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 Закон о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине (“Службени гласник РС”
бр. 135/2004 и 24/16) донет је у децембру 2004. године.

 Директива 96/61/ЕЦ од 26. септембра 1996. године
замењена је Директивом 2008/1/ЕЦ од 15. јануара 2008.
године

 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



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

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

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



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

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

 Уредба о утврђивању програма динамике подношења
захтева за издавање интегрисане дозволе (“Службени
гласник РС”, бр.108/2008)



 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.





 Фарму за тов бројлера у Метикошима код Краљева
 Фарму за узгој бројлера у месту Звезд, Владимирци
 Малопродајне објекте у Краљеву



Фарма за узгој живине „AVIPROM 2011“ д.о.о. 
Краљево је постројење за тов бројлера, капацитета 

120 000 бројлера. 

Земљиште на којем је постројење изграђено, укупне 
површине 3 ha 71 a 49 m2 , 100 % је у власништву 

предузећа „AVIPROM 2011“  д.о.о. Краљево.



На локацији оператера обављају се следеће основне
активности:

 Санитарна обрада фарме –ремонт
 Прихват пилића и
 Производња.

Сви поступци и радње на фарми одвијају се на примени принципа Добре
произвођачке праксе (ДПД) и Добре хигијенске праксе, као и према начелима
и прописаним процедурама HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points)



 Сировине: сточна храна и вода.
 Помоћни материјали: витамини и медикаменти
 Средстава која користе за дезинфекцију,

дезинсекцију и дератизацију и средства за прање
објеката, препоручене су од стране надлежних
институција



 Храна је контролисаног порекла, квалитета и познатог
састава, која садржи протеине биљног порекла,
оптималне калоријске вредности, аминокиселине,
минерале, витамине и есенцијалне масне киселине.
Коришћена храна редовно се контролише у
акредитованој институцији. У производњи се према
одређеној фази това користе три врсте смеше (зависно
од генетике у тову).

 Вода за производни процес и чишћење живинарника се 
користи из градске водоводне мреже.



У току процеса производње на локацији оператера у 
употреби су материје који су у сагласности са 

препорукама најбољих доступних техника. 

Опасне материје нису у употреби.



 Фарма за тов бројлера „AVIPROM 2011“ д.о.о.
Краљево у свом пословању континуирано спроводи
активности, и у складу са могућностима
технолошка унапређења којима се осигурава
спречавање и смањење утицаја на животну средину,
побољшање енергетске ефикасности, боље
искоришћавање сировина и смањење потрошње
воде, које се сваке године планира за следећу.



Оператер „AVIPROM 2011“ д.о.о. Краљево поднео је
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад
постојећег постројења. Према Закону о заштити
животне средине ("Службени гласник РС", бр.135/04 и
36/09), Закону о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине („Службени гласник РС“
број 135/05 и 24/16) и Уредби о врстама активности и
постројења за које се издаје интегрисана дозвола
(„Службени гласник РС“, број 84/05), постројење спада
у део 6. Остале активности, Тачка 6.6. (а)
Постројења за товљење живине са више од 40.000
места за живину.



Сврставање постројења:
део 6. Остале активности, Тачка 6.6. (а) Постројења за товљење
живине са више од 40.000 места за живину.

Преглед Захтева
Предлог прописане документације
Рок за издавање дозволе

Приступ прибављању података



1. Пројекат за изграђено/постојеће постројење
2. Извештај о последњем техничком прегледу
3. План вршења мониторинга
4. Резултате мерења емисија у животну средину
5. План управљања отпадом
6. План мера за ефикасно коришћење енергије
7. План мера за спречавање удеса и ограничавање њихових

последица
8. План мера за заштиту животне средине после престанка рада 

и затварања постројења
9. Акт о праву коришћења природних ресурса
10. Изјаву којом се потврђује да су информације садржане у

захтеву истините, тачне, потпуне и доступне јавности
11. Доказ о уплаћеној административној такси.



 Основни подаци: опис локације постројења, пројекти,
карте, нацрти, дозволе, уговори...

 Рад постројења: опис постројења и производног процеса,
технологија, сировине, потрошња воде, енергената...

 Емисије: ваздух, воде, земљиште, бука, управљање
отпадом

 Процена утицаја затеченог стања на животну средину
 Усклађеност са најбољим доступним техникама (БАТ)
 .......



