
ЛИСТА КОРИШЋЕНИХ ПРОПИСА 

 

 

ЗАКОНИ 

 

 Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 

72/2009, 43/2011 и 14/2016) 

 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 64/10, 24/11, 

121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)  

 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

 („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15); 

 Закон о општем управном поступку („Службени гласник СРЈ“, бр.33/97 и 

„Службени гласник РС“, бр.31/01 и 30/2010) 

 Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 

и 36/09); 

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 

бр. 135/2004 и 88/10) 

 Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013); 

 Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/2012); 

 Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 , 88/10 и 

14/2016); 

 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, бр. 36/2009); 

 Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 

 36/2009 и 88/10); 

 Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/10, 92/2011, 93/2012 

и 25/2015); 

 Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ ,бр.111/2009) 

 Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ ,бр.111/2009, 92/11 и 

93/12) 

 Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/10); 

 Закон о заштити од јонизујећег зрачења и о нуклеарној сигурности (Службени 

 гласник РС, бр. 36/2009 и 93/2012); 

 Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/2009); 

 

УРЕДБЕ 

 

 Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана 

дозвола („Службени гласник РС“, бр. 84/05); 

 Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или 

активности прописаним условима (Службени гласник РС, бр. 84/05); 

 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. 84/05); 

 Уредбa о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање 

интегрисане дозволе („Службени гласник РС“, бр. 108/2008); 



 Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух  из 

стационарних извора, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, 

бр.71/2010, 6/2011-испр. и 111/2015) 

 Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух  из 

постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, бр.6/2016 .) 

 Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух  из стационарних извора 

загађивања („Службени гласник РС“, бр.5/2016.) 

 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени 

гласник РС“, бр.11/2010 и 75/2010) 

 Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у воде и роковима 

за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр.67/2011 и 48/2012) 

 Уредба о граничним вредностима приритетних и приоритно хазардних супстанци 

које загађују површинске воде и рокови за њихово достизање („Службени гласник 

РС“, бр.24/2014) 

 Уредба о управљању отпадним уљима („Службени гласник РС“, бр.60/2008) 

 Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2010.године 

до 2014.године („Службени гласник РС“, бр.88/2009) 

 Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 

(„Службени гласник РС“ бр.75/10) 

 Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу 

дневне евиденције о количинама и врсти произведеноих и увезених производа и 

годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, 

обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин 

обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС“, бр.54/2010, 86/2011, 

15/2012) 

 

 

ПРАВИЛНИЦИ 

 

 Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола 

(„Службени гласник РС“, бр.69/2005) 

 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 опасним материјама у водама („Службени гласник СРС“, бр. 31/82); 

 Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода 

(„Службени гласник СРС“, бр. 47/83, 13/84); 

 Правилник о опасним материјама које се не смеју уносити у воде („Службени 

гласник РС“, бр.3/66 и 7/66) 

 Правилник о садржини обавештавања о новом севесо постројењу („Службени 

гласник РС“, бр. 41/2010)  

 Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за 



одређивање врсте документа који израђује оператер севесо постројења, односно 

комплекса („Службени гласник РС“, бр.41/2010) 

 Правилник о садржини Политике превенције удеса и садржини и методологији 

израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник РС“ 

бр.41/2010) 

 Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини (Службени гласник РС, 

бр. 54/92) 

 Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке 

као и документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење 

буке („Сл.гл.РС“72/2010) 

 

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени 

гласник РС“, бр.56/2010) 

 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 

(„Службени гласник РС“, бр.92/2010) 

 Правилник  о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења  и третмана 

отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије 

(„Службени гласник РС“, бр.98/2010) 

 Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са  

упутством за његово попуњавање („Службени гласник РС“, бр.95/2010) 

 Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутства за његово 

попуњавање („Службени гласник РС“, бр.72/2009) 

 Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутства за његово 

попуњавање („Службени гласник РС“, бр.72/2009) 

 Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се обавезно 

обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено 

складиштење (Службени гласник РС, бр.72/2009); 

 Правилник  о условима које морају да испуњавају стручне организације за 

испитивање отпада („Службени гласник РС“, бр.53/2006) 

 Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и 

акумулаторима  („Службени гласник РС“, бр.86/2010) 

 Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 

(„Службени гласник РС“, бр.72/2010) 

 Правилник о методологији за одређивање акустичких зона („Службени гласник 

РС“, бр.72/2010) 

 Правилник  о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас („Службени 

гласник РС“, бр.97/2010) 

 Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово 

попуњавање (Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009) 

 Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за 

одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину 

(Службени гласник РС, бр. 69/05) 

 Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину (Службени 

гласник РС, бр. 69/05) 



 Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним 

поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину (Службени 

гласник РС, бр. 69/05) 

 Правилник о изради и садржају плана заштите од удеса („Службени гласник РС“ 

бр.82/2012) 

 Правилник о садржају безбедносног листа („Службени гласник  РС“, број 81/2010 и 

100/2011)  

 Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и 

одређеног производа („Службени гласник РС“, бр.59/10, 25/2011 и 5/2012) 

 Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и 

одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за 

класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС“, бр.64/10 и 26/2011) 

 Правилник о Регистру хемикалија („Службени гласник РС“, бр.100/2011, 16/2012, 

47/2012 и 15/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 


