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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К А З

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Проглашавам Закон о заштити животне средине, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Дваде-
сетој сједници, одржаној 10. јула 2012. године, а Вијеће
народа 18. јула 2012. године констатовало да усвојеним
Законом о заштити животне средине није угрожен витални
национални интерес ни једног конститутивног народа у
Републици Српској.

Број: 01-020-2395/12 Предсједник
19. јула 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А К О Н

О ЗАШТИ ТИ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

I - ОСНОВ НЕ ОДРЕД БЕ 

Члан 1.

Овим зако ном уре ђу ју се зашти та живот не сре ди не
ради њеног очу ва ња, сма њи ва ња ризи ка за живот и здра -
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вље људи, те оси гу ра ва ња и побољ ша ва ња ква ли те та
живо та, зашти та свих еле ме на та живот не сре ди не, инфор -
ми са ње и при ступ инфор ма ци ја ма у обла сти зашти те
живот не сре ди не, пла ни ра ње и зашти та живот не сре ди не,
стра те шка про цје на ути ца ја и про цје на ути ца ја на живот ну
сре ди ну, посту пак изда ва ња еко ло шких дозво ла и спре ча -
ва ња несре ћа вели ких раз мје ра, систем еко-озна ча ва ња и
упра вља ње зашти том живот не сре ди не, финан си ра ње
актив но сти у вези са живот ном сре ди ном, одго вор ност за
ште ту нане се ну живот ној сре ди ни, као и пра ва и оба ве зе
прав них и физич ких лица која оба вља ју дје лат но сти утвр -
ђе не овим зако ном. 

Члан 2.

Зашти та живот не сре ди не спро во ди се у циљу: 

а) смањењa коришће ња, спре ча ва ња опте ре ћи ва ња,
зага ђи ва ња и нару ша ва ња живот не сре ди не, побољ ша ња и
обно ве оште ће не живот не сре ди не,

б) зашти те људ ског здра вља и побољ ша ња усло ва
живот не сре ди не за ква ли тет живо та,

в) одр жи вог упра вља ња, очу ва ња и зашти те при род них
ресур са, раци о нал ног коришће ња ресур са и таквог начи на
при вре де којим се оси гу ра ва обно ва ресур са,

г) ускла ђе но сти соци јал них, еко ном ских и дру гих
инте ре са Репу бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Репу бли ка) са
захтје ви ма за зашти ту живот не сре ди не,

д) међу на род не сарад ње у зашти ти живот не сре ди не,

ђ) пру жа ња могућ но сти за ини ци ја ти ве и уче шће јав но -
сти у дје лат но сти ма које има ју за циљ зашти ту живот не
сре ди не,

е) коор ди на ци је при вре де и инте гри са ња соци јал ног и
еко ном ског раз во ја у скла ду са про пи са ним стан дар ди ма за
зашти ту живот не сре ди не и

ж) успо ста вља ња и раз во ја инсти ту ци ја за зашти ту и
очу ва ње живот не сре ди не. 

Члан 3.

(1) Сва ко лице има пра во на здра ву живот ну сре ди ну.

(2) Сва ко лице има пра во на живот у живот ној сре ди ни
подоб ној за здра вље и бла го ста ње, те је инди ви ду ал на и
колек тив на оба ве за да се зашти ти и побољ ша живот на сре -
ди на за добро бит сада шњих и буду ћих гене ра ци ја.

Члан 4.

Одред бе овог зако на одно се се на: 

а) све еле мен те живот не сре ди не (ваздух, воду, земљи -
ште, биљ ни и живо тињ ски сви јет, пеј заж, изгра ђе ну
живот ну сре ди ну) и

б) све видо ве дје лат но сти које кори сте при род не ресур -
се и опте ре ћу ју живот ну сре ди ну, одно сно дје лу ју на
живот ну сре ди ну тако да пред ста вља ју опа сност од зага ђи -
ва ња живот не сре ди не, зага ђу ју живот ну сре ди ну или има -
ју нега ти ван ути цај на живот ну сре ди ну (попут буке,
вибра ци ја, ради ја ци је, изу зи ма ју ћи нукле ар ну ради ја ци ју,
отпад итд.).

Члан 5.

(1) Зашти ту и уна пре ђи ва ње живот не сре ди не обез бје -
ђу ју, у окви ру сво јих овлашће ња, Репу бли ка, једи ни це
локал не само у пра ве, при вред на дру штва, пред у зет ни ци,
удру же ња и фон да ци је, као и дру га прав на и физич ка лица,
струч не орга ни за ци је и дру ге јав не слу жбе.

(2) Субјек ти из ста ва 1. овог чла на дужни су да чува ју
и уна пре ђу ју живот ну сре ди ну.

(3) Рeпублика успо ста вља са Феде ра ци јом Босне и
Хер це го ви не и Брч ко Дистрик том сарад њу и коор ди на ци ју
у окви ри ма зајед нич ких циље ва и инте ре са зашти те
живот не сре ди не.

(4) Репу бли ка уче ству је у међу на род ној сарад њи у
обла сти зашти те живот не сре ди не.

Члан 6.

Наче ла зашти те живот не сре ди не су:

а) наче ло одр жи вог развoja,

б) наче ло пре до стро жно сти и пре вен ци је,

в) наче ло замје не,

г) наче ло инте грал ног при сту па,

д) наче ло сарад ње и подје ле одго вор но сти, 

ђ) наче ло - уче шће јав но сти и при ступ инфор ма ци ја ма и

е) наче ло - зага ђи вач пла ћа.

Члан 7.

Одр жи вост живот не сре ди не под ра зу ми је ва:

а) очу ва ње при род ног богат ства тако да потро шња
обно вљи вих мате ри ја ла, воде них и енер гет ских ресур са не
пре ла зи окви ре у који ма при род ни систе ми могу то надок -
на ди ти и да потро шња нео б но вљи вих ресур са не пре ла зи
оквир у којем се одр жи ви обно вљи ви ресур си замје њу ју,

б) да сте пен зага ђу ју ћих мате ри ја које се еми ту ју не
пре ла зи могућ но сти вазду ха, воде, земљи шта да их апсор -
бу је и пре ра ди и

в) стал но очу ва ње био ло шке разно вр сно сти (био ди вер -
зи те та), људ ског здра вља, ква ли те та вазду ха, воде и
земљи шта, пре ма усло ви ма који су потреб ни за живот
људи, биљ ног и живо тињ ског сви је та.

Члан 8.

(1) Када при је ти опа сност од непо пра вљи ве ште те по
живот ну сре ди ну, недо ста так науч не под ло ге не може бити
раз лог за одга ђа ње уво ђе ња мје ра пре до стро жно сти и пре -
вен ци је да би се спри је чи ла даља дегра да ци ја живот не сре -
ди не. 

(2) Коришће ње живот не сре ди не орга ни зу је се и оба -
вља на начин који:

а) резул ти ра нај ни жим могу ћим сте пе ном опте ре ће ња
и коришће ња живот не сре ди не,

б) спре ча ва зага ђи ва ње живот не сре ди не и

в) спре ча ва ште ту по живот ну сре ди ну.

(3) При коришће њу живот не сре ди не мора се испо што -
ва ти наче ло пре до стро жно сти, то јест пажљи во упра вља ти
и еко но мич но кори сти ти еле мен те живот не сре ди не, те
све сти на нај ма њу могу ћу мје ру ства ра ње отпа да при мје -
ном реци кла же наста лог отпа да, одно сно понов ног
коришће ња при род них и вје штач ких мате ри ја ла.

(4) Кори сник живот не сре ди не који иза зи ва опа сност
по живот ну сре ди ну или узро ку је ште ту по живот ну сре ди -
ну дужан је да одмах обу ста ви рад њу која пред ста вља опа -
сност или узро ку је ште ту.

(5) Уко ли ко је ште та наста ла као посље ди ца доса да -
шњих дје лат но сти кори сни ка, кори сник је дужан да у што
кра ћем року откло ни и попра ви наста лу ште ту у живот ној
сре ди ни.

Члан 9. 

(1) Сва ку дје лат ност која би могла да има штет не
посље ди це по живот ну сре ди ну потреб но је зами је ни ти
дру гом дје лат но шћу која пред ста вља знат но мањи ризик и
опа сност по живот ну сре ди ну. Замје на дје лат но сти оба вља
се и уко ли ко су тро шко ви такве дје лат но сти већи од
вријед но сти које тре ба зашти ти ти. 

(2) Одред ба ста ва 1. овог чла на при мје њу је се при
коришће њу про из во да, дије ло ва постро је ња, опре ме и при -
мје не про из вод них про це са, уз оба ве зно огра ни ча ва ње
зага ђи ва ња живот не сре ди не на изво ру. 

Члан 10.

(1) Захтје ви за висок ниво зашти те живот не сре ди не и
побољ ша ње ква ли те та живот не сре ди не састав ни су дио
свих поли ти ка и стра те ги ја који ма је циљ уна пре ђи ва ње
живот не сре ди не, а оси гу ра ва ју се у скла ду са наче лом
одр жи вог раз во ја.

(2) Свр ха наче ла инте грал ног при сту па је спре ча ва ње
или сво ђе ње на нај ма њу могу ћу мје ру ризи ка од ште те по
живот ну сре ди ну у ције ло сти. 

10 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 71 27.07.2012.



(3) Наче ло инте грал ног при сту па обу хва та:

а) узи ма ње у обзир ције лог живот ног циклу са суп стан -
ци и про из во да,

б) пред ви ђа ње посље ди ца у свим еле мен ти ма живот не
сре ди не као резул та та дје ло ва ња суп стан ци и дје лат но сти
(нових и посто је ћих), 

в) сво ђе ње настан ка отпа да и штет ног дје ло ва ња отпа -
да на нај ма њу могу ћу мје ру,

г) при мје њи ва ње општих мето да за про цје њи ва ње и
поре ђе ње про бле ма у живот ној сре ди ни и

д) при мје ну мје ра у одно су на посље ди це, попут ква ли -
та тив них циље ва зашти те живот не сре ди не и мје ра усмје -
ре них ка изво ри ма када су у пита њу еми си је.

Члан 11.

(1) Пла ни ра ње, упра вља ње и мони то ринг живот не сре -
ди не на нивоу Репу бли ке пости же се сарад њом и зајед нич -
ким дје ло ва њем свих субје ка та с циљем зашти те живот не
сре ди не, сва ко у окви ру сво је над ле жно сти и одго вор но сти. 

(2) Спро во ђе ње циље ва који се тичу живот не сре ди не
под сти че се међу ен ти тет ском сарад њом и сарад њом са
Брч ко Дистрик том, била те рал ним или мул ти ла те рал ним
међу на род ним спо ра зу ми ма о зашти ти живот не сре ди не и
дру гим спо ра зу ми ма о сарад њи, као и пру жа њем инфор ма -
ци ја и подр шке у вези са зашти том живот не сре ди не, а
посеб но у одно си ма са сусјед ним земља ма. 

Члан 12.

(1) Сва ки поје ди нац и орга ни за ци ја мора ју има ти одго -
ва ра ју ћи при ступ инфор ма ци ја ма које се одно се на живот -
ну сре ди ну, а којим рас по ла жу орга ни упра ве, укљу чу ју ћи
и инфор ма ци је о опа сним суп стан ца ма и дје лат но сти ма у
њихо вим зајед ни ца ма, као и могућ ност уче ство ва ња у
доно ше њу одлу ка. 

(2) Мини стар ство над ле жно за про стор но уре ђе ње, гра -
ђе ви нар ство и еко ло ги ју (у даљем тек сту: Мини стар ство) и
једи ни ца локал не само у пра ве (у даљем тек сту: над ле жни
орга ни) дужни су да пома жу и раз ви ја ју сви јест јав но сти
омо гу ћа ва ју ћи доступ ност инфор ма ци ја широј јав но сти. 

(3) Јав ност има пра во да уче ству је у поступ ци ма који
се воде у скла ду са овим зако ном или дру гим про пи си ма. 

(4) Сва ко заин те ре со ва но лице које сма тра да су му
поври је ђе на пра ва из ста ва 3. овог чла на има пра во на
зашти ту у управ ним и суд ским поступ ци ма.

Члан 13.

(1) Зага ђи вач живот не сре ди не (у даљем тек сту: зага ђи -
вач) пла ћа накна ду за зага ђи ва ње живот не сре ди не у скла -
ду са про пи сом који регу ли ше финан си ра ње зашти те
живот не сре ди не, када сво јим актив но сти ма про у зро ку је
или може про у зро ко ва ти опте ре ће ње живот не сре ди не,
одно сно ако про из во ди, кори сти или ста вља у про мет сиро -
ви ну, полу про и звод или про из вод који садр жи штет не
мате ри је по живот ну сре ди ну.