За детаљну анализу постројења са аспекта коришћења
најбољих доступних техника (БАТ) коришћен је
секторски Референтни документ (Reference
Document on Best Available Techniques in Intensive
Rearing of Poultry and Pigs, July 2003) и
хоризонтални Референтни документи које се односе
на остале активности присутне на фарми, а то су:
Reference Document on Best Available Techniques on
Emissions from Storage, July 2006, Reference
Document on the General Principles of Monitoring и
Reference Document on Best Available Techniques for
Energy Efficiency, February 2009.



Ред.
број

БАТ захтеви 
утврђени 

референтним 
документима

Референтни документ 
(назив)

Усаглашеност са 
БАТ захтевима 

(да/не)

Акциони план 
(датум усвајања и 
позив на прилог)

5.1.1.
Добра 

пољопривредна 
пракса у 

интензивном тову 
живине 

(поглавље 5.1.  
Reference Document 

on Best Available 
Techniques in 

Intensive Rearing of 
Poultry and Pigs, July 

2003) 

На фарми треба применити
различите програме стручног
оспособљавања према важећим
прописима:
-запослене треба упознати са
производним процесом и
правилно их обучити за
извршавање задатака за које они
имају одговорност, као и за
безбедан и здрав рад.
-Запослени треба да буду у
стању да повежу ове задатке и
одговорности раду и
одговорности других
запослених.
-Редовна обука запослених је
потребна, нарочито увођењем
нових процеса у производњи и
нове опреме
(Одељак 4. 1. 2.)

Идентификовати и
имплементирати
програме образовања и
обуке за особље на
фарми
(Одељак 5. 1. Reference
Document on Best
Available Techniques in
Intensive Rearing of
Poultry and Pigs, July
2003)

Нема одступања од 
БАТ



Ред.
број

БАТ захтеви 
утврђени 

референтним 
документима

Референтни документ 
(назив)

Усаглашеност са 
БАТ захтевима 

(да/не)

Акциони план 
(датум усвајања и 
позив на прилог)

5.1.2.2.

Технике исхране
повезане с 

излучивањем азота 
(поглавље 5.3.1.1.

Reference Document 
on Best Available 

Techniques in 
Intensive Rearing of 

Poultry and Pigs, 
July 2003)

Користи се сточна храна са 
ниским нивоом протеина, 
комбиновањем смањеног 
уноса сировог протеина који
потиче из житарица (кукуруз, 
соја), с коришћењем 
аминокиселине метионона, и 
осталих  аминокиселина у 
склопу премикс-а (Премикс 
укупно 0.5%) 
(поглавље 4.2.3. Reference 
Document on Best Available 
Techniques in Intensive 
Rearing of Poultry and Pigs, 
July 2003)
Удео сировог протеина у храни за 
бројлере:

20.80% за бројлере - стартер
18.60% за бројлере – гровер
17.20% за бројлере – финишер

БАТ подразумева провођење 
посебних мера храњења које 
се односе на излучивање 
азота фазним
храњењем живине смесом с 
малим укупним уделом 
сировог протеина (поглавље 
5.3.1.1. Reference Document 
on Best Available Techniques 
in Intensive Rearing of 
Poultry and Pigs, July 2003)
Индикативни ниво протеина 
предвиђен БАТ у храни за 
бројлере (Табела 5.5.
поглавља 5.3.1.1. Reference 
Document on Best Available 
Techniques in Intensive 
Rearing of Poultry and Pigs, 
July 2003)

Удео сировог протеина у 
храни за бројлере:
20-22% за бројлере - стартер
19-21% за бројлере – гровер
18-20 % за бројлере –
финишер

Нема одступања од 
БАТ



Ред.
број

БАТ захтеви 
утврђени 

референтним 
документима

Референтни документ 
(назив)

Усаглашеност са 
БАТ захтевима 

(да/не)

Акциони план 
(датум усвајања и 
позив на прилог)

5.1.2.3. Технике исхране 
повезане с 

излучивањем 
фосфора

(поглавље 
5.3.1.2. Reference 
Document on Best 

Available 
Techniques in 

Intensive Rearing 
of Poultry and 

Pigs, July 2003)

Користи се сточна храна са
лакопробављивим
неорганским фосфатима
применом монокалцијум
фосфата и фитазе
(поглавље 4.2.4., 4.2.5. и
4.2.6. Reference Document on
Best Available Techniques in
Intensive Rearing of Poultry
and Pigs, July 2003)

Удео укупног фосфора у храни за
бројлере (уз примену монокалцијум
фосфата):

