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ИНДУСТРИЈСКО ЗАГАЂЕЊЕ

•IPPC директива –2008/1/EC од 15. јануара 2008. године-заменила
Директиву 96/61/EC од 26. септембра 1996.
•50.000 инсталација у земљама чланицама има ову врсту дозволе
•IED-Директива о индустријским емисијама 2010/75/ЕУ-ступила на
снагу 6. јануара 2011. 
•Обухвата 7 директива: IPPC, LCP, директиву о спаљивању
отпада, 3 директиве о титан-диоксиду, VOC директиву
•Период транспоновања у национално законодавство за чланице
ЕУ је био 2 године (2013.)
•Република Србија према НПАА (Национални програм за усвајање
правне тековине ЕУ) транспопзиција до јуна 2018. године
•Нацрт Закона урађен у оквиру пројекта IPA 2011 ’’Спровођење
закона у убласти индустријског загађења, спречавање хемијских
удеса и спровођење ЕMAS система у Републици Србији’’
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ЗАКОН О ИНТЕГРИСАНОМ СПРЕЧАВАЊУ И
КОНТРОЛИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

(Сл. Гласник РС, бр. 135/2004 и 25/2015)

Уређује услове и поступак издавања интегрисане
дозволе за постројења и активности која могу имати
негативне утицаје на здравље људи, животну
средину или материјална добра, врсте активности и
постројења, надзор и друга питања од значаја за
спречавање и контролу загађивања животне средине
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ПОДЗАКОНСКА АКТА

Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих
интегрисаних дозвола (Сл. гласник РС, бр. 69/2005)

Правилник о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева
за издавање интегрисане дозволе (Сл. гласник РС, бр. 30/2006)

Правилник о садржини и изгледу интегрисане дозволе (Сл. 
гласник РС, бр. 30/2006)

Уредба о врстама активности и постројењима за које се издаје
интегрисана дозвола (Сл. гласник РС, бр. 84/2005)
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Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних
техника, за примену стандарда квалитета, као и за одређивање
граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи (Сл. 
гласник РС, бр. 84/2005)

Уредба о врстама активности и постројењима за које се издаје
интегрисана дозвола (Сл. гласник РС, бр. 84/2005)

Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада
постојећег постројења или активности прописаним условима
(Сл. гласник РС,бр. 84/2005)

Уредба о утврђивању Програма динамике подношења захтева
за издавање интегрисане дозволе (Сл.гласник РС,бр.108/2008)
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ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА

Одлука надлежног органа донета у форми
решења којом се одобрава пуштање у рад
постројења или његовог дела, односно
обављање активности чији саставни део чини
документација са утврђеним условима којима
се гарантује да такво постројење или
активност одговарају захтевима предвиђеним
Законом о интегрисаном спречавање и
контроли загађивања животне средине
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Интегрисаном дозволом се одобрава:

• рад новог постројења и обављање његове
активности (прибављају интегрисану дозволу
пре пуштања у рад);

• рад и битне измене у раду постојећег
постројења (најкасније до 2020. године)

• Изузетно – дозвола се односи и на престанак
рада постројења.
Период важења дозволе не може бити дужи
од 10 година. 
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НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ДОЗВОЛЕ

Надлежност је подељена у складу са члaном133  
Закона о планирању и изградњи

• Министарство пољопривреде и заштите животне
средине

• Покрајински секретаријат за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине

• Орган јединице локалне самоуправе

8



ТРЕНУТНА СИТУАЦИЈА У СРБИЈИ

• 198 оператера
• 17 издатих дозвола:

- 6 републички ниво
- 7 покрајински ниво
- 4 локална самоуправа (1 фарма)

Ревизија списка се повремено ради

9



10

ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

1. Подношење захтева
2. Разматрање захтева
3. Обавештавање органа, организација и јавности у

року од пет дана од дана од дана пријема уредног
захтева

4. Израда нацрта дозволе у року од 45 дана од дана
пријема захтева. Приликом израде нацрта
надлежни орган разматра мишљења других органа
и заинтересоване јавности. Надлежни орган је
дужан да о нацрту дозволе и могућностима увида у
пратећу документацију обавести друге органе и
јавност као и да на њихов захтев без одлагања
достави копију нацрта дозволе
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5. Рад техничке комисије (разматрање нацрта
дозволе и мишљења органа, организација и
јавности), подносе извештај надлежном органу

6. Одлучивање надлежног органа се заснива на
самом захтеву, приложене документације, 
извештају техничке комисије као и прибављених
мишљења других органа, организација и
заинтересоване јавности

Поступак траје 120 дана, може бити продужен до
240 дана
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ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

Садржи податке о:

- постројењу и његовој активности, околини, 
локацији, особљу и инвестиционим трошковима, 
сировинама и помоћном материјалу, другим
материјама и енергији који се користе у
постројењу или се у њему стварају, емисијама у
ваздух, воду и земљиште, управљању отпадом, 
буци и вибрацијама, процени ризика од значајних
удеса, коришћењу најбоље доступних техника, 
мерама за нестабилне начине рада постројења, 
дефинитивном престанку рада постројења, 
нетехнички приказ података на којима се заснива
захтев
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Захтев садржи и прилоге:

- документацију прописану Законом;
- табеларне прегледе (дијаграме);
- мапе и скице;
- копије издатих дозвола, одобрења и
сагласности;

- акционе планове
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ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРОПИСАНА ЗАКОНОМ

