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Законодавни оквир

Закон о интегрисаном спречавању и 
контроли    загађивања животне средине 
(Сл. Гласник РС, број 135/04 и 25/15)
Директива 96/61/ЕС од 26. септембра
1996.г



• Директива о индустријским емисијама 2010/75/ЕУ-ступила 
на снагу 6. јануара 2011. у Европској Унији

• Земље чланице су до 6. јануара 2013. године имале рок да 
директиву транспонују у национална законодавства

• Обухвата 7 директива: 
1. Директива 2008/1/ЕС о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивања животне средине 
2.  Директива 2001/80/ЕС о ограничењу емисија одређених 
штетних супстанци у атмосферу из великих ложишта
3. Директива 1999/13/ЕС о ограничењу емисија испарљивих 
органских једињења 
4. Директива 2000/76/ЕС о спаљивању отпада



5. Директива 78/176/ЕЕС о отпаду из индустрије титан-
диоксида
6. Директива 82/883/ЕЕС о поступцима контроле и 
праћења отпада из индустрије титан-диоксида
7. Директива 92/112/ЕЕС о процедурама хармонизације 
програма за смањење и коначно потпуно отклањање 
загађења изазваног отпадом из индустрије титан-
диоксида

Период имплементације предвиђен одредбама 
директиве зависи од врсте активности



Транспозиција

Рок за транспозицију крај 2018.године.
Поглавље IPPC:  Закон о интегрисаном спречавању и 

контроли загађивања животне средине

Поглавље LCP: Закон о заштити ваздуха (Уредба о ГВЕ 
загађијућих материја у ваздух из постројења за сагоревање)

Поглавље WI: Закон о управљању отпадом (Уредба о 
врстама отпада за који се врши термички третман, условима и 
критеријумима за одређивање локације, техничким и 
технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање 
и рад постројења за термички третман отпада, поступању са 
остатком након спаљивања 



Транспозиција
Поглавље VOC: Закон о заштити ваздуха (Уредба о 

листи индустријских постројења и активности у којима се 
контролише емисија испарљивих органских једињења, о 
вредностима емисије испарљивих органских једињења 
при одређеној потрошњи растварача и укупним 
дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење емисија)

Поглавље TiO2: Закон о управљању отпадом 
(Правилник о начину и поступку управљања отпадом  од 
титан-диоксида, мерама надзора и мониторинга животне 
средине на локацији, Уредба о ГВЕ загађујућих материја у 
воде и роковима за њихово достизање и Уредба о ГВЕ 
загађујућих материја  у ваздух из стационарних извора 
загађивања)



ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

-226 постројења - 93 фарме

Издатих дозвола: 19 (8 министарство, 
7 покрајина, 4 локална самоуправа)

Надлежни органи су у обавези да издају
интегрисане дозволе до 31.децембра
2020.године



• у току припрема 6 нацрта дозвола и урађени нацрти 9 дозвола

• некомплетни захтеви су у фази допуне (документација која недостаје: водне 
дозволе, техничка документација, План мера прилагођавања,...)

Надлежни орган Број издатих 
дозвола

Сектор индустрије 
издатих дозвола

Министарство 
пољопривреде и заштите 
животне средине

8     (постојећа
постројења)

8     (4 минерална инд.
1 метална инд.
1 хемијска инд.
1 прехрамб. инд.
1 упр. отпадом)

Покрајински секретаријат за 
урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине

7 (5 нових, 
2 постојећа
постројења)

7     (2 минерална инд.
3 метална инд.
1 хемијска инд.
1 остале активн.)

Локалне самоуправе 4     (4 постојећа 
постројења)

4 (2 фарме,
2 прехрамб. инд.)  

Статус имплементације



Проблеми
- проблеми при попуњавању захтева 

(недостатак свих потребних података,    
недостатак документације);

- програм мера прилагођавања рада 
постројења одредбама IPPC директиве 
(нису јасно дефинисани, усклађеност рада 
постројења са БАТ-ом нејасна или није 
урађена);

- доношење нове и измене постојеће 
законске регулативе (не може се дефинисати 
искључиво као недостатак);



Пројекат „Имплементација IPPC/IE директиве у 
постројењима за интензиван узгој живине и 

свиња“

- Приручник за израду захтева за интегрисану 
дозволу

- Приручник за ефикасно коришћење енергије на 
фармама за узгој живине и свиња

- Општи нацрт дозволе (надлежни органи)



Израда Специфичног плана имплементације
за Директива о индустријским емисијама
2010/75/ЕУ (DSIP)

- У оквиру Пројекта IPA 2011 „Спровођење закона 
у области  индустријског загађења, спречавања 
хемијског удеса и увођење ЕМАС у Србији“ 
урађен први нацрт плана.

- Обухватио  22 постројења



Хвала на пажњи!

Olivera.s

mailto:Aleksandra.Vucinic@eko.minpolj.gov.rs
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