(2) Зага ђи вач, у скла ду са про пи сом из ста ва 1. овог
чла на, сно си укуп не тро шко ве мје ра за спре ча ва ње и сма -
њи ва ње зага ђи ва ња који укљу чу ју тро шко ве ризи ка по
живот ну сре ди ну и тро шко ве укла ња ња ште те нане се не
живот ној сре ди ни. 

Члан 14.

Пој мо ви упо три је бље ни у овом зако ну има ју сље де ћа
зна че ња:

а) био ло шка разно вр сност (био ди вер зи тет) је све у куп -
ност свих живих орга ни за ма који су састав ни дије ло ви
еко ло шких систе ма, а укљу чу је разно вр сност живих орга -
ни за ма из свих изво ра, укљу чу ју ћи изме ђу оста лог коп не -
не и вод не еко-систе ме и еко ло шке ком плек се који ма при -
па да ју; ово укљу чу је разно вр сност уну тар врста, изме ђу
врста, живот них зајед ни ца и еко-систе ма,

б) гене тич ки моди фи ко ва ни орга ни зам је орга ни зам
чији је гене тич ки мате ри јал про ми је њен мето да ма савре -
ме не био тех но ло ги је,

в) гра нич не ври јед но сти еми си ја су маса изра же на у
виду спе ци фич них пара ме та ра, кон цен тра ци је и/или нивоа
еми си ја, које неће бити пре ко ра че не током одре ђе ног пери -
о да или одре ђе них пери о да, 

г) гру па про из во да је било која врста про из во да или
услу га са слич ним намје на ма који се као такви изјед на ча -
ва ју у сми слу упо тре бе и запа жа ња од потро ша ча,

д) еко ло шка дозво ла је одлу ка над ле жног орга на доне -
се на у фор ми рје ше ња којом се утвр ђу је да постро је ње
испу ња ва одре ђе не усло ве за изград њу и рад ције лог
постро је ња или дије ла постро је ња, а може обу хва ти ти јед -
но или више постро је ња, на истој лока ци ји који ма упра вља
исто одго вор но лице, 

ђ) еле мен ти живот не сре ди не су земљи ште, ваздух,
вода, биос фе ра, као и изгра ђе на (вје штач ка) живот на сре -
ди на која је наста ла као резул тат дје лат но сти људ ског фак -
то ра који је уз то и састав ни дио живот не сре ди не, 

е) еми си ја је директ но или инди рект но испу шта ње суп -
стан ци, у виду вибра ци ја, зра че ња, топло те, мири са или
буке које про из во ди један или више изво ра и испу шта у
ваздух, воду или земљи ште,

ж) живот на сре ди на је скуп при род них и ство ре них
ври јед но сти чији ком плек сни међу соб ни одно си чине
окру же ње, одно сно про стор и усло ве за живот,

з) зага ђи ва ње је директ но или инди рект но уно ше ње
суп стан ци, вибра ци ја, топло те или буке у ваздух, воду или
земљи ште иза зва но људ ском актив но шћу које може бити
штет но по здра вље људи или ква ли тет живот не сре ди не и
може да дове де до оште ће ња мате ри јал них доба ра, или да
нару ши или оме те ужи ва ње и дру ге зако ни те обли ке
коришће ња живот не сре ди не,

и) задо во ља ва ју ће ста ње је испу ње ност свих стан дар да
ква ли те та живот не сре ди не који су реле вант ни за лока ци ју
постро је ња, наро чи то они који се тичу зашти те земљи шта,
вазду ха и воде,

ј) заин те ре со ва на стра на или орган је физич ко лице са
пре би ва ли штем или прав но лице са сје ди штем или вла -
сник, одно сно посјед ник непо крет но сти са сје ди штем у
под руч ју ути ца ја или под руч ју које ће вје ро ват но бити под
ути ца јем, одно сно орган упра ве или дру ги репу блич ки
орган или орган једи ни це локал не само у пра ве који може
бити заин те ре со ван за пла ни ра ни про је кат, одно сно про -
цје ну њего вог ути ца ја на живот ну сре ди ну, с обзи ром на
сво је спе ци фич не над ле жно сти и одго вор но сти, које се
одно се на зашти ту живот не сре ди не,

к) заин те ре со ва на јав ност је јав ност на коју ути че или
би могло ути ца ти доно ше ње одлу ка о изда ва њу или реви -
зи ји и обна вља њу дозво ла или усло ва из дозво ла или која
има инте рес у доно ше њу таквих одлу ка, у сми слу ове
дефи ни ци је ће се сма тра ти да инте рес има ју удру же ња и
фон да ци је која про мо ви шу зашти ту живот не сре ди не,

л) зашти та живот не сре ди не под ра зу ми је ва све одго ва -
ра ју ће дје лат но сти и мје ре које има ју за циљ пре вен ци ју од
опа сно сти, ште те или зага ђи ва ња живот не сре ди не, сма ње -
ње и откла ња ње ште те која је наста ла и вра ћа ње на ста ње
при је иза зва не ште те,

љ) земљи ште је повр шин ски слој Земљи не коре смје -
штен изме ђу стје но ви те под ло ге и повр ши не, а које се
састо ји од мине рал них чести ца, орган ских мате ри ја, воде,
вазду ха и живих орга ни за ма,

м) зна чај на про мје на је про мје на у при ро ди или функ -
ци о ни са њу, или про ши ре ње постро је ња, која може да има
зна ча јан нега ти ван ути цај на људ ско здра вље или живот ну
сре ди ну,

н) ими си ја је кон цен тра ци ја суп стан ци на одре ђе ном
мје сту и у одре ђе ном вре ме ну у живот ној сре ди ни,

њ) извје штај о стра те шкој про цје ни је доку мент који се
при ла же уз одре ђе ни план или про грам и садр жи иден ти -
фи ка ци ју, опис и про цје ну могу ћих зна чај них ути ца ја на
живот ну сре ди ну због реа ли за ци је пла на и про гра ма, као и
вари јан те раз ма тра не и усво је не на осно ву циље ва и про -
стор ног обу хва та пла на и про гра ма,
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о) јав ност је јед но или више физич ких или прав них
лица и њихо ва удру же ња, орга ни за ци је или гру пе,

п) коришће ње живот не сре ди не је дје лат ност која иза -
зи ва про мје не у живот ној сре ди ни, тако да се кори сти
живот ном сре ди ном у ције ло сти или неким њеним еле мен -
том као при род ним ресур сом или испу шта ју ћи суп стан це,
одно сно енер ги ју у живот ну сре ди ну или еле мен те живот -
не сре ди не у окви ру про пи са који уре ђу ју област зашти те
живот не сре ди не,

р) микро ор га ни зми су било која микро би о ло шка ћелиј -
ска или неће лиј ска цје ли на, спо соб на да се репли ку је или
пре но си гене тич ки мате ри јал, 

с) мони то ринг је систем пра ће ња ста ња живот не сре ди -
не, одно сно зага ђи ва ња живот не сре ди не, пра ће ње еми си -
ја и ими си ја, те при род них поја ва,

т) нај бо ље рас по ло жи ве тех ни ке су нај е фек тив ни ји и
нај на пред ни ји сте пен раз во ја дје лат но сти и начин њихо вог
оба вља ња које ука зу ју на прак тич ну погод ност одре ђе них
тех ни ка како да пру же осно в за гра нич не ври јед но сти еми -
си ја и дру ге усло ве из еко ло шке дозво ле, про пи са не у
циљу спре ча ва ња, или ако то није изво дљи во, у циљу сма -
ње ња еми си ја и ути ца ја на живот ну сре ди ну као цје ли ну, 

ћ) несре ћа вели ких раз мје ра/акци дент је еми си ја вели -
ких раз мје ра, пожа ра или екс пло зи је усљед некон тро ли са -
них дога ђа ја наста лих током рада постро је ња која пред ста -
вља озбиљ ну опа сност по здра вље људи или живот ну сре -
ди ну, непо сред ну или одго ђе ну, уну тар или изван постро -
је ња, а која укљу чу је јед ну или више опа сних суп стан ци,

у) носи лац про јек та је физич ко или прав но лице, укљу -
чу ју ћи репу блич ке инсти ту ци је и дру ге овлашће не инсти -
ту ци је на чији се захтјев покре ћу поступ ци утвр ђе ни овим
зако ном,

ф) одго вор но лице је сва ко физич ко или прав но лице
које у ције ло сти или дије лом руко во ди радом или кон тро -
ли ше постро је ње или лице на које је пре не се но овлашће ње
за доно ше ње еко ном ских одлу ка у обла сти тех нич ког
функ ци о ни са ња постро је ња или пого на,

х) опа сност је уну тра шње свој ство опа сних суп стан ци
или физич ко ста ње које може да иза зо ве ште ту по људ ско
здра вље или живот ну сре ди ну,

ц) опа сна суп стан ца је про пи сом одре ђе на суп стан ца,
мје ша ви на суп стан ци или пре па рат у виду сиро ви не, про -
из во да, нус про и зво да, тало га или међу про и зво да, укљу чу -
ју ћи и оне суп стан це за које је осно ва но оче ки ва ти да би
могле да наста ну у слу ча ју несре ће,

ч) опа сне лока ци је су руд ни ци, нала зи шта наф те или
рафи не ри је, постро је ња за снаб ди је ва ње пли ном и таље ње,
тер мо е лек тра не, кок сне пећи, постро је ња за про из вод њу и
обра ду мета ла и мине ра ла, хемиј ска постро је ња, постро је -
ња за трет ман, спа љи ва ње и скла ди ште ње отпа да, постро -
је ња за про из вод њу енер ги је из отпа да, постро је ња за трет -
ман отпад них вода, кла ни це, боја ре и кожа ре, постро је ња
за про из вод њу папи ра, бра не и гасо во ди или наф то во ди,

џ) опте ре ћи ва ње живот не сре ди не је еми си ја суп стан -
ци или енер ги је у живот ну сре ди ну,

ш) пла но ви и про гра ми су сви раз вој ни или дру ги пла -
но ви и про гра ми, осно в, укљу чу ју ћи и њихо ве измје не,
које при пре ма и/или усва ја орган на репу блич ком или
локал ном нивоу, или које над ле жни орган при пре ма за
одго ва ра ју ћи посту пак усва ја ња у Народ ној скуп шти ни
Репу бли ке Срп ске или Вла ди Репу бли ке Срп ске (у даљем
тек сту: Вла да), одно сно у једи ни ци локал не само у пра ве,
као и пла но ви и про гра ми који се доно се на осно ву посеб -
них про пи са,

аа) про је кат јесте про јек то ва ње и изво ђе ње гра ђе вин -
ских и дру гих радо ва, укљу чу ју ћи и изград њу постро је ња
и дру гих систе ма и дру ге актив но сти и дје лат но сти у про -
сто ру и интер вен ци је у при род ном окру же њу пеј за жа,

аб) про мје на у раду је про мје на у при ро ди, функ ци о ни -
са њу или про ши ре ње постро је ња које би могло да иза зо ве
посље ди це по живот ну сре ди ну,

ав) про цје на ути ца ја на живот ну сре ди ну је иден ти фи -
ко ва ње, опис и одго ва ра ју ћа про цје на у одно су на сва ки
поје ди нач ни слу чај, у скла ду са одред ба ма овог зако на,
дирек тан и инди рек тан ути цај неког про јек та на сље де ће
еле мен те и фак то ре: људе, биљ ни и живо тињ ски сви јет,
земљи ште, воду, ваздух, кли му и пеј заж, мате ри јал на
добра и кул тур но насље ђе и међу дје ло ва ње наве де них фак -
то ра,

аг) под руч је ути ца ја је под руч је или дио про сто ра гдје
је иза зван одре ђен сте пен ути ца ја на живот ну сре ди ну који
је дефи ни сан закон ским про пи си ма или који може да
наста не као резул тат коришће ња живот не сре ди не, 

ад) постро је ње под ра зу ми је ва један или више пого на,
јед ну или више тех нич ких једи ни ца на јед ном мје сту у
који ма се оба вља ју дје лат но сти које могу има ти нега тив не
ути ца је на живот ну сре ди ну или гдје посто је опа сне суп -
стан це. Под постро је њем се под ра зу ми је ва и оба вља ње
дје лат но сти која је непо сред но тех нич ки пове за на са оба -
вља њем дје лат но сти на мје сту постро је ња и која може
има ти ути цај на ниво еми си ја, одно сно зага ђи ва ња,

