
На основу члана 93. став 2. тачка 1) Закона о водама („Службени гласник РС”, број 

30/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - 

исправка 101/07, 65/08 и 16/11),  

Влада доноси 

 

УРЕДБУ 

О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ 

МАТЕРИЈА У ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ 

 

Члан 1. 

У Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 67/11), члан 19. мења се и 

гласи: 

„Члан 19. 

Правна лица, предузетници и физичка лица која имају постројења за пречишћавање 

отпадних вода и/или која своје отпадне воде испуштају у реципијент или јавну 

канализацију дужна су да своје емисије ускладе са граничним вредностима емисије 

загађујућих материја у воде прописаних овом уредбом, најкасније до 31. децембра 2030. 

године. 

Изузетно од става 1. овог члана, постројења за пречишћавање отпадних вода из 

агломерација са оптерећењем већим од 2000 еквивалент становника (ЕС) која своје 

комуналне отпадне воде испуштају у реципијент ускладиће своје емисије са граничним 

вредностима емисије загађујућих материја прописаних овом уредбом најкасније до 31. 

децембра 2045. године, а за комуналне отпадне воде које се испуштају из агломерација са 

оптерећењем мањим од 2000 еквивалент становника (ЕС) ускладиће своје граничне 

вредности емисије загађујућих материја у складу са планом  управљања водама. 

Правна лица, предузетници, односно физичка лица која имају постројења из ст. 1.  

и 2. овог члана која испуштају своје отпадне воде у реципијент или јавну канализацију 

дужна су да донесу акционе планове за достизање граничних вредности емисије и њима 

утврде рокове за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја, 

у складу са планом заштите вода од загађивања донетим на основу закона којим се уређују 

воде, у року од шест месеци од доношења овог плана. 

Правна лица, предузетници, односно физичка лица из става 3. овог члана дужна су 

да поднесу извештај о спровођењу акционог плана из става 3.  овог члана министарствима 

надлежним за послове заштите животне средине и водопривреде, сваке три године од дана 

доношења акционог плана.” 

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 
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У Београду, 10. мај 2012. године          
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