0.63% за бројлере-стартер
0.52 % за бројлере – гровер
0.49% за бројлере – финишер

БАТ подразумева 
спровођење посебних 
мера храњења које се
односе на излучивање 
фосфора фазним 
храњењем живине 
смесом с малим 
укупним уделом 
фосфора 
(поглавље5.3.1.2.) 
Користе се 
лакопробављиви 
неоргански фосфати 
и/или фитаза.
Индикативни ниво фосфора 
предвиђен БАТ у храни за 
бројлере (Табела 5.6.
поглавља 5.3.1.2.)
Удео укупног фосфора у 
храни за бројлере:
0.65-0.75% за бројлере-
стартер
0.60-0.70 % за бројлере –
гровер
0.57-0.67 % за бројлере –
финишер

Нема одступања од 
БАТ



Ред.
број

БАТ захтеви 
утврђени 

референтним 
документима

Референтни документ 
(назив)

Усаглашеност са 
БАТ захтевима 

(да/не)

Акциони план 
(датум усвајања и 
позив на прилог)

5.2.1.

Енергија 
(поглавље 5.3.4. 

Reference 
Document on Best 

Available 
Techniques in 

Intensive Rearing 
of Poultry and 

Pigs, July 2003)

Добра пракса за ефикасно
коришћење енергије на
фармама живине
(поглавље 4.4.1.)
-Утрошак горива за грејање и
губитак топлоте смањују се
одвајањем грејаних и
негрејаних просторија (тов
бројлера).
-Просторије се греју
поступно, применом баријера
(завеса).
-Регулација температуре је
термостатска (помоћу
сензора), уз примену мешача
ваздуха за равномерну
дистрибуцију загрејаног
ваздуха по објекту.
-Контрола и чишћење сензора
спроводе се редовно рутински
и према спецификацији
произвођача.
-Користи се двострука
вентилација, за зимско и
летње раздобље.

БАТ подразумева смањење
потрошње енергије кроз
(поглавље 5.3.4.):
• добру пољопривредну 
праксу, почевши од 
пројектовања производних 
објеката и исправног
рада и одржавања објеката и 
опреме
• изолација објеката у
подручјима са ниском
спољном температуром;
• оптимизација 
вентилационог система у 
сваком узгојном објекту како 
би се остварила боља
контрола температуре и 
постигла минимална стопа 
вентилације у зимском 
периоду;
• редовном контролом и 
чишћењем цеви и 
вентилатора, односно  
спречавањем застоја у раду 
вентилације
• коришћење расветних тела 
ниске потрошње енергије

Нема 
одступања од 
БАТ



Ред.
број

БАТ захтеви 
утврђени 

референтним 
документима

Референтни документ 
(назив)

Усаглашеност са 
БАТ захтевима 

(да/не)

Акциони план 
(датум усвајања и 
позив на прилог)

5.3.1.

Технике 
ефикасног 

коришћења вода
(poglavlje 5.3.3. 

Reference 
Document on Best 

Available 
Techniques in 

Intensive Rearing 
of Poultry and 
Pigs, July 2003)

Правилна употреба воде може се
сматрати као део добре
пољопривредна пракса у
интензивном тову живине и при
следећим активностима:
-чишћење живинарника и опрема
након производње. Након тога се
врши дезинфекција од стране
институција са којом оператер има
потписане уговоре о пословно
техничкој сарадњи.
-једном годишње се врши
калибрација инсталација пијаће
воде
-Мерење и праћење потрошње воде
ради се месечно, евиденцијом у
складу са важећим прописима
-Контрола и одржавање
инсталација питке воде врши се
рутински свакодневно од стране
запослених
-У живинарницима врши се опрема
за појење путем нипл система
ниског капацитета
(poglavlje 4.3.)

БАТ подразумева
следеће:
-чишћење живинарника
и опреме са чистачима
под високим притиском
на крају сваког
производног циклуса.
-Редовно вршити
калибрацију инсталација
питке воде, како би се
избегло просипање
-мерење и праћење
потрошње воде
-откривање и отклањање
места цурења.
(поглавље 5.3.3)

Нема 
одступања од 
БАТ



Ред.
број

БАТ захтеви 
утврђени 

референтним 
документима

Референтни документ 
(назив)

Усаглашеност са 
БАТ захтевима 

(да/не)

Акциони план 
(датум усвајања и 
позив на прилог)

5.4.1.