ађ) при род ни ресурс је ком по нен та при род не живот не
сре ди не, одно сно састав ни дио при род не живот не сре ди не
који се може кори сти ти да би се задо во љи ле потре бе дру -
штва, изу зи ма ју ћи вје штач ку живот ну сре ди ну,

ае) рефе рент ни доку мент о нај бо љим рас по ло жи вим
тех ни ка ма је доку мент који је резул тат раз мје не инфор ма -
ци ја и који првен стве но опи су је при ми је ње не тех ни ке, тре -
нут не нивое еми си ја и потро шње, тех ни ке које се раз ма -
тра ју за одре ђи ва ње нај бо љих рас по ло жи вих тех ни ка, као
и закључ ке о нај бо љим рас по ло жи вим тех ни ка ма и све
тех ни ке у наста ја њу,

аж) ризик је могућ ност поја ве одре ђе не посље ди це
уну тар одре ђе ног пери о да или у одре ђе ним окол но сти ма,

аз) стан дард ква ли те та живот не сре ди не је про пи са ни
захтјев који се мора испу ни ти у одре ђе ном пери о ду, у одре -
ђе ној сре ди ни или одре ђе ном дије лу, како је про пи са но
овим зако ном или дру гим зако ни ма,

аи) скла ди ште ње је при су ство неке коли чи не опа сних
суп стан ци ради скла ди ште ња, одла га ња ради чува ња на
сигур ном мје сту или држа ња на лаге ру,

ај) стра те шка про цје на живот не сре ди не је систе мат ски
про цес вред но ва ња посље ди ца пред ло же них пла но ва, про -
гра ма или стра те ги ја на живот ну сре ди ну да би се још у
раној ета пи доно ше ња одлу ка уз еко ном ска и дру штве на
раз ма тра ња, укљу чи ла и раз ма тра ња о живот ној сре ди ни,

ак) стра те шка про цје на ути ца ја одре ђе них пла но ва и
про гра ма на живот ну сре ди ну је при пре ма извје шта ја о
ста њу живот не сре ди не, спро во ђе ње поступ ка кон сул та ци -
ја, ува жа ва ње извје шта ја и резул та та кон сул та ци ја у
поступ ку одлу чи ва ња и доно ше ња или усва ја ња одре ђе них
пла но ва и про гра ма, као и пру жа ње инфор ма ци ја и пода та -
ка о доне се ној одлу ци,

ал) суп стан ца је било који хемиј ски еле мент и њего ва
једи ње ња, уз изу зе так ради о ак тив них суп стан ци, генет ски
моди фи ко ва них микро ор га ни за ма и генет ски моди фи ко ва -
них орга ни за ма,

аљ) удру же ња и фон да ци је која про мо ви шу зашти ту
живот не сре ди не су орга ни за ци је које се баве зашти том
живот не сре ди не и које су се сво јим ста ту ти ма опре ди је ли -
ле да про мо ви шу зашти ту живот не сре ди не (у даљем тек -
сту: удру же ња и фон да ци је) и

ам) ути цај на живот ну сре ди ну је про мје на у живот ној
сре ди ни наста ла коришће њем и опте ре ћи ва њем живот не
сре ди не.

II - ЗАШТИ ТА ЕЛЕ МЕ НА ТА ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Члан 15.

(1) Зашти та еле ме на та живот не сре ди не под ра зу ми је ва
зашти ту ква ли те та, кван ти те та и њихо вих зали ха, као и
очу ва ње при род них про це са уну тар еле ме на та и њихо ве
при род не рав но те же.
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(2) Еле мен ти живот не сре ди не мора ју бити зашти ће не
поје ди нач но и у скло пу оста лих еле ме на та живот не сре ди -
не, узев ши у обзир њихо ве међу за ви сне одно се. 

(3) Посеб ним про пи си ма уре ђу ју се поје ди не обла сти
зашти те и очу ва ња еле ме на та живот не сре ди не, начин
опте ре ћи ва ња и коришће ња еле ме на та и зашти та од ути ца -
ја који пред ста вља ју опа сност по живот ну сре ди ну.

Члан 16.

(1) Зашти та земљи шта обу хва та повр ши ну и испотпо -
вр шин ске сло је ве земљи шта, фор ма ци је сти је на и мине ра -
ла, као и њихо ве при род не и пре ла зне обли ке и про це се.

(2) На повр ши ни земљи шта или испод повр ши не могу
се врши ти дје лат но сти и одла га ти мате ри је које не зага ђу -
ју или оште ћу ју земљи ште.

(3) У току реа ли за ци је про јек та, као и при је њего вог
изво ђе ња (изград ња, екс пло а та ци ја мине рал них сиро ви на
итд.), обез бје ђу је се зашти та земљи шта.

(4) Након завр шет ка дје лат но сти које укљу чу ју
коришће ње земљи шта, кори сник ће оси гу ра ти обно ву,
одно сно раз вој тог под руч ја пре ма утвр ђе ном пла ну, тамо
гдје посто је усло ви за то и уко ли ко је то утвр ђе но посеб -
ним про пи си ма или одлу ком над ле жног орга на.

Члан 17.

(1) Воде се могу кори сти ти и опте ре ћи ва ти, а отпад не
воде испу шта ти у воде уз при мје ну одго ва ра ју ћег трет ма -
на, на начин и до нивоа који не пред ста вља опа сност за
при род не про це се или за обно ву ква ли те та и коли чи не
воде и који не ума њу је могућ ност њихо вог више на мјен -
ског коришће ња.

(2) Зашти та и коришће ње вода оства ру је се у окви ру
инте грал ног упра вља ња вода ма, и то спро во ђе њем мје ра за
очу ва ње повр шин ских и под зем них вода и њихо вих резер -
ви, ква ли те та и коли чи на, као и зашти том кори та, обал них
под руч ја и сли во ва, у скла ду са посеб ним зако ном.

(3) Мје ре зашти те вода обез бје ђу ју спре ча ва ње или
огра ни ча ва ње уно ше ња у воде опа сних, отпад них и дру гих
штет них мате ри ја, пра ће ње и испи ти ва ње ква ли те та повр -
шин ских и под зем них вода, као и ква ли те та отпад них вода
и њихо во пре чи шћа ва ње. 

Члан 18. 

(1) Зашти та вазду ха оства ру је се пред у зи ма њем мје ра
систе мат ског пра ће ња ква ли те та вазду ха, сма ње њем зага -
ђи ва ња вазду ха зага ђу ју ћим мате ри ја ма испод про пи са них
гра нич них ври јед но сти и пред у зи ма њем тех нич ко-тех но -
ло шких и дру гих потреб них мје ра за сма ње ње еми си је,
пра ће њем ути ца ја зага ђе ног вазду ха на здра вље људи и
живот ну сре ди ну. Мје ре зашти те вазду ха обез бје ђу ју очу -
ва ње атмос фе ре у ције ло сти са свим њеним про це си ма и
кли мат ским оби љеж ји ма.

(2) Пла ни ра ње зашти те вазду ха, изво ри еми си ја,
зашти та вазду ха, над зор, уче шће јав но сти и финан си ра ње
зашти те вазду ха спро во ди се у скла ду са посеб ним про пи -
сом који регу ли ше зашти ту вазду ха.

Члан 19.

(1) Очу ва ње биос фе ре обу хва та зашти ту орга ни за ма,
њихо вих зајед ни ца и ста ни шта, укљу чу ју ћи и очу ва ње
при род них про це са и при род не рав но те же уну тар еко-
систе ма, уз обез бје ђи ва ње њихо ве одр жи во сти. 

(2) Био ло шка разно вр сност и био ло шки ресур си шти те
се и кори сте на начин који омо гу ћа ва њихов опста нак,
разно вр сност, обна вља ње и уна пре ђи ва ње у слу ча ју нару -
ше но сти.

(3) Зашти та био ло шке разно вр сно сти и коришће ње
био ло шких ресур са, врши се на осно ву овог зако на и
посеб ног про пи са који регу ли ше зашти ту при ро де.

Члан 20.

(1) Про стор ним пла ном одре ђу ју се зоне изград ње на
одре ђе ним лока ци ја ма зави сно од сте пе на опте ре ће ња
живот не сре ди не и свр хе изград ње на одре ђе ним лока ци ја -
ма.

(2) Оба вља ње одре ђе них дје лат но сти у поје ди ним зона -
ма гдје посто ји заштит на уда ље ност или под руч је дозво ље -
но је на начин утвр ђен посеб ним про пи си ма којим је регу -
ли сан сте пен опте ре ће ња живот не сре ди не у скла ду са при -
ро дом опте ре ћи ва ња живот не сре ди не и овим зако ном.

(3) Зеле не повр ши не, као и појас заштит них зона на
тери то ри ји једи ни ца локал не само у пра ве уре ђу ју се посеб -
ним про пи си ма.

Члан 21. 

(1) Упра вља ње опа сним суп стан ца ма, одно сно зашти та
од орган ских и нео р ган ских суп стан ци са опа сним свој -
стви ма, као и пла ни ра ње, орга ни зо ва ње и пред у зи ма ње
пре вен тив них и сана ци о них мје ра врши се под усло ви ма и
на начин којим се обез бје ђу је сма ње ње ризи ка по живот ну
сре ди ну и здра вље људи и пру жа ње аде кват ног одго во ра
на опа сно сти по живот ну сре ди ну.

(2) Прав но и физич ко лице које упра вља опа сним суп -
стан ца ма или које при мје њу је тех но ло ги је штет не по
живот ну сре ди ну дужно је да пред у зи ма све потреб не
заштит не и без бјед но сне мје ре који ма се ризик од опа сно -
сти по живот ну сре ди ну и здра вље људи сво ди на нај ма њу
могу ћу мје ру, у скла ду са посеб ним про пи си ма који регу -
ли шу ту област.

Члан 22. 

(1) Зашти та од штет ног ути ца ја отпа да по живот ну сре -
ди ну обу хва та све врсте суп стан ци и про из во да, укљу чу ју -
ћи амба ла жу и мате ри јал за пако ва ње тих суп стан ци, одно -
сно све врсте про из во да који се одла жу или за које се пла -
ни ра да ће бити одло же ни.

(2) Има лац отпа да дужан је да пред у зи ма аде кват не мје -
ре за упра вља ње отпа дом и обез би је ди основ не мје ре ради
спре ча ва ња или сма ње ња наста ја ња, понов ну упо тре бу и
реци кла жу отпа да, издва ја ње секун дар них сиро ви на и
коришће ње отпа да као енер ген та, одно сно одла га ње отпа да.

(3) Посеб ним про пи сом уре ђу ју се пла ни ра ње упра -
вља ња отпа дом, дозво ле за упра вља ње отпа дом, над зор
над упра вља њем отпа дом, дје лат но сти и одго вор но сти
упра вља ња отпа дом, пре ко гра нич но кре та ње отпа да и
накна да ште те.

Члан 23.

(1) Кори сник изво ра буке може упо тре бља ва ти изво ре
буке по про пи са ним усло ви ма, уз при мје ну про пи са них
мје ра зашти те који ма се сма њу ју еми си је буке, одно сно
упо тре ба постро је ња, уре ђа ја, маши на, тран спорт них
сред ста ва и апа ра та који про у зро ку ју буку. 

(2) Зашти та од вибра ци ја спро во ди се пред у зи ма њем
мје ра који ма се спре ча ва и откла ња угро жа ва ње живот не
сре ди не од деј ста ва меха нич ких, пери о дич них и поје ди -
нач них потре са иза зва них људ ском дје лат но шћу и уре ђу је
се посеб ним про пи си ма.

(3) Зашти та од буке уре ђу је се посеб ним про пи сом,
који доно си мини стар. 

Члан 24.

(1) Зашти та од зра че ња спро во ди се при мје ном систе ма
мје ра који ма се спре ча ва угро жа ва ње живот не сре ди не и
здра вље људи од деј ста ва зра че ња која поти чу из јони зу ју -
ћих и нејо ни зу ју ћих изво ра и откла ња ју посље ди це еми си -
ја које изво ри зра че ња еми ту ју или могу да еми ту ју.

(2) Прав но и физич ко лице може да про из во ди и кори -
сти изво ре јони зу ју ћих и нејо ни зу ју ћих зра че ња под усло -
ви ма про пи са ним посеб ним про пи си ма.

III - ИНФОР МИ СА ЊЕ И ЕДУ КА ЦИ ЈА У ОБЛА СТИ
ЗАШТИ ТЕ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Члан 25.