• пројекат за изграђено постројење;
• извештај о техничком прегледу;
• план вршења мониторинга;
• резултати мерења емисија у животну
средину;

• план управљања отпадом;
• план мера за ефикасно коришћење енергије;
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• план мера за спречавање удеса и
ограничавање њихових последица;

• план мера за зжс после престанка рада и
затварања постројења;

• акт о праву коришћења природних ресурса;
• изјава којом се потврђује да су информације
садржане у захтеву истините, тачне, потпуне и
доступне јавности;

• доказ о уплаћеној административној такси
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Поред наведене документације прилаже се и:

- за нова постројења – сагласност на студију о процени
утицаја на животну средину и сагласност на процену
опасности од удеса;

- за постојеће постројење - сагласност на студију о
процени утицаја затеченог стања, процену опасности
од удеса и програм мера прилагођавања рада
постојећег постројења и активности условима
прописаним Законом о интегрисаном спречавању и
контроли загађивања животне средине (Уредба о
садржини мера прилагођавања рада постојећег
постројења или активности прописаним условима)  
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III УСЛОВИ КОЈИ СЕ ПРОПИСУЈУ ДОЗВОЛОМ

• Граничне вредности емисија загађујућих
материја утврђене за дато постројење;

• Примену најбољих доступних техника или
других техничких услова и мера;

• Услови за заштиту ваздуха, воде и земљишта;
• Услови који се односе на управљање отпадом
који настаје при раду постројења;

• Услови за буку и вибрацију;
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• Услови који се односе на ефикасно коришћење
енергије;

• Услови за спречавање удеса и отклањање њихових
последица;

• Услови изван сфере нормалног функционисања
постројења (мере које се односе на почетак рада
постројења, дефекте цурења, тренутно заустављање
рада постројења и дефинитивни престанак рада);

• Захтев за мониторинг емисија са дефинисаном
методологијом, учесталошћу мерења, правилима за
тумачење резултата мерења, утврђеном обавезом
достављања података надлежном органу; 



НАЈБОЉЕ ДОСТУПНЕ ТЕХНИКЕ
(BAT-Best available techniques)

Најделотворније и најмодерније фазе у развоју
активности и начину њиховог обављања које
омогућавају погоднију примену одређених техника за
задовољавање граничних вредности емисија, 
прописаних у циљу спречавања или ако то није
изводљиво, у циљу смањења емисија и утицаја на
животну средину као целину
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Референтни документ о најбољим доступним
техникама за интензиван узгој живине и

свиња
• Објављен 2003. године (373 стране)
• Ревизија почела 2009.; D2 верзија-2013. (854 стране)
• Намера је да се информације из овог документа
користе при одређивању најбољих доступних техника
у конкретним случајевима

• Даје преглед стања у овој области, статистичке
податке о производњи и узгајању стоке, податке о
потрошњи и емисијама, најбољим доступним
техникама, мониторингу,... 
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Утицај фарми на животну средину

21



Кључна еколошка питања
Ključna ekološka pitanjaNajznačajnije aktivnosti na farmi

Potrošnja Potencijаlna emisija
Smeštaj životinja:
_ način na koji se životinje drže (kavezi, sanduci, 
slobodne)
_ sistem za uklanjanje i skladištenje (interno)
proizvedenog stajnjaka

Energija, 
prostirka

Emisije u vazduh (NH3),
mirisi, buka, stajnjak

Smeštaj životinja:
_ oprema za kontrolisanje i održavanje unutrašnje klime, 
i
_ oprema za hranjenje i pojenje životinja

Energija, hrana, 
voda

Buka, otpadne vode, prašina,
CO2

Skladištenje hrane i prehrambenih aditiva Energija Prašina 
Skladištenje stajnjaka u odvojenom objektu Vazdušne emisije (NH3),

mirisi, emisije u zemljište
Skladištenje ostalih ostataka, osim stajnjaka Mirisi, emisije u zemljište,

podzemne vode
Skladištenje trupaca Mirisi
Utovar i istovar životinja Buka
Primena stajnjaka na zemljište Emisije u vazduh, mirisi,

emisije u zemljište, podzemne i površinske 
vode sa N, P i K, itd., buka

Tretman stajnjaka na farmi Aditivi, energija, 
voda

Vazdušne emisije, otpadne vode, emisije u 
zemljište

Mlevenje i sitnjenje hrane Energija Prašina, buka
Tretman otpadnih voda Aditivi, energija Mirisi, otpadne vode
Spaljivanje ostataka (npr. trupaca) Energija Emisije u vazduh, mirisi
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Концепт најбољих доступних техника
за фарме

• Стална примена добре пољопривредне праксе и
нутритивних мера

• Примена НДТ
-приликом дизајна нових смештајних капацитета и
реновирања постојећих
-доводи до смањења потрошње воде, енергије и хране
-на складиштење и обраду чврстог стајњака резултира
знатним смањењем емисија

• Добробит животиња
• ....
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• Превод BREF документа ’’Intensive Rearing of 
Poultry and Pigs’’ на српски урађен је кроз
пројекат IPA 2011 ’’Спровођење закона у
убласти индустријског загађења, спречавање
хемијских удеса и спровођење ЕMAS система
у Републици Србији’’

• Документ се може наћи на сајту пројекта
http://www.ippcserbia.org/eng/simp/ippc-ied.html
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Хвала на пажњи!
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