
Министарка

Кабинет министра

Државни секретари

Секретаријат министарства

Одељење за нормативне послове и хармонизацију прописа у 
области животне средине

Одсек за управне и управно-надзорне
послове из области заштите животне средине

Група за интерну ревизију

Одељење за јавне набавке

Одељење за правне, кадровске
и опште послове

Група за Информационе
технологије

Сектор за финансијско
управљање и контролу

Сектор за управљање
животном средином

Сектор за заштиту 
природе и климатске 

промене

Сектор за стратешко 
планирање, пројекте, 

међународну сарадњу и 
европске интеграције

Сектор за управљање 
отпадом и 

отпадним водама

Сектор за надзор и 
превентивно деловање 

у животнoj средини

Одељење за буџет

Одсек за планирање
и извештавање

Одсек за извршење буџета

Група за књиговодство

Одељењe за спровођење економских 
инструмената у области заштите 

животне средине

Група за правне
и опште послове

Одсек за спровођење економских 
инструмената и финансијско 

управљање

Група за заштиту
озонског омотача

Група за стандарде и
чистију производњу

Одсек за заштиту од
великог хемијског удеса

Одсек за заштиту од буке, 
вибрација и нејонизујућих

зрачења

Одсек за правне послове у 
области управљања животном 

средином

Одељење за процену утицаја на 
животну средину

Група за стратешку процену
утицаја на животну срeдину

Одсек за процену утицаја
пројеката и активности

на животну средину

Одељење за интегрисане
дозволе 

Одељење за заштиту ваздуха и 
озонског омотача

Oдсек за управљање квалитетом 
ваздуха и емисијама у ваздух

Одељење за хемикалије

Одсек за управљање
хемикалијама

Одсек за Интегрални
регистар хемикалија

Oдсек за управљање 
биоцидним производима

Одсек за класификацију, 
процену опасности и саопштавање 

опасности од хемикалија и биоцидних 
производа

Групa за заштиту животне средине
од дејства штетних организама

Одељење за сарадњу са
јединицама локалних самоуправа

Одељење за информације и
сарадњу са цивилним друштвом из
области заштите животне средине

Одсек за заштиту и
очување дивљих врста

Група за спровођење
CITES конвенције

Одељење за климатске
промене 

Група за ублажавање
климатских промена

Група за правне послове у
области заштите природе и

климатских промена

Одељење за заштићена подручја, 
геодиверзитет и
еколошку мрежу

Одсек за заштићена
подручја

Група за геодиверзитет
и предео

Одсек за еколошке мреже и 
оцену прихватљивости

Одељење за биодиверзитет 

Одсек за заштиту и одрживо 
коришћење рибљег фонда

Група за прилагођавање
климатским променама

Група за еколошко
наменско пошумљавање

Одсек за заштиту земљишта и
обновљиве изворе енергије

Одељење за управљање пројектима 
финансираних из фондова ЕУ и 

међународне помоћи у области заштите 
животне средине

Одсек за припрему пројеката 
финансираних из фондова ЕУ и 
међународне помоћи у области 

заштите животне средине

Одсек за спровођење и праћење 
спровођења пројеката финансираних из 

фондова ЕУ и међународне помоћи у 
области заштите животне средине

Група за еколошку безбедност

Oдсек за правне послове у области 
стратешког планирања,  пројеката, 
међународне сарадње и европских 

интеграција

Одељење за стратешко планирање и 
спровођење планских докумената у 
области заштите животне средине

Одсек за стратешко планирање 
у области заштите животне средине

Група за спровођење планских
докумената у области

заштите животне средине

Одељење за управљање 
пројектима у области животне 

средине 

Група за припрему и
избор пројеката

Група за спровођење и
праћење реализације пројеката

Група за кружну
и зелену економију

Одељење за међународну
сарадњу

Одсек за мултилатералну
сарадњу

Одсек за билатералну и
регионалну сарадњу

Одељење за европске
интеграције

Одсек за координацију процеса
европских интеграција у

области заштите животне средине

Група за праћење пројеката
техничке помоћи ЕУ

Одељење за заштиту
вода од загађивања

Одељење за
отпаднe водe

Група за планирање,
припрему и праћење пројеката у 

области управљања отпадом
и отпадним водама

Група за правне послове у
области управљања отпадом

и отпадним водама

Одељење за управљање
отпадом

Одсек за развој система
управљања отпадом и сарадњу са 

ЈЛС

Одсек за прекогранично
кретање отпада

Одсек за издавање дозвола за 
управљање отпадом

Oдсек за управљање
посебним токовима отпада

Одељење за индустрију

Одсек за интегрисано
загађење

Одсек за заштиту животне
средине од загађивања

Одељење за удесе
и хемикалије

Одсек за административно-
правне послове у области 

инспекцијског надзора

Група за процену ризика

Група за стручно усавршавање и 
kомуникацију

Одељење за поверене
послове

Одсек за координацију
поверених послова

Одсек за земљиште,
заштиту од буке и нејонизујућих 

зрачења

Одсек за удесе

Одсек за хемикалије

Одељење за отпад, амбалажу и 
амбалажни отпад

Одсек за опасан и остали 
отпад

Одсек за амбалажу и
амбалажни отпад

Одељење за заштиту
биодиверзитета

Одељење за административно-
правне послове, процену 

ризика и стручно усавршавање

Одсек за природу

Одсек за рибарство
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