(1) Над ле жни орга ни, овлашће не и дру ге орга ни за ци је
дужни су да редов но, бла го вре ме но и објек тив но оба вје -
шта ва ју јав ност о ста њу живот не сре ди не, одно сно о поја -
ва ма које се пра те у окви ру мони то рин га еми си је и ими си -
је, као и мје ра ма упо зо ре ња или раз во ју зага ђе ња која могу
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пред ста вља ти опа сност за живот и здра вље људи у скла ду
са овим зако ном и дру гим про пи си ма.

(2) Јав ност има пра во при сту па про пи са ним реги стри -
ма или еви ден ци ја ма које садр же инфор ма ци је и подат ке у
скла ду са овим зако ном.

Члан 26.

Кори сни ци живот не сре ди не дужни су да оба вља ју мје -
ре ња опте ре ћи ва ња и коришће ња живот не сре ди не која су
посље ди ца њихо вих дје лат но сти на начин утвр ђен овим
зако ном, о чему воде еви ден ци ју и омо гу ћа ва ју над ле жним
орга ни ма при ступ тим пода ци ма. 

Члан 27.

(1) Обим и врста ште те по живот ну сре ди ну, утвр ђе ни
пра во сна жном одлу ком над ле жног орга на упра ве или суда
упи су ју се у јав не еви ден ци је које се воде код Репу блич ке
упра ве за гео дет ске и имо вин ско-прав не посло ве.

(2) На осно ву захтје ва вла сни ка непо крет но сти, пра во -
сна жном одлу ком орга на упра ве или суда утвр ђу је се пре -
ста нак или сма ње ње сте пе на зага ђе но сти живот не сре ди не,
а наве де на одлу ка се по слу жбе ној дужно сти доста вља орга -
ну из ста ва 1. овог чла на ради бри са ња извр ше ног упи са.

Члан 28. 

(1) Мини стар ство, у сарад њи са мини стар ством над ле -
жним за про свје ту и кул ту ру и мини стар ством над ле жним
за нау ку и тех но ло ги ју, изра ђу је и посту па у скла ду са
годи шњим обра зов ним пла но ви ма у обла сти зашти те
живот не сре ди не који ма се уна пре ђу је обра зо ва ње и сви -
јест јав но сти о зашти ти живот не сре ди не у настав ном и
ван на став ном про гра му. 

(2) Обра зов ни пла но ви садр же:

а) подат ке о при сту пу инфор ма ци ја ма из обла сти
зашти те живот не сре ди не, 

б) уче ство ва ње у одлу чи ва њу и оства ри ва њу пра ва о
пита њу зашти те живот не сре ди не и

в) обра зов не и про мо тив не актив но сти, акци је и про -
гра ме са циљем јача ња бри ге и сви је сти о потре би зашти -
те и одр жи вог упра вља ња живот ном сре ди ном.

(3) Мини стар ство у сарад њи са мини стар ством над ле -
жним за про свје ту и кул ту ру и мини стар ством над ле жним
за нау ку и тех но ло ги ју, обез бје ђу је кон ти ну и ра ну сарад њу,
зајед нич ке актив но сти и подр шку про гра ми ма и актив но -
сти ма, као и редов ну обу ку удру же ња и фон да ци ја.

Члан 29.

(1) Мини стар ство, у сарад њи са мини стар ством над ле -
жним за нау ку и тех но ло ги ју, коор ди ни ше подр шку и про -
цје ну науч них истра жи ва ња и тех нич ког раз во ја којим се
омо гу ћа ва истра жи ва ње ста ња живот не сре ди не. 

(2) Сту ди ја усмје ре на на истра жи ва ње ста ња живот не
сре ди не и раз во ја зашти те живот не сре ди не пред мет је
при о ри тет не подр шке. 

Члан 30.

Мини стар ство сара ђу је са мини стар ством над ле жним
за про свје ту и кул ту ру, као и дру гим мини стар стви ма и
оси гу ра ва струч ну еду ка ци ју о живот ној сре ди ни и омо гу -
ћа ва уна пре ђи ва ње зна ња на трај ном осно ву.

Члан 31.

(1) Репу блич ки орга ни упра ве и орга ни једи ни ца
локал не само у пра ве дужни су да извр ша ва ју оба ве зе из
чла на 30. овог зако на посред ством инсти ту ци ја за обра зо -
ва ње, у сарад њи са удру же њи ма и фон да ци ја ма и дру гим
струч ним инсти ту ци ја ма које про мо ви шу здра ву живот ну
сре ди ну. 

(2) Репу блич ки орга ни упра ве и орга ни једи ни ца
локал не само у пра ве дужни су да пру жа ју подр шку обра -
зов ним и науч ним инсти ту ци ја ма, вјер ским зајед ни ца ма,
струч ним орга ни за ци ја ма и удру же њи ма да би могли дје -
ло твор ни је спро во ди ти сво је обра зов не дје лат но сти.

Члан 32.

(1) Уна пре ђи ва ње сарад ње и кому ни ка ци је заин те ре со -
ва них стра на, те oствaривaње ширeг друш твeног, нaучног
и стручног oснoва зa зaш титу живoтнe срeдинe, врши
Сaвjeтoдaвнo виjeће зa зaш титу живoтнe срeдинe (у дaљeм
тeк сту: Виjeћe), које је осно ва ла Вла да, а у циљу пружaњa
сaвjeтa Влaди и мини стру нaдлeжнoм зa питaњa зaш титe
живoтнe срeдинe. Виjeћe имa кoнсултaтивну и
сaвjeтoдaвну улoгу.

(2) Виjeћe сe сaстojи oд девет члaнoвa, и тo: 

а) пред став ни ка удружeњa и фон да ци ја зa зaш титу
живoтнe срeдинe,

б) пред став ни ка oргaнизaциja и устaнoвa кojи
зaступajу стручнe и eкoнoмскe интeрeсe и

в) пред став ни ка нaучних кругoвa имeнoвaних oд
прeдсjeдникa Aкaдeмиje нaукa и умјет но сти Репу бли ке
Срп ске.

(3) У сарад њи са над ле жним мини стар ством, Виjeћe
доно си послов ник о свом раду и зaузимa стaвoвe пре ма
прoгрaмимa, пла но ви ма и дру гим питaњимa која се тичу
зaш тите живoтнe срeдинe.

(4) Влaдa имeнуje прeдсјeдaвajућeг Виjeћa из рeдa
члaнoвa Виjeћa нa гoдину дaнa. 

(5) Mинистaр нaдлeжaн зa зaш титу живoтнe срeдинe je
кoпрeдсjeдaвajући Виjeћa.

(6) Орга ни зо ва ње рада Вије ћа коор ди ни ше над ле жно
Мини стар ство.

IV - УЧЕ ШЋЕ ЈАВ НО СТИ И ПРИ СТУП 
ИНФОР МА ЦИ ЈА МА КОЈЕ СЕ ОДНО СЕ 

НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Члан 33. 

(1) Мини стар ство, само стал но или у сарад њи са удру -
же њи ма и фон да ци ја ма, про мо ви ше зашти ту живот не сре -
ди не и пру жа инфор ма ци је о живот ној сре ди ни на тран спа -
рен тан начин, коришће њем публи ка ци ја у штам па ној и
елек трон ској фор ми које су лако доступ не јав но сти, као и
коришће њем сред ста ва јав ног инфор ми са ња. 

(2) У слу ча ју непо сред не опа сно сти по људ ско здра вље
или живот ну сре ди ну, Мини стар ство само стал но или у
сарад њи са удру же њи ма и фон да ци ја ма све подат ке које
посје ду је бла го вре ме но доста вља заин те ре со ва ној јав но сти
угро же них под руч ја ради пред у зи ма ња мје ра за спре ча ва ње
или убла жа ва ње ште те која про из ла зи из одре ђе не опа сно -
сти.

Члан 34.

Инфор ма ци ја о живот ној сре ди ни у сми слу овог зако на
је инфор ма ци ја у писа ној, визу ел ној, аудио, елек трон ској
или било којој дру гој мате ри јал ној фор ми о:

а) ста њу, зашти ти, одр жи вом коришће њу или уна пре -
ђи ва њу еле ме на та живот не сре ди не, као што су ваздух,
вода, земљи ште, пеј заж, про стор и при род на под руч ја,
био ди вер зи те ту и њего вим ком по нен та ма и међу дје ло ва њу
ових еле ме на та,

б) фак то ри ма као што су суп стан це, енер ги ја, бука и
ради ја ци ја, дје лат но сти и адми ни стра тив не мје ре, спо ра зу -
ми о зашти ти живот не сре ди не, пла но ви и про гра ми, који
ути чу или посто ји вје ро ват но ћа да ће ути ца ти на еле мен те
живот не сре ди не из тач ке а) овог чла на и ана ли за тро шко ва
и кори сних ефе ка та и дру ге еко ном ске ана ли зе и прет по -
став ке које се кори сте у одлу чи ва њу у живот ној сре ди ни и

в) ста њу здра вља ста нов ни штва и без бјед но сти, живот -
ним усло ви ма, кул тур ним добри ма и гра ђе ви на ма, у мје ри
у којој су или би могли да буду под ути ца јем ста ња еле ме -
на та живот не сре ди не или пре ко ових еле ме на та под ути -
ца јем фак то ра, дје лат но сти или мје ра наве де них у тач ки б)
овог чла на.

Члан 35.

При ступ јав но сти инфор ма ци ја ма, уче ство ва ње у одлу -
чи ва њу и зашти ти пра ва из обла сти зашти те живот не сре -
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ди не има ју сва физич ка лица без обзи ра на држа вљан ство,
наци о нал ност или мје сто пре би ва ли шта и прав на лица без
обзи ра на сје ди ште. 

Члан 36.

(1) Над ле жни орга ни мора ју обез би је ди ти да инфор ма -
ци је о живот ној сре ди ни учи не доступ ним јав но сти, као и
копи ју доку мен та ци је која садр жи такву инфор ма ци ју.

(2) Захтјев за при ступ инфор ма ци ја ма о живот ној сре -
ди ни мора бити у писа ној фор ми. У захтје ву се не мора ју
наве сти раз ло зи због којих се тра жи инфор ма ци ја.

(3) Одго вор на захтјев мора бити у писа ној фор ми,
осим у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) ако је оправ да но да орган упра ве доста ви тра же не
инфор ма ци је у дру гој фор ми, с тим да посто ји оба ве за
орга на да обра зло жи раз лог због којег се инфор ма ци ја
доста вља у дру гој фор ми или

б) уко ли ко је инфор ма ци ја доступ на јав но сти у дру гој
фор ми.

(4) Инфор ма ци је о живот ној сре ди ни доста вља ју се
нај ка сни је у року од 15 дана од дана под но ше ња захтје ва за
при ступ инфор ма ци ја ма.

(5) Одго вор о одби ја њу захтје ва даје се у писа ној фор -
ми у року од 15 дана од дана под но ше ња захтје ва за при -
ступ инфор ма ци ја ма.

Члан 37.

(1) Захтјев за при ступ инфор ма ци ја ма о живот ној сре -
ди ни одби ја се уко ли ко:

а) орга ни упра ве не посје ду ју тра же не инфор ма ци је о
живот ној сре ди ни,

б) је захтјев очи глед но нео сно ван или не садр жи
довољ но пода та ка у вези са тра же ном инфор ма ци јом и

в) се захтјев тиче мате ри ја ла који је у фази при пре ме
или се тиче уну тра шње кому ни ка ци је орга на упра ве гдје је
такво изу зи ма ње од дава ња инфор ма ци је пред ви ђе но
неким дру гим зако ном, узи ма ју ћи у обзир нару ша ва ње
општег инте ре са дава њем инфор ма ци је, или је инфор ма -
ци ја већ доста вље на пред став ни ци ма удру же ња и фон да -
ци ја, заин те ре со ва ном ста нов ни штву одно сног под руч ја и
штам пи због колек тив ног јав ног инте ре са. У том слу ча ју
над ле жни орган упра ве ће упу ти ти под но си о ца захтје ва
гдје може доби ти потреб не инфор ма ци је.

