид 

 

Производња соде (Nа2CО3) и натријум бикарбоната (NаHCО3) 

 

Угљен-диоксид 

 

Хватање GHG из постројења наведених у овом прилогу за 

сврхе транспорта и геолошког складиштења на места 

складиштења дозвољена прописима у складу са законом 

 

Угљен-диоксид 

 

Транспорт GHG гасовима, ради геолошког складиштења на 

места складиштења дозвољена у складу са законом 

 

Угљен-диоксид 

 

Геолошко складиштење GHG у складишту на местима 

складиштења која су дозвољена у складу са законом 

 

Угљен-диоксид 

 

 

 

Постројења или делови постројења која се користе за истраживање, развој и 

тестирање нових производа и процеса и постројења која искључиво користе биомасу нису 

обухваћена овим прилогом, у складу са законом којим се уређују климатске промене. 

 

Граничне вредности из овог прилога углавном се односе на производне капацитете 

или излазе. У случају када  неколико активности потпада под исту врсту и врше се у истом 

постројењу, капацитети тих активности се сабирају.  

 

Процењени топлотни улаз једног постројења израчунава се сабирањем процењених 

топлотних улаза свих техничких јединица које су његов део, а где се гориво сагорева 

унутар постројења. Ове јединице могу да обухвате све врсте котлова, горионика, турбина, 

грејача, индустријске пећи, пећи за спаљивање, калцинатора, пећи за сушење, пећи за 
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печење, сушара, мотора, ћелија за гориво, CLC јединице, бакље и термичка или 

каталитичка постројења за накнадно сагоревање. Јединице са номиналним топлотним 

улазом нижим од 3 МW, као и јединице које искључиво раде на биомасу не узимају се у 

обзир за потребе овог прорачуна. Јединице које користе искључиво биомасу укључују и 

јединице које користе фосилна горива само приликом покретања и заустављања јединице. 

Ако се утврди да је гранична вредност капацитета било које активности наведене у 

овом прилогу прекорачена у постројењу, све јединице у којима се сагоревају горива, осим 

јединица за инсинерацију опасног или комуналног отпада, обухваћене су дозволом за 

емисију GHG. 

 



 

ПРИЛОГ 2 

ВРСТЕ ВАЗДУХОПЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И GHG ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПОТРЕБНО 

ДОСТАВИТИ ПЛАН МОНИТОРИНГА 

Врсте ваздухопловних активности за које 

није потребно доставити план мониторинга: 

Врсте GHG: 

Летови са слетањем у и полетањем из 

аеродрома које се налазе на територији 

Републике Србије и државе чланице 

Европске уније на коју се односи Уговор о 

функционисању Европске уније: 

1) летови који се обављају искључиво због 

превоза, по службеној дужности, владајућег 

монарха и чланова његове уже породице, 

шефа државе, председника и чланова владе, 

државе која није држава чланица Европске 

уније, искључујући Републику Србију, ако 

је то подржано са одговарајућим 

индикатором статуса у плану лета; 

2) војни летови који се обављају војним 

ваздухопловима, те царински и полицијски 

летови; 

3) летови везани уз потрагу и спашавање, 

летови у сврху гашења пожара, 

хуманитарни летови и летови за потребе 

хитне медицинске службе, које одобри 

одговарајући надлежни орган; 

4) летови који се обављају искључиво према  

правилима визуелног летења како је 

утврђено у Прилогу 2. Конвенције о 

међународном цивилном ваздухопловству 

(„Службени лист ФНРЈ - Међународни 

уговори”, број 3/54 и „Службени лист СФРЈ 

- Међународни уговори”, број 11/80) и 

пропису којим се уређујe летење 

ваздухоплова у Републици Србији; 

5) летови који завршавају у аеродрому из 

Угљен диоксид 
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које је предметни ваздухоплов полетео и 

током којих није било слетања; 

6) тренажни летови који се спроводе 

искључиво ради стицања дозволе или 

лиценце ако се ради о летачкој посади ако је 

то попраћено одговарајућом напоменом у 

плану лета, под условом да ти летови не 

служе за превоз путника и/или терета, нити 

за празни или технички лет ваздухоплова; 

7) летови који се обављају искључиво у 

сврху научног истраживања или у сврху 

провере, тестирања или сертификовања 

ваздухоплова, опреме ваздухоплова или 

земаљске опреме; 

8) летови које обављају ваздухоплови чија је 

највећа сертифицирана узлетна маса испод 

5700 kg; 

9) летови који се обављају у оквиру обавеза 

јавних служби, утврђених у пропису којим 

се уређује оперативна дозвола и заједничка 

правила за обављање јавног авио превоза на 

линијама где понуђени капацитети не 

прелазе 30.000 седишта годишње; 

10) летови ако их обавља оператер у 

комерцијалном ваздухопловном превозу: 

(1) који оствари мање од 243 лета по 

периоду  током три узастопна 

четворомесечна периода, или 

(2) чије укупне годишње емисије из свих 

летова износе мање од 10.000 t. 

Летови из тач. 12) и 13) овог Прилога или 

летови који се обављају искључиво ради 

превоза, по службеној дужности, владајућег 

монарха и чланова његове уже породице, 
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шефа државе, председника и чланова влада 

Републике Србије и неке државе чланице 

Европске уније , по овој тачки не смеју се 

искључити; 

11) летови које обавља некомерцијални 

оператер ваздухоплова који обавља летове 

са укупним годишњим емисијама мањим од 

1000 t годишње (укључујући емисије из 

летова из тачке 12) овог прилога), од дана 

ступања на снагу ове уредбе до 31. 

децембра 2030. године; 

12) летови из аеродрома у Швајцарској 

Конфедерацији према аеродромима у 

Европском економском  простору; 

13) летови из аеродрома у Уједињеном 

Краљевству према аеродромима у 

Европском економском простору. 

 

 


