
Амбасада Краљевине Норвешке у Београду подржала 
реализацију пројекта „Имплементација европског 
законодавства у области емисија испарљивих органских 
једињења” 
Амбасада Краљевине Норвешке у Београду одлучила је да подржи пројекат о 
имплементацији прописа ЕУ у области емисија испарљивих органских једињења који ће 
реализовати Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, у сарадњи са 
Министарством заштите животне средине и Агенцијом за заштиту животне средине 
Републике Србије. 

Пројекат “Имплементација европског законодавства у области емисија испарљивих 
органских једињења” (eVOCSerbia) sе односи на идентификовање и смањење емисија које 
потичу од оператера који у својим процесима користе испарљива органска једињења 
(Volatile Organic Compounds - VOC), надовезујући се на активности Министарства заштите 
животне средине у примени поглавља V Директиве о индустријским емисијама (IED) које 
чине кључни део процеса и преговора о приступању ЕУ у оквиру поглавља 27.  
Процењено је да у нашој земљи постоји до 1.000 оператера који подлежу законским 
обавезама у погледу коришћења испарљивих органских једињења. Углавном су у питању 
мала и средња предузећа која обављају активности као што су хемијско чишћење, 
импрегнација дрвета, производња препарата за премазивање, лакова, мастила и лепка, 
производња обуће и друге активности. 
У оквиру пројекта је планирано формирање регистра којим ће се дефинисати тачан број 
VOC оператера. Такође су планиране и додатне обуке за изабране оператере и инспекцију 
на локалном нивоу у делу израде годишњег масеног биланса растварача, шеме за 
смањење емисија и начина извештавања Агенције за заштиту животне средине. 
Пројекат ће допринети значајном смањењу загађења у животној средини, развити 
административне и техничке алате потребне за пуну транспозицију и имплементацију 
поглавља V Директиве о индустријским емисијама и обучити оператере и институције о 
њиховом коришћењу. Пројекат је почео 1. децембра 2018. године и трајаће 2 године.  
Реализацију пројекта финансијски је подржала амбасада Краљевине Норвешке у Београду 
и вредност пројекта износи 206.000 евра. Уговор потписан са Амбасадом Норвешке у 
Београду можете погледати на сајту факултета у делу Документа/Извештаји на увиду 
јавности. 



 
 
Потписивање уговора - Њ. Е. Арне Бјорнстад, амбасадор, и проф. др Петар Ускоковић, 
декан Технолошко-металуршког факултета. 
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