(2) Захтјев за при ступ инфор ма ци ја ма о живот ној сре -
ди ни може бити одби јен уко ли ко би дава ње инфор ма ци ја
има ло ште тан ути цај на:

а) међу на род не одно се, одбра ну или општу без бјед -
ност,

б) ток поступ ка, пра во лица на пра вед но суђе ње и
могућ ност орга на упра ве да спро ве де кри вич ни или дисци -
плин ски посту пак,

в) повјер љи вост инфор ма ци ја које се тичу трго ви не и
инду стри је и инфор ма ци је о еми си ја ма које су бит не за
зашти ту живот не сре ди не, уко ли ко је то утвр ђе но посеб -
ним про пи сом с циљем зашти те еко ном ских инте ре са,

г) пра ва инте лек ту ал не сво ји не,

д) повјер љи вост лич них пода та ка и/или доку мен та који
се одно се на физич ка лица у слу ча ју да та лица нису дала
сагла сност за откри ва ње датих инфор ма ци ја јав но сти, уко -
ли ко је то утвр ђе но зако ном,

ђ) инте ре се тре ћег лица које је обез би је ди ло тра же не
инфор ма ци је а да на то није било оба ве зно и уко ли ко то
лице не да сагла сност за откри ва ње датог мате ри ја ла и

е) живот ну сре ди ну на коју се инфор ма ци је одно се, као
што су мје ста узго ја ријет ких врста. 

(3) Раз лог за одби ја ње захје ва за при ступ инфор ма ци ја -
ма из ста ва 2. овог чла на мора бити обра зло жен. Уко ли ко
орган упра ве не посје ду је тра же не инфор ма ци је, дужан је
да у нај кра ћем могу ћем року про сли је ди захтјев орга ну
упра ве који би могао има ти тра же не инфор ма ци је и о томе
оба ви је сти под но си о ца захтје ва.

Члан 38.

(1) Тро шко ве пру жа ња инфор ма ци ја сно си под но си лац
захтје ва за при ступ инфор ма ци ја ма о живот ној сре ди ни.

(2) Тро шко ви из ста ва 1. овог чла на су ствар ни тро шко -
ви умно жа ва ња и тро шко ви које над ле жни орган има у слу -
ча је ви ма у који ма мора да спро ве де истра жи ва ње или неке
дру ге актив но сти на које није оба ве зан зако ном.

Члан 39. 

(1) Над ле жни орга ни ће оси гу ра ти уче шће јав но сти у:

а) поступ ци ма про цје не ути ца ја про је ка та на живот ну
сре ди ну и

б) поступ ци ма изда ва ња еко ло шких дозво ла.

(2) Над ле жни орга ни ће при ми је ни ти одред бе овог чла -
на и на одлу ке о пред ло же ним дје лат но сти ма које нису
наве де не у ста ву 1. овог чла на које могу да има ју зна ча јан
ути цај на живот ну сре ди ну.

(3) Одред бе овог чла на не при мје њу ју се у слу ча ју
доно ше ња одлу ка о дје лат но сти ма које слу же одбра ни
Репу бли ке.

(4) Након покре та ња посту па ка из ста ва 1. овог чла на,
заин те ре со ва на јав ност ће бити оба ви је ште на посред ством
сред ста ва јав ног инфор ми са ња о:

а) пред ло же ним дје лат но сти ма и под не се ном захтје ву; 

б) пред ви ђе ном поступ ку, укљу чу ју ћи доступ не
инфор ма ци је о:

1) покре та њу поступ ка,

2) могућ но сти за уче шће јав но сти,

3) вре ме ну и мје сту јав не рас пра ве ако је пред ви ђе на,

4) над ле жним орга ни ма од којих се могу доби ти бит не
инфор ма ци је и код којих јав ност може извр ши ти при ступ
бит ним инфор ма ци ја ма,

5) над ле жним орга ни ма или дру гом зва нич ном орга ну
који ма се могу под ни је ти при мјед бе и пита ња као и вре -
мен ски рок за под но ше ње при мје да ба или пита ња,

6) ста њу живот не сре ди не и

7) чиње ни ци да је дата дје лат ност под ло жна енти тет -
ском или пре ко гра нич ном поступ ку про цје не ути ца ја на
живот ну сре ди ну.

(5) Заин те ре со ва на јав ност ће бити оба ви је ште на о вре -
ме ну поступ ка изво ђе ња дока за, као и о томе да се у року
од 30 дана од дана покре та ња поступ ка могу под ни је ти
дока зи и чиње ни це које су од ути ца ја на пред ло же ну дје -
лат ност из ста ва 1. овог чла на.

Члан 40. 

(1) Над ле жни орган ће, на захтјев заин те ре со ва не јав -
но сти, заин те ре со ва не стра не или орга на омо гу ћи ти
беспла тан увид у све инфор ма ци је које су реле вант не за
доно ше ње одлу ка из чла на 39. овог зако на.

(2) Увид се одно си на:

а) опис лока ци је, физич ких и тех нич ких карак те ри сти -
ка пред ло же не актив но сти укљу чу ју ћи про цје ну оче ки ва -
них еми си ја,

б) опис зна чај них ути ца ја пред ло же не актив но сти по
живот ну сре ди ну,

в) опис мје ра које су пред ви ђе не за спре ча ва ње и/или
сма ње ње тих ути ца ја, укљу чу ју ћи еми си је,

г) кра так нетех нич ки рези ме наве де них пода та ка,

д) при каз основ них алтер на тив них рје ше ња про у че них
од под но си о ца захтје ва и

ђ) основ не извје шта је и струч на мишље ња која су при -
пре ми ли орга ни из чла на 65. став 1. овог зако на.

(3) Заин те ре со ва на јав ност, заин те ре со ва на стра на или
орган могу, у року од 30 дана од дана уви да у инфор ма ци -
је из ста ва 2. овог чла на, у писа ној фор ми под ни је ти при -
мјед бе, суге сти је или мишље ња које ће над ле жни орган
раз мо три ти при ли ком доно ше ња одлу ке.
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(4) Над ле жни орган може, у слу ча ју изу зет но сло же них
пита ња, на захтјев заин те ре со ва не јав но сти, заин те ре со ва -
не стра не или орга на про ду жи ти рок из ста ва 3. овог чла на
за нај ви ше 30 дана. 

(5) Над ле жни орган оба вје шта ва јав ност о доне се ној
одлу ци, као и раз ло зи ма на који ма се одлу ка засни ва.

Члан 41.

Сва ко лице које сма тра да његов захтјев за при ступ
инфор ма ци ја ма није раз ма тран, да је нео сно ва но одби јен,
да на њега није у пот пу но сти или пра вил но одго во ре но
има пра во покре та ња посту па ка за зашти ту сво јих пра ва.

Члан 42. 

(1) Пред став ни ци заин те ре со ва не јав но сти, заин те ре -
со ва не стра не или орга на који су уче ство ва ли у поступ ку
одлу чи ва ња из чла на 39. овог зако на могу да кори сте прав -
на сред ства про тив доне се не одлу ке.

(2) Пред став ни ци заин те ре со ва не јав но сти, заин те ре -
со ва не стра не или орга на поред пра ва уче ство ва ња у
поступ ци ма изда ва ња дозво ла и про цје не ути ца ја на
живот ну сре ди ну има ју пра во, уко ли ко се неко пона ша
супрот но прин ци пи ма зашти те живот не сре ди не про пи са -
ним овим зако ном, покре ну ти посту пак зашти те сво јих
пра ва пред над ле жним орга ни ма.

V - ПЛА НИ РА ЊЕ И ЗАШТИ ТА ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Члан 43. 

(1) У Репу бли ци Срп ској се доно се сље де ћи план ски
доку мен ти о зашти ти живот не сре ди не:

а) Стра те ги ја зашти те живот не сре ди не (у даљем тек -
сту: Стра те ги ја) и

б) План зашти те живот не сре ди не једи ни ца локал не
само у пра ве (у даљем тек сту: локал ни план).

(2) Стра те ги ја дуго роч но одре ђу је и усмје ра ва циље ве
упра вља ња живот ном сре ди ном на наче ли ма одр жи вог
раз во ја у скла ду са укуп ним при вред ним, дру штве ним,
соци јал ним и кул тур ним раз во јем на под руч ју Репу бли ке.

(3) Стра те ги ја садр жи осно ве за усмје ра ва ње и ускла -
ђи ва ње при вред них, тех нич ких, науч них, обра зов них,
орга ни за ци о них и дру гих мје ра, те мје ра спро во ђе ња међу -
на род них оба ве за ради зашти те живот не сре ди не.

(4) Локал ни план мора бити ускла ђен са Стра те ги јом.

(5) Стра те ги ју спро во де над ле жни репу блич ки орга ни
упра ве и орга ни за ци је, а локал не пла но ве спро во де над ле -
жни орга ни једи ни це локал не само у пра ве, на начин и под
усло ви ма про пи са ним зако ном и про пи си ма доне се ним на
осно ву зако на.

(6) Сви план ски доку мен ти зашти те живот не сре ди не
доно се се на пери од од шест годи на.

Члан 44.

(1) Стра те ги ја наро чи то садр жи:

а) подат ке о ста њу живот не сре ди не по поје ди ним еле -
мен ти ма живот не сре ди не, те оцје ну ста ња живот не сре ди -
не,

б) наче ла и мје ре за одре ђи ва ње циље ва и при о ри те та,

в) при каз врста и изво ра при ти са ка на живот ну сре ди ну,

г) основ не циље ве и смјер ни це за цје ло ви то упра вља -
ње живот ном сре ди ном,

д) основ не циље ве и мје ре за спро во ђе ње зашти те
живот не сре ди не у цје ли ни, по еле мен ти ма живот не сре ди -
не и про стор ним цје ли на ма, те при о ри тет не мје ре зашти те,

ђ) пре глед про стор них цје ли на на који ма је потреб но
спро ве сти сана ци ју угро же не живот не сре ди не и основ не
усло ве за њено спро во ђе ње,

е) основ не смјер ни це за упра вља ње ризи ци ма, спре ча -
ва ње и над зи ра ње опа сно сти од несре ћа вели ких раз мје ра,

ж) осно в оси гу ра ња нај по вољ ни јих тех нич ких, про -
извод них и при вред них мје ра упра вља ња живот ном сре ди -
ном,

з) крат ко роч не и дуго роч не мје ре за спре ча ва ње и огра -
ни ча ва ње зага ђе ња живот не сре ди не и редо сли јед њихо вог
оства ри ва ња с роком извр ша ва ња,

и) осно в мони то рин га живот не сре ди не у скла ду са
оба ве за ма пре у зе тим међу др жав ним уго во ром,

ј) изво ре и про цје ну потреб них сред ста ва за спро во ђе -
ње мје ра зашти те живот не сре ди не,

к) ана ли зу тро шко ва и кори сти за спро во ђе ње мје ра
зашти те живот не сре ди не, 

л) осно в рав но мјер ног при вред ног раз во ја и ефи ка сне
зашти те живот не сре ди не,

љ) осно в усмје ра ва ња и уна пре ђи ва ња обра зо ва ња на
под руч ју зашти те живот не сре ди не,

м) осно в усмје ра ва ња науч но и стра жи вач ког рада на
под руч ју зашти те живот не сре ди не,

н) посту пак про вје ре оства ре ња циље ва, смјер ни ца и
мје ра зашти те живот не сре ди не и 

њ) дру ге потреб не подат ке.

(2) Стра те ги ја, осим пода та ка из ста ва 1. овог чла на,
може да садр жи и стра те шка доку мен та о зашти ти вазду ха
и при ро де, упра вља ња отпа дом и дру гим састав ним еле -
мен ти ма живот не сре ди не и ути ца ји ма на живот ну сре ди -
ну, који се доно се на осно ву посеб них зако на.

(3) Стра те ги ју при пре ма Мини стар ство у сарад њи са
дру гим над ле жним мини стар стви ма.

(4) Стра те ги ју доно си Народ на скуп шти на Репу бли ке
Срп ске на при је длог Вла де.

Члан 45. 

(1) Реа ли за ци ја Стра те ги је оства ру је се акци о ним пла -
ном за реа ли за ци ју стра те ги је, који доно си Вла да.

(2) Акци о ни план садр жи:

а) мје ре и актив но сти, 

б) начин спро во ђе ња мје ра,

в) редо сли јед оства ри ва ња мје ра,

г) рок извр ша ва ња, 

д) носи о це спро во ђе ња и

ђ) про јек те и про цје ну сред ста ва за спро во ђе ње пла на
са назна че ним изво ри ма финан си ра ња.

Члан 46.

(1) Над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве
дужан је да при пре ми и доне се локал не пла но ве у скла ду
са Стра те ги јом.

(2) Локал ни план садр жи дуго роч не мје ре и актив но сти
зашти те живот не сре ди не, који су од инте ре са и у над ле -
жно сти једи ни це локал не само у пра ве.

