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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА 
 

Контролна листа: ЗАХТЕВ ЗА ИНТЕГРИСАНУ ДОЗВОЛУ 
Подношење захтева према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 

животне средине  
Табела А: Општи подаци 

Назив оператера  
Општина и место седишта   
Матични број  
ПИБ  
Име особе за контакт  
Телефон и електронска адреса контакт особе  
Назив постројења/активности  
Општина и место постројења/активности  

 
Табела Б: Статус правног лица, предузетника 

Да ли је правно лице, предузетник регистрован у АПР-у  
ДА ☐ 

НЕ * ☐ 
* Када је одговор „НЕ“, правно лице и предузетник се сматрају нерегистрованим и надзор се 
врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору 

 
Табела В: Законске обавезе 

А) Обавезе за нова постројења и активности 

А1 

Да ли је прибављена интегрисана дозвола, за 
постројења/активности који су пуштени у рад 29.12.2004.године и 
скорије   
(Није применљиво за постројења/активности која не спадају у 
нова, када постројење/активност према врсти или капацитету 
није на листи за интегрисану дозволу из уредбе и када је у току 
пробни рад према Закону о планирању и изградњи) 

ДА  ☐ 
НЕ ** ☐  
Није применљиво ☐ 

** Када је на питање под А1 одговор „НЕ“, надзирани субјект се сматра нерегистрованим и надзор 
се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору 

Б) Обавезе за постојећа постројења и активности 
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Б1 

Да ли је оператер поднео захтев за издавање интегрисане дозволе, 
за постројења/активности који су пуштени у рад пре 
29.12.2004.године   
(Није применљиво за: 1) постројења/активности која не спадају 
у нова, када 2) постројење/активност према врсти или 
капацитету није на листи за интегрисану дозволу из уредбе и 3) 
када је у току пробни рад одобрен према Закону о планирању и 
изградњи и 4) до 240 дана од завршетка пробног рада, у случају 
када нема прекорачења емисија) 

ДА ☐ 
НЕ ☐ 
Није применљиво ☐ 

Б2 

Да ли је захтев поднет на прописаном обрасцу из правилника и са 
свим потребним прилозима из члана 9. закона, ради издавања 
интегрисане дозволе за постројења/активности који су пуштени у 
рад пре 29.12.2004.године   

ДА ☐ 
НЕ ☐ 
Није применљиво ☐ 

Б3 

Да ли је оператер у случају битних промена, доставио надлежном 
органу нове податке неопходне за издавање интегрисане дозволе, 
за постројења/активности који су пуштени у рад пре 
29.12.2004.године   

ДА ☐ 
НЕ ☐ 
Није применљиво ☐ 

 

Представници оператера 
Инспектори за заштиту животне 

средине 
Име и презиме Радно место Име и презиме 

1.  1. 
2.   2. 
3.   3. 
Датум инспекцијског надзора: 

Број записника, уз који се прилаже контролна листа: 

 


