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• Закон о ратификацији Монтреалског протокола
• Закон о заштити ваздуха (“Сл. Гласник РС” бр. 36/09 и 

10/13)
• Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски 

омотач, као и условима за издавање дозвола за увоз и 
извоз тих супстанци (“Сл. Гласник РС” бр. 114/13)

• Уредба о поступању са флуорованим гасовима са ефектом 
стаклене баште, као и условима за издавање дозвола за 
увоз и извоз тих супстанци (“Сл. Гласник РС” бр. 120/13)

• Одлука о одређивању робе за чији је извоз, увоз, односно 
транзит прописано прибављање одређених исправа (“Сл. 
Гласник РС” бр. 49/13)

• Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун 
накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, 
висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде

Законодавни оквир



Смањење потрошње
Основна обавеза коју земља потписница протокола има 

јесте да постепено смањује потрошњу супстанци које 
оштећују озонски омотач, према динамици која је 
дефинисана у протоколу. 

потрошња = производња+увоз-извоз-деструкција
Динамика смањења се рачуна у односу на базну годину 

у односу на коју се потрошња смањује у одређеном 
проценту у одређеном  времену.

Последица смањења потрошње HCFC – пораст 
потрошње алтернативних супстанци (HFC, природни 
расхладни флуиди)

Обавезе према Монтреалском протоколу



Динамика смањења супстанци које 
оштећују озонски омотач (за земље члана 5)

Анекс Група ОДС Супстанце Базна година Забрана 
потрошње

A-I
CFC потпуно 
халогеновани 

угљеници

CFC-11; CFC-12;
CFC-113; CFC-114; CFC-

115
1995-1997 2010.

A-II Халони халон-1211; халон-1301; 
халон-2402 1995-1997 2010.

B-I Остали CFC укупно 10 CFC-a 1998–2000 2010.

B-II Угљен 
тетрахлорид R-10 1998–2000 2010.

B-III Метил 
хлороформ R-140 1998–2000 2015.

C-I
HCFC 

хлорофлоуроуг
љоводоници

укупно 38 HCFC-a, 
укључујући HCFC-22; 

HCFC-141b; HCFC-142b
2009-2010 2030.

C-II
HBFC 

бромофлуороуг
љоводоници

укупно 34 HBFC-a - 1996.

C-III Бромохлормета
н BCM - 2002.

E Метил бромид МB 1998–2000 2015.



Базна потрошња у РС износи 8,4 ОДП тоне
Потрошња у 2015. години износи 7,53 ОДП тоне

Динамика смањења – графички приказ

- 10 % у односу на базну потрошњу  



Потрошња HCFC супстанци



SF6
2.4 t – import in 2012
0.0038 t – import in 2013

Потрошња HFC супстанци (mt)



SF6
53280 t CO2 equivalent – consumption in 2012
84.36 t CO2 equivalent  – consumption in 2013

Потрошња HFC супстанци (CO2 eq)



Фаза I: 35% смањење до 2020 у односу на БП од 8,4 ODPt

1. Јачање законодавног оквира у циљу смањења увоза и потреба за 
HCFC супстанцама кроз увођење увозних квота на супстанце и 
опрему која их садржи; унапређење система за издавање дозвола 
и извештавање;

2. Примена мера у сервисном расхладном сектору, које укључују 
подршку постројењима за сакупљање и обраду HCFC расхладних 
флуида, обука сервисних техничара да се обезбеди исправно 
поступање са овим супстанцама;

3. Спровођење постојећих прописа, обука инспектора и цариника, 
активности на јачању јавне свести о значају смањења потрошње  
HCFC супстанци;

4. Конверзија производног расхладног сектора у технологије које не 
користе HCFC у оквиру инвестиционог дела ХПМП пројекта

План смањења потрошње HCFC супстанци



1) Законодавни оквир:
• Усвојена уредба о ОДС
• Систем за издавање дозвола за ОДС од 2004, ф-гасове од 2009, 

опрему која садржи ОДС и ф- гасове од 2014
• Систем квота од 2012 за супстанце, за опрему од 2016

2) Обука сервисера:
• Опремљени тренинг центри, обука тренера (национална и у ЕУ)
• Уредба о сертификацији у припреми (2015)
• Тренинг и сертификација 2015/2016

3) Спровођење прописа:
• Спречавање илегалне трговине (i-PIC механизам и сарадња cа 

Управом царина)
• Обука цариника и инспектора за заштиту животне средине 

4) Инвестициона компонента:
• Замена у 2/4 компаније у производном сектору

 

Спровођење Плана смањења потрошње HCFC 
супстанци



Уредба о ф-гасовима

• Прати структуру Уредбе о супстанцама које оштећују 
озонски омотач

• Уведен систем за издавање дозвола за ф-гасове
• Уведен систем за издавање дозвола за одређене уређаје 

који садрже ф-гасове (исти тарифни кодови као за ОДС)
• Забрана испуштања у атмосферу
• Обавеза извештавања 

• Увозници, извозници супстанци
• Увозници, извозници, произвођачи опреме
• Сервисери
• Оператери који имају инсталирану опрему

(ОБУКА ИНСПЕКТОРА)
ПРОШИРЕЊЕ УСПОСТАВЉЕНОГ СИСТЕМА ЗА ПОСТУПАЊЕ СА ОДС

Обједињена обука и сертификација



• Амонијак – добро познат и широко коришћен
• Угљендиоксид – пилот инсталације
• Угљоводоници – пропан

како организовати обуку за исправно поступање? 
како омогућити увоз пропана као расхладног 

средства?
 
Да ли пропан има потенцијал као расхладни флуид у Србији?
Како промовисати употребу природних расхладних флуида? 

Употреба природних расхладних флуида



Отпадне супстанце које оштећују озонски 
омотач

http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20174&id=20055&akcija=ShowExternal

Карактеризација и категоризација отпада (извештај овлашћене 
лабораторије) – утврђивање индексног броја



Сарадња са невладиним сектором



Хвала на пажњи!
sonja.ruzin@eko.minpolj.gov.rs
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