(3) Локал ни план садр жи:

а) подат ке о ста њу живот не сре ди не по поје ди ним еле -
мен ти ма живот не сре ди не, те оцје ну ста ња живот не сре ди -
не,

б) мје ре за пред ви ђа ње, спре ча ва ње и огра ни ча ва ње
зага ђе ња живот не сре ди не,

в) субјек те који су дужни да спро во де мје ре и овлашће -
ња у вези са спро во ђе њем мје ра зашти те живот не сре ди не,

г) смјер ни це и мје ре за очу ва ње и уна пре ђи ва ње зашти -
те живот не сре ди не,

д) мони то ринг живот не сре ди не и оцје ну потре бе успо -
ста вља ња мре же за додат ни мони то ринг живот не сре ди не,

ђ) начин спро во ђе ња интер вент них мје ра у ван ред ним
слу ча је ви ма зага ђе ња живот не сре ди не,

е) роко ве за пред у зи ма ње поје ди них мје ра,

ж) изво ре финан си ра ња за спро во ђе ње поје ди них мје -
ра и про цје ну потреб них сред ста ва и 

з) дру ге потреб не подат ке.

Члан 47.

(1) За потре бе оства ри ва ња циље ва Стра те ги је и акцио -
ног пла на, те због цје ло ви тог уви да у ста ње живот не сре -
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ди не, изра ђу је се извје штај о ста њу живот не сре ди не сва ке
дви је годи не.

(2) Извје штај из ста ва 1. ово га чла на садр жи:

а) подат ке о ста њу живот не сре ди не у Репу бли ци, 

б) подат ке о ути ца ју поје ди них дје лат но сти на живот ну
сре ди ну, 

в) подат ке о непо вољ ним ути ца ји ма на живот ну сре ди -
ну, 

г) ста ње при ти са ка на живот ну сре ди ну, 

д) оцје ну спро ве де них мје ра и њихо ву ефи ка сност, 

ђ) пре глед оства ри ва ња циље ва Стра те ги је, 

е) оцје ну о коришће њу финан сиј ских сред ста ва за
зашти ту живот не сре ди не, 

ж) про цје ну потре бе изра де нових или измје не и допу -
не посто је ћих доку ме на та и

з) дру ге важне подат ке за зашти ту живот не сре ди не.

(3) Извје штај из ста ва 1. овог чла на Вла да под но си
Народ ној скуп шти ни Репу бли ке Срп ске. 

(4) Ради оства ри ва ња локал них пла но ва скуп шти на
једи ни це локал не само у пра ве, на при је длог одје ље ња над -
ле жног за зашти ту живот не сре ди не, донијела је извје штај
о ста њу живот не сре ди не за под руч је једи ни це локал не
само у пра ве, сва ке дви је годи не.

(5) На осно ву под не се них извје шта ја над ле жне скуп -
шти не могу изми је ни ти или допу ни ти одго ва ра ју ћа план -
ска доку мен та.

VI - СТРА ТЕ ШКА ПРО ЦЈЕ НА УТИ ЦА ЈА НА 
ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Члан 48.

(1) Стра те шка про цје на ути ца ја на живот ну сре ди ну (у
даљем тек сту: стра те шка про цје на) врши се за пла но ве,
про гра ме и осно ве (у даљем тек сту: пла но ви и про гра ми) у
обла сти про стор ног и урба ни стич ког пла ни ра ња или
коришће ња земљи шта, пољо при вре де, шумар ства, рибар -
ства, лов ства, енер ге ти ке, инду стри је, сао бра ћа ја, упра -
вља ња отпа дом, упра вља ња вода ма, теле ко му ни ка ци ја,
тури зма, очу ва ња при род них ста ни шта и биљ ног и живо -
тињ ског сви је та, који ма се успо ста вља оквир за одо бра ва -
ње буду ћих раз вој них про је ка та одре ђе них про пи си ма
који ма се уре ђу је про цје на ути ца ја на живот ну сре ди ну.

(2) За пла но ве и про гра ме који ма је пред ви ђе но
коришће ње мањих повр ши на на локал ном нивоу или у слу -
ча ју мањих измје на пла но ва и про гра ма које не зах ти је ва ју
про пи са ни посту пак усва ја ња, као и за пла но ве и про гра ме
који нису наве де ни у ста ву 1. овог чла на, одлу ку којом се
утвр ђу је оба ве за спро во ђе ња стра те шке про цје не доно си
орган над ле жан за при пре му пла на и про гра ма уко ли ко, пре -
ма кри те ри ју ми ма про пи са ним посеб ним про пи сом, утвр ди
да посто ји могућ ност зна чај них ути ца ја на живот ну сре ди -
ну.

(3) Кри те ри ју ме на осно ву којих се одлу чу је о спро во -
ђе њу стра те шке про цје не за пла но ве и про гра ме из ста ва 2.
овог чла на мини стар утвр ђу је посеб ним про пи сом.

Члан 49. 

Оба ве за про пи са на чла ном 48. овог зако на не одно си се
на пла но ве и про гра ме нами је ње не без бјед но сти Репу бли -
ке, на пла но ве убла жа ва ња и откла ња ња посље ди ца еле -
мен тар них непо го да и на финан сиј ске и буџет ске пла но ве.

Члан 50.

(1) Стра те шке про цје не које се изра ђу ју за пла но ве и
про гра ме на раз ли чи тим ниво и ма мора ју бити међу соб но
ускла ђе не и ускла ђе не са про цје на ма ути ца ја про је ка та на
живот ну сре ди ну, као и пла но ви ма и про гра ми ма зашти те
живот не сре ди не.

(2) Осно в стра те шке про цје не чини план или про грам
којим се утвр ђу је оквир за раз вој одре ђе ног сек то ра, одно -
сно њего ве карак те ри сти ке, циље ви и про стор ни обу хват.

Члан 51. 

Стра те шка про цје на спро во ди се у сље де ћим фаза ма:

а) фаза при прем них рад њи, која обу хва та:

1) одлу чи ва ње о изра ди стра те шке про цје не,

2) избор носи о ца изра де извје шта ја о стра те шкој про -
цје ни и

3) уче шће заин те ре со ва них орга на и орга ни за ци ја;

б) фаза при пре ме изве шта ја о стра те шкој про цје ни;

в) фаза кон сул та ци ја, која обу хва та:

1) уче шће заин те ре со ва них орга на и орга ни за ци ја,

2) уче шће јав но сти,

3) кон сул та ци је са заин те ре со ва ним орга ни ма, орга ни -
за ци ји ма и јав но сти дру гог енти те та, одно сно Брч ко
Дистрик та, или дру ге земље, уко ли ко извр ше ње пла на и
про гра ма може има ти ути цај на живот ну сре ди ну дру гог
енти те та, Брч ко Дистрик та или дру ге земље,

4) извје штај о резул та ти ма уче шћа заин те ре со ва них
орга на и орга ни за ци ја и јав но сти и

г) фаза оцје не извје шта ја о стра те шкој про цје ни, која
под ра зу ми је ва изда ва ње мишље ња Мини стар ства о извје -
шта ју о стра те шкој про цје ни, које узи ма у обзир резул та те
кон сул та ци ја са орга ни ма и орга ни за ци ја ма, те са јав но сти
и посеб но кон сул та ци је вође не са пре дстав ни ци ма дру гог
енти те та, Брч ко Дистрик та или дру ге држа ве. 

Члан 52.

(1) Одлу ку о изра ди стра те шке про цје не, за пла но ве и
про гра ме из чла на 48. став 1. овог зако на, доноси орган
над ле жан за при пре му пла на и про гра ма по прет ход но
при ба вље ном мишље њу орга на над ле жног за посло ве
зашти те живот не сре ди не и дру гих заин те ре со ва них орга -
на и орга ни за ци ја и јав но сти.

(2) Одлу ка којом се утвр ђу је оба ве за спро во ђе ња стра -
те шке про цје не, за пла но ве и про гра ме из чла на 48. став 2.
овог зако на садр жи:

а) раз ло ге за врше ње стра те шке про цје не пре ма кри те -
ри ју ми ма из про пи са из чла на 48. став 3. овог зако на,

б) рези ме пита ња и про бле ма који се одно се на живот -
ну сре ди ну у пла ну и про гра му који ће бити раз ма тра ни у
окви ру стра те шке про цје не,

в) раз ло ге за изо ста вља ње поје ди них пита ња и про бле -
ма који се одно се на живот ну сре ди ну у пла ну и про гра му
из стра те шке про цје не,

г) еле мен те извје шта ја о стра те шкој про цје ни,

д) избор и оба ве зе носи о ца изра де извје шта ја о стра те -
шкој про цје ни,

ђ) начин уче шћа заин те ре со ва них орга на и орга ни за ци -
ја и јав но сти у поступ ку изра де и раз ма тра ња извје шта ја о
стра те шкој про цје ни и

е) дру ге подат ке од зна ча ја за изра ду стра те шке про цје -
не.

(3) Одлу ка којом се одлу чу је да спро во ђе ње стра те шке
про цје не није оба ве зно, садр жи: 

а) подат ке о врсти пла на и про гра ма и раз ло зи ма због
којих се не изра ђу је стра те шка про цје на,

б) кри те ри ју ме на осно ву којих је оци је ње но да не
посто ји могућ ност зна чај ни јих ути ца ја на живот ну сре ди -
ну и

в) дру ге реле вант не подат ке на осно ву којих је одлу че -
но да се не при сту пи изра ди извје шта ја о стра те шкој про -
цје ни.

(4) Одлу ке из ст. 1. и 2. овог чла на чине састав ни дио
одлу ке о при пре ми пла на и про гра ма.

Члан 53. 

(1) Орган над ле жан за при пре му пла на и про гра ма
одлу чу је о избо ру носи о ца изра де извје шта ја о стра те шкој
про цје ни, по поступ ку утвр ђе ном про пи сом о јав ним
набав ка ма.
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(2) Носи лац изра де извје шта ја о стра те шкој про цје ни
може бити само овлашће но прав но лице које испу ња ва
усло ве за оба вља ње дје лат но сти из обла сти зашти те
живот не сре ди не утвр ђе не про пи сом из чла на 67. став 3.
овог зако на.

(3) Мини стар доно си про пис којим се утвр ђу је садр жај
извје шта ја о стра те шкој про цје ни.

Члан 54. 

(1) Орган над ле жан за при пре му пла на и про гра ма
доста вља заин те ре со ва ним орга ни ма и орга ни за ци ја ма на
мишље ње извје штај о стра те шкој про цје ни из чла на 53.
овог зако на.

(2) Заин те ре со ва ни орга ни и орга ни за ци је дужни су да
доста ве мишље ње у року од 30 дана од дана при је ма извје -
шта ја и пра те ће доку мен та ци је.

(3) Ако се мишље ње не доста ви у року из ста ва 2. овог
чла на, сма тра се да нема при мје да ба на доста вље ни извје -
штај о стра те шкој про цје ни.

Члан 55.

(1) Орган над ле жан за при пре му пла на и про гра ма
обез бје ђу је уче шће јав но сти у поступ ку раз ма тра ња извје -
шта ја о стра те шкој про цје ни при је доста вља ња извје шта ја
Мини стар ству на мишље ње. 

(2) Орган над ле жан за при пре му пла на и про гра ма на
аде ква тан начин оба вје шта ва јав ност о начи ну и роко ви ма
за врше ње уви да у садр жај извје шта ја и о начи ну и роко -
ви ма за доста вља ње мишље ња, као и о вре ме ну и мје сту
одр жа ва ња јав не рас пра ве у скла ду са про пи сом којим се
уре ђу је посту пак доно ше ња пла на и про гра ма.

(3) Јав ност раз ма тра извје штај у окви ру изла га ња пла -
на и про гра ма на јав ном уви ду и одр жа ва њу јав не рас пра -
ве, ако зако ном није дру га чи је одре ђе но.

(4) Орган над ле жан за при пре му пла на и про гра ма, у
року од 30 дана од дана завр шет ка јав не рас пра ве, изра ђу -
је извје штај о уче шћу заин те ре со ва них орга на и орга ни за -
ци ја и јав но сти.

(5) Извје штај из ста ва 4. овог чла на садр жи обра зло же -
ње о свим при хва ће ним или непри хва ће ним мишље њи ма.

Члан 56.