Системи за узгој 
бројлера

(poglavlje 5.3.2.2.
Reference 

Document on Best 
Available 

Techniques in 
Intensive Rearing 

of Poultry and 
Pigs, July 2003)

На фарми врши се тов бројлера на
традиционалан начин, у бетонским
објектима лаког система са
комбинацијом природног и
вештачког светла, термички
изолованим и са системом
вентилације.(поглавље 2.2.2.)
Фактори који су важни за
одржавање оптималне климе при
тову бројлера су:
унутрашња температура ваздуха
састав ваздуха и струјање ваздуха
интензитет светлости
концентрација прашине
густине насељености
изолација зграде.
Подешавање се обично врши уз
контролу температуре, вентилације
и осветљења. (поглавље 2.2.4.)
Због добробити животиња да би се
минимизирала емисија амонијака
морају се избећи мокра легла.
(поглавље 4.5.3.)

БАТ подразумева следеће:
-објекти са природном
вентилацијом и са опремом
за појење, где се редовно
врши калибрација
инсталација питке воде, како
би се избегло просипање
(поглавље 2.2.2 и 4.5.3), или
-добро изоловани објекти са
вентилацијом и опремљене
системом за пиће (ВЕА
систем, који подразумева
пажња која је посвећена
изолацију зграде, систем
појења (да би се избегло
просипање) и примене дрвета
струготина / пиљевине)
(поглавље 4.5.3.).

Нема 
одступања од 
БАТ



Ред.
број

БАТ захтеви 
утврђени 

референтним 
документима

Референтни документ 
(назив)

Усаглашеност са 
БАТ захтевима 

(да/не)

Акциони план 
(датум усвајања и 
позив на прилог)

5.5.1.

Складиштење 
стајњака 
(ђубрива)

(поглавље 5.3.5. 
Reference 

Document on Best 
Available 

Techniques in 
Intensive Rearing 

of Poultry and 
Pigs, July 2003)

Стајњак се не складишти
у кругу фарме, него се
одмах предаје и
складишти код власника
пољопривредних
површина на које се оно
аплицира.

БАТ подразумева
резервоар за привремено
складиштење живинског
ђубрива, до његовог
збрињавања или
апликације на
пољопривредне
површине. Капацитет је
одређен временским
периодом када
апликација на тло није
могућа. (поглавље 5.3.5
Reference Document on
Best Available Techniques
in Intensive Rearing of
Poultry and Pigs, July
2003)

Није 
применљиво

Напомена: Оператер 
нема простор за 

складиштење 
стајњака, али има 
намеру да изгради 

исти. Програм мера и 
активности 

прилагођавања 
прописаним 

условима приказане 
су у делу 5.12. страна 

49.



Ред.
број

БАТ захтеви 
утврђени 

референтним 
документима

Референтни документ 
(назив)

Усаглашеност са 
БАТ захтевима 

(да/не)

Акциони план 
(датум усвајања и 
позив на прилог)

5.5.3. Технике 
распростирања 

ђубрива на 
земљиште

(поглавље 5.3.7 
Reference 

Document on Best 
Available 

Techniques in 
Intensive Rearing 

of Poultry and 
Pigs, July 2003)

Ђубриво се аплицира на
пољопривредне
површине и заорава у
року од 12 h.
Пре аплицирања стајњака
на пољопривредно
земљиште треба урадити
хемијске анализе истих.
(Одељак 4. 1. 3.
Reference Document on
Best Available Techniques
in Intensive Rearing of
Poultry and Pigs, July
2003

БАТ подразумева
распростирање - мокрог
или сувог – крутог
живинског ђубрива и
заоравање у следећих 12
сати. Заоравање се може
применити само на
ораници и земљишту
које је лако обрадиво.
Оствариво смањење
емисије је 90%, али је
врло специфична за
поједина подручја.
(поглавље 5.3.7.
Reference Document on
Best Available
Techniques in Intensive
Rearing of Poultry and
Pigs, July 2003)

Нема одступања 
од БАТ



Ред.
број

БАТ захтеви 
утврђени 

референтним 
документима

Референтни документ 
(назив)

Усаглашеност са 
БАТ захтевима 

(да/не)

Акциони план 
(датум усвајања и 
позив на прилог)

5.6.1. Потрошња воде за 
напајање бројлера
(поглавље 3.2.2. 

