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ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА 

Пројекат ’’Имплементација IPPC/IE Директиве у постројењима за 
интензиван узгој живине и свиња’’

6. април 2016.

мр Александра Вучинић

Министарство пољопривреде и заштите животне средине



 IPPC Директива (96/61/EC–Council Directive
замењена са 2008/1/EC)-кључни инструмент
ЕУ за унапређење обрасца одрживог развоја

 Нова Директива о индустријским емисијама
2010/75 (IED-Industrial Emmision directive)-
обједињује 7 постојећих директива

 Ступила на снагу 7. јанура 2011.
 Чланице ЕУ морале су да транспонују одредбе

до 7. јануара 2013.
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ЗАКОН О ИНТЕГРИСАНОМ СПРЕЧАВАЊУ 
И КОНТРОЛИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ
(Сл. Гласник РС, бр. 135/2004 и 25/15)

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 и 32/2016)

 Правилник о садржини и изгледу интегрисане 
дозволе (Сл. гласник РС, бр. 30/2006)
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 Уредба о врстама активности и постројењима за 
које се издаје интегрисана дозвола (Сл. гласник 
РС, бр. 84/2005)

 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 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 спречавању 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 31. децембра 
2020. године)

 Изузетно – дозвола се односи и на 
престанак рада постројења.
Период важења дозволе не може бити 
дужи од 10 година. 



НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ДОЗВОЛЕ

Надлежност је подељена сходно Закону о 
планирању и изградњи, чл.133: 

 Министарство надлежно за послове заштите 
животне средине

 Покрајински орган  надлежан за послове 
заштите животне средине

 Орган јединице локалне самоуправе
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отпад

енергија и водаудеси

бука и вибрације

вода

земљиште
ваздух

ИНТЕГРИСАНА 
ДОЗВОЛАИнтегрисана дозвола

сировине
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ПОСТРОЈЕЊА И АКТИВНОСТИ ЗА КОЈЕ СЕ 
ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА

 Према  списку постројења која су у обавези 
да прибаве интегрисану дозволу у Србији 
тренутно постоји 227 постојећих
постројења

 Ревизија списка је континуиран процес

 Издато 17 интегрисаних дозвола 



1. ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ
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2. ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА МЕТАЛА
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3. ИНДУСТРИЈА МИНЕРАЛА
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4. ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА
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5. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
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6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

16



17

ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ИНТЕГРИСАНЕ 
ДОЗВОЛЕ

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

(након: подношења захтева, израђеног нацрта 
дозволе, издавања дозволе)

4. Израда нацрта дозволе
5. Рад техничке комисије (разматрање нацрта 

дозволе и мишљења органа, организација и 
јавности)

6. Одлучивање

 Поступак траје 120 дана, може бити продужен до 
240 дана
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САДРЖИНА И ИЗГЛЕД 
ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

I ОПШТИ  ПОДАЦИ
II ПОДАЦИ О АКТИВНОСТИ  ЗА КОЈЕ 

ЈЕ  ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА 
ЗАХТЕВА

III УСЛОВИ



I ОПШТИ ПОДАЦИ

 Општи подаци о интегрисаној дозволи
 Општи подаци о постројењу
 Напомене о поверљивости података и 

информација
 Информација о усаглашености
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II ПОДАЦИ О АКТИВНОСТИ ЗА 
КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И 

ОЦЕНА ЗАХТЕВА

 Кратак опис активности за коју је захтев 
поднет

 Опис локације на којој се активност обавља
 Постојеће дозволе, одобрења и сагласности
 Главни утицаји на животну средину
 Коментари/мишљења
 Процена захтева
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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;
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КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛОВА

 Услови у дозволи морају бити прецизни и 
јасни, због тога и захтеви морају бити такви;

 Надлежни орган је дужан да обезбеди да 
дозвола садржи све мере потребне у циљу 
постизања високог нивоа заштите животне 
средине као целине и да услови прописани  
дозволом своде на минимум загађења која 
се простиру на веће удаљености и преко 
државних граница;
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 Одговарајуће ГВЕ одређују се  за сваки  
појединачни случај

 Граничне вредности заснивају се на најбољим 
доступним техникама и законској регулативи 
која дефинише специфичне области

 Не постоји обавеза примене било које технике 
или специфичне технологије дате у BREF 
документу, већ се мора водити рачуна о 
техничким карактеристикама датог постројења 
и економском фактору, о његовој географској 
локацији и условима конкретне локалне 
животне средине

 Према новој директиви ВАТ закључак je 
обавезујући
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РЕВИЗИЈА ДОЗВОЛЕ

 Загађење које проузрокује постројење је таквог 
значаја да је потребно извршити ревизију 
постојећих ГВЕ;

 Постоји опасност да загађење проузрокује 
штету по животну средину или здравље људи;

 Суштинске промене у БАТ омогућавају 
значајно смањење емисија без великих 
додатних трошкова; 

 Промене у захтевима за безбедност у раду 
постројења захтевају увoђење нових техника;

 Измене у прописима о заштити животне 
средине то захтевају



НАДЗОР

 Надзор врши инспекција на нивоу 
надлежног органа које је издало 
интегрисану дозволу (републички, 
покрајински, локални)

 Права и дужности инспектора 
дефинисане су  Законом 
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РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА

 Дозволе се уписују у регистар који 
води орган надлежан за њихово 
издавање

 Регистар се води као јавна књига
 Регистар се може водити и у 

електронској форми
 Ажурира се редовно и контролише 

најмање једном годишње
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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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подразумева 
најефикаснији 
учинак у 
постизању 
високог општег 
нивоа заштите 
животне средине
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техника развијена до 
степена који 
омогућава примену у 
одређеном сектору 
индустрије под 
економски и технички 
прихватљивим 
условима, укључујући 
трошкове и користи, 
ако је под
уобичајеним условима 
доступна оператеру;

Techniquesначин на који је 
постројење 
пројектовано, 
изграђено, 
одржавано, на који 
функционише, и 
ставља се ван 
погона или затвара, 
укључујући и 
технологију која се 
користи;

ДОСТУПНАНАЈБОЉА ТЕХНИКА



РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ О 
НАЈБОЉИМ ДОСТУПНИМ ТЕХНИКАМА-

BREF документа

 Европска Комисија је основала Европски биро за IPPC
(EIPPCB)

 Намена ових докумената је да пруже информације 
надлежном органу, оператерима и заинтересованој 
јавности о најбољим доступним техникама 

 BREF документ не интерпретира Директиву, не ослобађа  
оператере  и чланице ЕУ обавезе да доносе одлуке на 
националном, регионалном или локалном нивоу 
укључујући неопходне одлуке препоручене у Директиви 

 BREF документа пружају техничке препоруке и 
придружују  граничне вредности емисија најбољим 
доступним  техникама 

 BAT-ALV-нивои емисија повезани са најбољим доступним 
техникама

 BAT закључак
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Уобичајену структуру документа чине 
поглавља поређана по следећем редоследу: 

 Извршни резиме 
 Увод 
 Опште информације 
 Процеси и технике које се примењују 
 Тренутна потрошња и нивои емисија 
 Технике које треба разматрати при 

одређивању најбоље доступне технике 
 Најбоље доступне технике 
 Нове технике 
 Закључне напомене 
 Прилози
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ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКА АКТА 
www.eko.minpolj.gov.rs

BREF ДОКУМЕНТА
http://eippcb.jrc.europa.ec).

http://www.myunitedway.ca/pictures/environment.jpg
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