(1) Орган над ле жан за при пре му пла на и про гра ма ће,
у слу ча ју да реа ли за ци ја пла на и про гра ма може има ти зна -
ча јан ути цај на живот ну сре ди ну дру гог енти те та, Брч ко
Дистрик та или дру ге држа ве или ако дру ги енти тет, Брч ко
Дистрикт или дру га држа ва чија живот на сре ди на може
бити зна чај но угро же на то затра жи, обез би је ди ти да у
поступ ку уче шћа заин те ре со ва них орга на и орга ни за ци ја и
јав но сти, у што кра ћем року, а нај ка сни је када буде инфор -
ми са на јав ност у Репу бли ци, дру ги енти тет, Брч ко
Дистрикт или дру га држа ва, доби је на мишље ње сље де ће
инфор ма ци је:

а) опис пла на и про гра ма зајед но са свим доступ ним
инфор ма ци ја ма о њихо вим могу ћим ути ца ји ма,

б) о при ро ди одлу ке која може бити доне се на и

в) о року у којем и начи ну на који дру ги енти тет, Брч ко
Дистрикт или дру га држа ва може да саоп шти сво је
мишље ње или сво ју намје ру да не уче ству је у поступ ку
кон сул та ци ја.

(2) Резул та те кон сул та ци ја и при ба вље ног мишље ња
заин те ре со ва них орга на и орга ни за ци ја и јав но сти дру гог
енти те та, Брч ко Дистрик та или дру ге држа ве Мини стар -
ство узи ма у обзир при ли ком дава ња мишље ња о извје шта -
ју о стра те шкој про цје ни и о томе сачи ња ва посе бан дио
обра зло же ња мишље ња. 

Члан 57. 

Мини стар ство у року од 30 дана од при је ма извје шта ја
о стра те шкој про цје ни и извје шта ја о спро ве де ним кон сул -
та ци ја ма, у скла ду са чл. 54. до 56. овог зако на, даје
мишље ње, узи ма ју ћи у обзир инте ре се зашти те, очу ва ња и
уна пре ђи ва ња живот не сре ди не, а наро чи то:

а) сте пен ути ца ја спро во ђе ња пла на на живот ну сре ди -
ну, ције не ћи сва ки могу ћи поје ди нач ни ути цај, као и куму -
ла тив ни ути цај на под руч ју које је обу хва ће но пла ном и
про гра мом,

б) мје ре и актив но сти које се пла ни ра ју пред у зе ти да
би се нега ти ван ути цај реа ли за ци је пла на и про гра ма ума -
њио или избје гао,

в) извје штај о спро ве де ним кон сул та ци ја ма са над ле -
жним орга ни ма и орга ни за ци ја ма и јав но сти,

г) извје штај о спро ве де ним кон сул та ци ја ма са над ле -
жним орга ни ма и орга ни за ци ја ма и јав но сти дру гог енти -
те та, Брч ко Дистрик та и дру ге држа ве и

д) начин на који се пред ви ђа пра ће ње ути ца ја на живот -
ну сре ди ну реа ли за ци је пла на и про гра ма, те мје ре које ће
се пред у зе ти ако при реа ли за ци ји пла но ва и про гра ма буде
уочен већи нега ти ван ути цај на живот ну сре ди ну него што
је то пред ви ђе но или оче ки ва но.

Члан 58. 

При је усва ја ња пла на и про гра ма орган над ле жан за
при пре му пла на и про гра ма узи ма у обзир мишље ње
Мини стар ства у скла ду са којим ускла ђу је план и про грам
са инте ре си ма зашти те, очу ва ња и уна пре ђи ва ња живот не
сре ди не.

Члан 59.

(1) Мишље ње о извје шта ју о стра те шкој про цје ни, извје -
штај о стра те шкој про цје ни, извје штај о резул та ти ма уче шћа
заин те ре со ва них орга на и орга ни за ци ја и јав но сти биће
састав ни дио доку мен та ци о ног осно ва пла на и про гра ма.

(2) Орган над ле жан за при пре му пла на и про гра ма
обез бје ђу је доступ ност пода та ка из ста ва 1. овог чла на
посли је усва ја ња пла на и про гра ма под усло ви ма одре ђе -
ним зако ном.

VII - ПРО ЦЈЕ НА УТИ ЦА ЈА НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Члан 60.

Про цје на ути ца ја на живот ну сре ди ну под ра зу ми је ва
иден ти фи ка ци ју, утвр ђи ва ње, ана ли зу и оцје ну директ них
и инди рект них ути ца ја про јек та с обзи ром на сље де ће еле -
мен те и фак то ре:

а) људе, биљ ни и живо тињ ски сви јет,

б) земљи ште, воду, ваздух, кли му и пеј заж,

в) мате ри јал на добра и кул тур но насље ђе и

г) међу дје ло ва ње фак то ра наве де них у т. а) до в) овог
чла на.

Члан 61.

(1) За про јек те који могу има ти зна ча јан ути цај на
живот ну сре ди ну с обзи ром на њихо ву при ро ду, вели чи ну
или лока ци ју мора се спро ве сти про цје на ути ца ја на
живот ну сре ди ну и при ба ви ти рје ше ње о одо бра ва њу сту -
ди је ути ца ја на живот ну сре ди ну (у даљем тек сту: рје ше ње
о одо бра ва њу сту ди је) у скла ду са овим зако ном.

(2) Про цје на ути ца ја на живот ну сре ди ну (у даљем тек -
сту: про цје на ути ца ја) спро во ди се у дви је фазе:

а) у поступ ку прет ход не про цје не ути ца ја, у којем се
одлу чу је о:

1) оба ве зи спро во ђе ња про цје не ути ца ја,

2) оби му про цје не ути ца ја, ако је спро во ђе ње про цје не
ути ца ја оба ве зно и

б) у поступ ку про цје не ути ца ја на живот ну сре ди ну.

(3) Лока циј ске усло ве за про јек те који могу има ти зна -
ча јан ути цај на живот ну сре ди ну изда је орган упра ве 
на д ле  жан за гра ђе ње, по прет ход но при ба вље ном рје ше њу
о утвр ђи ва њу оба ве зе спро во ђе ња про цје не ути ца ја и оби -
му про цје не ути ца ја, ако је њено спро во ђе ње оба ве зно.

(4) Одо бре ње за гра ђе ње за про јек те који могу има ти
зна ча јан ути цај на живот ну сре ди ну изда је орган упра ве
над ле жан за гра ђе ње, по прет ход но при ба вље ним рје ше -
њи ма о одо бра ва њу сту ди је или еко ло шкој дозво ли. 
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Члан 62.

(1) Рје ше ње о утвр ђи ва њу оба ве зе спро во ђе ња про цје -
не ути ца ја и оби му про цје не ути ца ја и рје ше ње о одо бра -
ва њу сту ди је за поје ди не про јек те по поступ ку одре ђе ном
овим зако ном доно си мини стар. 

(2) На пита ња поступ ка која нису уре ђе на овим зако -
ном при мје њу је се про пис којим је регу ли сан општи
управ ни посту пак.

Члан 63. 

(1) Мини стар доно си про пис којим се одре ђу ју:

а) про јек ти за које се оба ве зно спро во ди про цје на ути -
ца ја и

б) про јек ти за које о оба ве зи спро во ђе ња про цје не ути -
ца ја одлу чу је Мини стар ство на осно ву кри те ри ју ма у поје -
ди ним слу ча је ви ма о оба ве зи спро во ђе ња про цје не ути ца -
ја и о оби му про цје не ути ца ја.

(2) Осим про је ка та утвр ђе них про пи сом из ста ва 1.
овог чла на, про цје на ути ца ја на живот ну сре ди ну потреб на
је и за:

а) зна чај не про мје не на про јек ти ма из ста ва 1. овог чла -
на,

б) про јек те из ста ва 1. овог чла на чији раст про из вод -
ње, упо тре ба енер ги је, коришће ње воде, коришће ње про -
сто ра, еми си је или про из вод ња отпа да у зад њих десет
годи на пре ла зи 25% и

в) пре ста нак рада постро је ња и руше ње обје ка та из
ста ва 1. овог чла на.

Члан 64. 

(1) Посту пак за прет ход ну про цје ну ути ца ја на живот -
ну сре ди ну покре ће се захтје вом који носи лац про јек та
под но си Мини стар ству (у даљем тек сту: захтјев за прет -
ход ну про цје ну ути ца ја).

(2) Уз захтјев за прет ход ну про цје ну ути ца ја при ла жу
се сље де ћи пода ци:

а) опис про јек та, укљу чу ју ћи подат ке о њего вој лока -
ци ји, намје ни и вели чи ни,

б) опис могу ћих ути ца ја про јек та на живот ну сре ди ну
у току њего ве изград ње или изво ђе ња и у току њего вог
рада или екс пло а та ци је,

в) опис пред ви ђе них мје ра за спре ча ва ње, сма њи ва ње
или укла ња ње штет них ути ца ја про јек та на живот ну сре -
ди ну,

г) кра так пре глед опци ја које је носи лац про јек та
разма трао и наво ђе ње раз ло га за иза бра но рје ше ње, с обзи -
ром на ути ца је на живот ну сре ди ну,

д) извод из план ског акта,

ђ) инфор ма ци је о могу ћим тешко ћа ма на које је наи шао
носи лац про јек та при при ку пља њу пода та ка и

е) нетех нич ки рези ме инфор ма ци ја из ста ва 2. овог
чла на. 

(3) Опи си из ста ва 2. овог чла на дају се струч ним тех -
нич ким јези ком, са тек сту ал ним, нуме рич ким и гра фич ким
пода ци ма, а рези ме опи са нетех нич ким јези ком, на начин
који је пого дан за инфор ми са ње над ле жних орга на, орга -
ни за ци ја и јав но сти.

(4) Мини стар ство може зах ти је ва ти од носи о ца про јек -
та додат не инфор ма ци је о про јек ту, којим се утвр ђу је ста -
тус стран ке у поступ ку, које су му потреб не за доно ше ње
одлу ке о оба ве зи спро во ђе ња и оби му про цје не ути ца ја у
скла ду са кри те ри ју ми ма из чла на 63. став 1. овог зако на.

(5) Рје ше ње о утвр ђи ва њу оба ве зе спро во ђе ња про цје -
не ути ца ја и оби му про цје не ути ца ја из чла на 66. овог зако -
на под но си лац захтје ва за изда ва ње лока циј ских усло ва за
про јек те из чла на 63. став 1. овог зако на доста вља над ле -
жном орга ну уз захтјев за изда ва ње лока циј ских усло ва.

Члан 65. 

(1) У поступ ку раз ма тра ња и одлу чи ва ња о захтје ву за
прет ход ну про цје ну ути ца ја Мини стар ство је оба ве зно да

доста ви копи ју захтје ва и обез би је ди увид у при ло же на
доку мен та ради при ба вља ња мишље ња сље де ћим субјек ти -
ма:

а) орга ну упра ве над ле жном за посло ве гра ђе ња у једи -
ни ци локал не само у пра ве на чијем под руч ју би се про је кат
изво дио, у слу ча је ви ма када је Мини стар ство над ле жно за
изда ва ње лока циј ских усло ва;

б) орга ни ма упра ве и орга ни за ци ја ма над ле жним за
зашти ту еле ме на та живот не сре ди не, који изво ђе њем про -
јек та могу бити изло же ни њего вом зна чај ном ути ца ју, и то:

1) орга ни ма над ле жним за зашти ту при ро де, 

2) орга ни ма над ле жним за зашти ту кул тур но-исто риј -
ског и при род ног насље ђа,

3) орга ни ма над ле жним за пољо при вре ду, шумар ство,
водо при вре ду, 

4) орга ни ма над ле жним за зашти ту здра вља, 

5) дру гим заин те ре со ва ним орга ни ма и

в) орга ну над ле жном за зашти ту живот не сре ди не дру -
гог енти те та и Брч ко Дистрик та, ако је ријеч о про јек ту са
зна чај ним ути ца јем на живот ну сре ди ну дру гог енти те та
или Брч ко Дистрик та или дру ге држа ве, у скла ду са чл. 75.
до 79. овог зако на.

(2) Субјек ти из ста ва 1. овог чла на дају мишље ње
Мини стар ству у року од 30 дана од дана при је ма копи је
захтје ва у писа ној фор ми у вези са захтје вом и о при ло же -
ној доку мен та ци ји, посеб но о оби му про цје не ути ца ја и
садр жа ју сту ди је у вези са ути ца јем на еле мен те живот не
сре ди не за чију зашти ту су над ле жни, уко ли ко сма тра ју да
је спро во ђе ње про цје не ути ца ја потреб но. 

Члан 66.

(1) О захтје ву за прет ход ну про цје ну ути ца ја Мини -
стар ство одлу чу је рје ше њем, којим утвр ђу је оба ве зу под -
но си о ца захтје ва да спро ве де про цје ну ути ца ја про јек та и
при ба ви сту ди ју о про цје ни ути ца ја на живот ну сре ди ну (у
даљем тек сту: сту ди ја ути ца ја) и одре ђу је оквир ни обим и
садр жај сту ди је или утвр ђу је да спро во ђе ње про цје не ути -
ца ја и при ба вља ње сту ди је није оба ве зно.