Reference Document 
on Best Available 

Techniques in 
Intensive Rearing of 

Poultry and Pigs, 
July 2003)

Потрошња воде по 
циклусу 

(l / бројлер / циклус):
5.8

Годишња потрошња 
воде (l/бројлер/год):

34.8

Потрошња воде по 
циклусу 

(l / бројлер / циклус):
4.5 – 11

Годишња потрошња 
воде 

(l /бројлер/год):
40 -70

(поглавље 3.2.2.1.1.
(табела 3.11.) Reference
Document on Best
Available Techniques in
Intensive Rearing of
Poultry and Pigs, July
2003)

Нема одступања 
од БАТ



Ред.
број

БАТ захтеви 
утврђени 

референтним 
документима

Референтни документ 
(назив)

Усаглашеност са 
БАТ захтевима 

(да/не)

Акциони план 
(датум усвајања и 
позив на прилог)

5.6.2. Потрошња воде за 
чишћење 
производних 
објеката 
(живинарника)
(поглавље 3.2.2)

Годишња потрошња воде за 
чишћење производних 
објеката m3 по m2 на 

локацији оператера износи: 

0.012

За чишћење 
живинарника треба 

користити воде m3 по
m2:

0.002 – 0.020

Годишње производњу 
треба вршити у:

6 циклуса

Користити у m3 по m2

годишње
0.012 – 0.120

(поглавље 3.2.2.1.2.
Reference Document on 

Best Available 
Techniques in Intensive 
Rearing of Poultry and 

Pigs, July 2003)

Нема одступања 
од БАТ



Ред.
број

БАТ захтеви 
утврђени 

референтним 
документима

Референтни документ 
(назив)

Усаглашеност са 
БАТ захтевима 

(да/не)

Акциони план 
(датум усвајања и 
позив на прилог)

5.7.4. Потрошња енергије
(поглавље 3.2.3.1
Reference Document on 
Best Available 
Techniques in Intensive 
Rearing of Poultry and 
Pigs, July 2003)

Капацитет постројења:
120 000 бројлера

Потрошња енергије 
(kWh/продатих бројлера):

4,6

Годишње циклуса: 6

Потрошња енергије 
(kWh/бројлер/дневно):

0.09

Капацитет постројења:
до 200 000 бројлера
Потрошња енергије 

(kWh/продатих 
бројлера):

2.12 – 7.37

Производња траје: 42 
дана

Потрошња енергије 
(kWh/бројлера/дневно)

:
0.05 – 0.18

поглавље 3.2.3.1. 
Reference Document on 

Best Available 
Techniques in Intensive 
Rearing of Poultry and 

Pigs, July 2003)

Нема одступања 
од БАТ



Закључак:

БАТ не испуњавамо за:
Складиштење стајњака (ђубрива)(поглавље 5.3.5. )

Програм мера прилагођавања рада постојећег постројења 
или активности прописаним условима оператер је дао у 
делу Домументација, Прилог 13, Коришћење најбољих 
доступних техника  у постројењу оператера „AVIPROM

2011“ д.о.о. Краљево.



 Ваздух: усклађено 
 Вода: сабирне сточне јаме и септичка јама
 Управљање отпадом: усклађено
 Бука: усклађено
 Захтев предат 28. јануара 2013. године
 Комплетна документација предата 12. априла 2013. 

године 



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)
6. Одлучивање

Поступак траје 120 дана, 
који може бити продужен до 240 дана.



1. Услови за рад:
 тимски рад (сарадња више струка)
 добра сарадња са надлежним органом

2. Посета надлежног органа и инспектора за
утврђивање усклађености са описом у Захтеву

3. Интегрисана дозвола је издата:
Марта 2014. године



 Преглед свих захтева прописаних у ИД

 Применити активности у складу са захтевима у ИД:

План вршења мониторинга
Праћење БРЕФ и увођење најбољих доступних техника у

технологију
Обавештавање о изменама у раду постројења

(информисање надлежног органа о намери измене)



На основу члана 18. Закона о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивања животне средине (“Службени гласник 

РС” бр. 135/2004 и 24/15) „Издата дозвола подлеже 
поновном разматрању (у даљем тексту: ревизија) најмање 

два пута у току важења. 
Поступак ревизије надлежни орган покреће по службеној 

дужности или на захтев оператера и врши се у складу са чл. 
10. до 15. овог закона.“ 



Добро понашање захтева познавање и поштовање 
постојећих правила установљених од стране државе 

или локалних власти.

Битно је: чувати животну средину, 
бити добар сусед и познавати 

правила.



Питања???













ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

ivanamarkovickv@gmail.com

mailto:ivanamarkovickv@gmail.com
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