
 

 

 

НАЦРТ ЗАКОНА 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ИНТЕГРИСАНОМ  

СПРЕЧАВАЊУ И КОНТРОЛИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

 

Члан 1.  

 

У Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС”, број 135/04), у члану 6. тачка 1) тачка запета се замењује 

запетом и додају се речи: „као и након пробног рада а најдуже још 240 дана, под условом 

да су у току трајања пробног рада сви резултати мерења загађивања чинилаца животне 

средине у складу са прописаним дозвољеним вредностима и да то потврђује налаз 

комисије за технички преглед постројења;”. 

 

Члан 2. 
 

Назив члана и члан 34. мењају се и гласе:  

Члан 34. 

„Обавезе оператера постојећих постројења и надлежног органа 

За постојећа постројења и активности оператер подноси захтев за издавање дозволе 

у складу са динамиком подношења захтева утврђеном Програмом усклађивања појединих 

привредних грана са одредбама овог закона.  

За постојећа постројења и активности надлежни орган ће издати дозволу најкасније 

до 31. децембра 2020. године.” 

 

Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ИНТЕГРИСАНОМ СПРЕЧАВАЊУ И КОНТРОЛИ ЗАГАЂИВАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 

 

Обавезе надлежног органа 

Члан 6. 

 

Надлежни орган обезбеђује: 

1) да рад нових постројења не започне пре добијања дозволе осим у случају 

пробног рада одобреног у складу са законом, КАО И НАКОН ПРОБНОГ РАДА А 

НАЈДУЖЕ ЈОШ 240 ДАНА, ПОД УСЛОВОМ ДА СУ У ТОКУ ТРАЈАЊА ПРОБНОГ 

РАДА СВИ РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА ЗАГАЂИВАЊА ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У СКЛАДУ СА ПРОПИСАНИМ ДОЗВОЉЕНИМ ВРЕДНОСТИМА И ДА ТО 

ПОТВРЂУЈЕ НАЛАЗ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПОСТРОЈЕЊА; 

2) да рад постојећих постројења започет пре дана ступања на снагу овог закона 

буде усклађен са захтевима и условима утврђеним овим законом; 

3) да услови и поступак издавања дозвола буду у потпуности координирани у 

случају да у поступку учествује више од једног надлежног органа; 

4) праћење развоја најбољих доступних техника; 

5) праћење и развој мониторинга који примењује оператер; 

6) ревизију и, по потреби, ажурирање услова у дозволи; 

7) приступ јавности садржају захтева за издавање дозволе, издатим дозволама и 

резултатима мониторинга; 

8) регистар резултата мониторинга који обавља оператер; 

9) предузимање и других мера утврђених законом и другим прописима 
 

Обавезе оператера постојећих постројења И НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

Члан 34. 

За постојећа постројења и активности оператер ће прибавити дозволу најкасније до 

2015. године у складу са Програмом усклађивања појединих привредних грана са 

одредбама овог закона.  

Оператер подноси захтев за издавање дозволе најкасније годину дана пре рока 

утврђеног програмом из члана 33. овог закона. 

ЗА ПОСТОЈЕЋА ПОСТРОЈЕЊА И АКТИВНОСТИ ОПЕРАТЕР ПОДНОСИ 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ У СКЛАДУ СА ДИНАМИКОМ ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА УТВРЂЕНОМ ПРОГРАМОМ УСКЛАЂИВАЊА ПОЈЕДИНИХ ПРИВРЕДНИХ 

ГРАНА СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА.  

ЗА ПОСТОЈЕЋА ПОСТРОЈЕЊА И АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЋЕ 

ИЗДАТИ ДОЗВОЛУ НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ. 
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