(2) Обим и садр жај сту ди је ути ца ја одре ђу је се пре ма
спе ци фич ним карак те ри сти ка ма поје ди ног про јек та у
скла ду са про пи сом из чла на 68. став 1. овог зако на и кри -
те ри ју ми ма одре ђе ним у посеб ном про пи су из чла на 63.
став 1. овог зако на, узи ма ју ћи у обзир и одред бе чла на 75.
став 1. и чла на 79. овог зако на.

(3) При ли ком доно ше ња рје ше ња о оба ве зи спро во ђе -
ња про цје не ути ца ја и оби му про цје не ути ца ја Мини стар -
ство је дужно да раз мо три и узме у обзир бла го вре ме но
при мље на мишље ња из чла на 65. став 2. овог зако на.

(4) Рје ше ње из ста ва 3. овог чла на доно си се у року од
60 дана од дана при је ма захтје ва.

(5) Мини стар ство у року од 15 дана од дана уру че ња
рје ше ња о оба ве зи спро во ђе ња про цје не ути ца ја и оби му
про цје не ути ца ја носи о цу про јек та доста вља рје ше ње
субјек ти ма из чла на 65. став 1. овог зако на и поста вља га
на интер нет-стра ни цу Мини стар ства или Вла де у пери о ду
од 30 дана.

Члан 67.

(1) У року од шест мје се ци од доби ја ња рје ше ња из
чла на 66. став 1. носи лац про јек та је оба ве зан да под не се
захтјев за изра ду сту ди је овлашће ном прав ном лицу из ста -
ва 2. овог чла на за дје лат но сти одре ђе не лока циј ским усло -
ви ма и рје ше њем о утвр ђи ва њу оба ве зе спро во ђе ња про -
цје не ути ца ја и при ба вља ња сту ди је ути ца ја.

(2) Сту ди ју ути ца ја изра ђу је овлашће но прав но лице
које испу ња ва усло ве за оба вља ње дје лат но сти из обла сти
зашти те живот не сре ди не.

(3) Мини стар посеб ним про пи сом утвр ђу је усло ве за
оба вља ње дје лат но сти из ста ва 2. овог чла на.

(4) Мини стар ства и дру ги орга ни и орга ни за ци је са
над ле жно сти ма и одго вор но сти ма или јав ним овлашће њи -
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ма у обла сти зашти те живот не сре ди не мора ју носи о цу
про јек та омо гу ћи ти при ступ пода ци ма који су му потреб -
ни за изра ду сту ди је ути ца ја, ако са њима рас по ла жу.

Члан 68. 

(1) Мини стар доно си про пис којим се утвр ђу је садр жај
сту ди је ути ца ја на живот ну сре ди ну.

(2) Поред садр жа ја утвр ђе них у про пи су из ста ва 1.
овог чла на, сту ди ја ути ца ја по потре би може да садр жи и
посе бан дио, у којем се даје кра так пре глед при мље них
мишље ња заин те ре со ва них орга на у скла ду са чла ном 65.
овог зако на и обра зло же ње да ли и на који начин су при -
мље на мишље ња била узе та у обзир при ли ком изра де сту -
ди је ути ца ја. 

(3) Сту ди ја ути ца ја садр жи посеб ни дио који се одно си
на могу ћи ути цај про јек та на живот ну сре ди ну дру гог енти -
те та или Брч ко Дистрик та или пре ко гра нич ни ути цај у скла -
ду са чла ном 75. став 1, одно сно чла ном 79. овог зако на.

Члан 69.

(1) Носи лац про јек та доста вља сту ди ју ути ца ја у два
при мјер ка у писа ној фор ми и чети ри при мјер ка у елек -
трон ској фор ми Мини стар ству, уз захтјев за доно ше ње рје -
ше ња о одо бра ва њу сту ди је ути ца ја, у року од 30 дана од
дана при је ма сту ди је од овлашће ног прав ног лица.

(2) По при је му захтје ва из ста ва 1. овог чла на, Мини -
стар ство је оба ве зно да у року од 15 дана доста ви копи ју
захтје ва за одо бра ва ње сту ди је ути ца ја субјек ти ма из чла на
65. став 1. овог зако на који у року од 30 дана дају мишље -
ње у писа ној фор ми о захтје ву и сту ди ји ути ца ја, посеб но
о садр жа ју сту ди је ути ца ја. 

(3) У року од 15 дана од дана под но ше ња захтје ва за
одо бра ва ње сту ди је ути ца ја Мини стар ству, носи лац про -
јек та оба ве зан је да оба ви је сти јав ност и заин те ре со ва ну
јав ност о под не се ном захтје ву за одо бра ва ње сту ди је ути -
ца ја оба вје ште њем у јед ном од днев них листо ва у Репу бли -
ци доступ ним на тери то ри ји локал не зајед ни це у којој се
про је кат пла ни ра.

(4) Оба вје ште ње из ста ва 3. овог чла на садр жи сље де -
ће инфор ма ци је:

а) основ не инфор ма ци је о захтје ву,

б) рези ме садр жа ја и закључ ке сту ди је ути ца ја,

в) ври је ме и мје сто на којем се обез бје ђу је бес пла тан
увид јав но сти у захтјев и сту ди ју ути ца ја,

г) пред ви ђе но ври је ме и мје сто одр жа ва ња јав не
распра ве о сту ди ји ути ца ја,

д) рок за под но ше ње писа них мишље ња о захтје ву и
сту ди ји ути ца ја,

ђ) адре са на коју се могу доста ви ти мишље ња из тач ке
д) овог чла на и 

е) чиње ни це да је ријеч о про јек ту са могу ћим ути ца јем
на живот ну сре ди ну дру гог енти те та или Брч ко Дистрик та.

(5) Носи лац про јек та дужан је да обез би је ди заин те ре -
со ва ној јав но сти бес пла тан увид у захтјев за одо бра ва ње
сту ди је ути ца ја и сту ди ју ути ца ја у једи ни ци локал не само -
у пра ве у којој се нала зи лока ци ја датог про јек та од дана
обја вљи ва ња оба вје ште ња из ста ва 3. овог чла на до исте ка
рока за дава ње при мје да ба и мишље ња из чла на 70. став 5.
овог зако на.

(6) Носи лац про јек та оба ве зан је да орга ни зу је јав ну
рас пра ву у једи ни ци локал не само у пра ве у којој се нала зи
лока ци ја датог про јек та, нај ка сни је у року од 60 дана од
дана под но ше ња захтје ва за одо бра ва ње сту ди је ути ца ја
Мини стар ству.

(7) Позив на јав ну рас пра ву мора бити обја вљен нај ма -
ње 15 дана при је одр жа ва ња јав не рас пра ве.

Члан 70. 

(1) Носи лац про јек та орга ни зу је јав ну рас пра ву о сту -
ди ји ути ца ја у једи ни ци локал не само у пра ве у којој се
нала зи лока ци ја датог про јек та.

(2) У јав ној рас пра ви оба ве зно уче ству је пред став ник
Мини стар ства, који и води јав ну рас пра ву. 

(3) Струч ња ци и пред став ни ци заин те ре со ва них једи -
ни ца локал не само у пра ве при су ству ју јав ној рас пра ви и
дају мишље ње, а сва оста ла лица која при су ству ју јав ној
рас пра ви дају при мјед бе на начин који одре ди пред став ник
над ле жног орга на. 

(4) Носи лац про јек та при пре ма и доста вља Мини стар -
ству запи сник са јав не рас пра ве у року од осам дана након
њеног одр жа ва ња.

(5) Заин те ре со ва на јав ност може у року од 30 дана од
дана одр жа ва ња јав не рас пра ве под ни је ти носи о цу про јек -
та при мјед бе и мишље ње у вези са захтје вом и сту ди јом
ути ца ја, у писа ној фор ми.

Члан 71. 

(1) Након исте ка рока из чла на 70. став 5. овог зако на
носи лац про јек та оба ве зан је да у наред них 15 дана доста -
ви Мини стар ству при мље не при мјед бе у вези са захтје вом
и сту ди јом ути ца ја и свој пре ли ми нар ни струч ни став пре -
ма при мље ним при мјед ба ма.

(2) Мини стар ство у року од 15 дана про сље ђу је носи о -
цу про јек та сво ју оцје ну о при мље ним при мјед ба ма заин -
те ре со ва не јав но сти, о пре ли ми нар ном струч ном ста ву
носи о ца про јек та и свој став пре ма при мље ним при мјед ба -
ма заин те ре со ва них орга на, те по потре би нала же носи о цу
про јек та да извр ши измје не и допу не сту ди је ути ца ја. 

(3) Мини стар ство одре ђу је носи о цу про јек та рок који
не може бити дужи од 30 дана да под не се допу ње ну сту ди -
ју, укљу чу ју ћи и посеб ни дио сту ди је ути ца ја из чла на 68.
став 2. овог зако на.

Члан 72. 

(1) Мини стар ство повје ра ва реви зи ју сту ди је ути ца ја
овлашће ном прав ном лицу које испу ња ва усло ве за оба -
вља ње дје лат но сти из обла сти зашти те живот не сре ди не (у
даљем тек сту: реви дент). 

(2) Реви зи јом сту ди је ути ца ја про вје ра ва се струч ни
ква ли тет сту ди је ути ца ја, а посеб но:

а) ускла ђе ност оби ма и садр жа ја сту ди је ути ца ја са рје -
ше њем из чла на 66. овог зако на, закон ским и под за кон ским
акти ма из обла сти зашти те живот не сре ди не, тех нич ким
нор ма ти ви ма и стан дар ди ма који се одно се на актив ност
пла ни ра ну про јек том и са репу блич ким стра те шким пла ном
зашти те живот не сре ди не и про гра ми ма зашти те живот не
сре ди не једи ни ца локал не само у пра ве на чијем под руч ју би
се про је кат изво дио, ако су та доку мен та доне се на,

б) изво ри и тач ност пода та ка који су наве де ни у сту ди -
ји ути ца ја,

в) струч на осно ва ност опи са, ана ли за и оцје на закљу -
ча ка и ста во ва датих у сту ди ји ути ца ја о посто је ћем ста њу
живот не сре ди не, могу ћим ути ца ји ма на живот ну сре ди ну,
мје ра ма за укла ња ње, сма ње ње или спре ча ва ње штет них
ути ца ја на живот ну сре ди ну и дру го и

г) посто ја ње, обим и ква ли тет посеб ног дије ла сту ди је
ути ца ја из чла на 68. став 2. овог зако на.

(3) Носи лац изра де сту ди је не може врши ти реви зи ју
из ста ва 1. овог чла на, као и сље де ћа лица: 

а) под но си лац захтје ва,

б) лица која код под но си о ца захтје ва раде по осно ву
рад ног одно са или уго во ра,

в) лица која код овлашће ног прав ног лица које је изра -
ди ло сту ди ју раде по осно ву рад ног одно са или уго во ра и

г) брач ни дру го ви, крв ни срод ни ци до четвр тог сте пе -
на срод ства и срод ни ци по тазби ни до дру гог сте пе на срод -
ства лица наве де них у т. а) до в) овог ста ва.

(4) Реви дент под но си Мини стар ству извје штај о реви -
зи ји, који садр жи струч ну оцје ну сту ди је ути ца ја, евен ту -
ал не при мјед бе на ква ли тет и пот пу ност сту ди је и упут ства
за укла ња ње тих недо ста та ка. 

(5) Извје штај о реви зи ји Мини стар ство доста вља носи -
о цу про јек та.
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(6) Носи лац про јек та оба ве зан је да доста ви Мини стар -
ству сту ди ју ути ца ја у конач ном обли ку у скла ду са при -
мјед ба ма и упут стви ма из извје шта ја о реви зи ји, у року
који одре ди мини стар ство, али не дужем од 15 дана.

Члан 73. 

(1) Рје ше ње о одо бра ва њу сту ди је доно си Мини стар -
ство у року од 60 дана од дана при је ма сту ди је ути ца ја у
конач ном обли ку из чла на 72. став 6. овог зако на. 

(2) Рје ше њем о одо бра ва њу сту ди је утвр ђу је се посеб но:

а) да је сту ди ја ути ца ја изра ђе на у скла ду са овим зако -
ном,

б) да је носи лац про јек та оба ве зан да пре ду зме мје ре за
зашти ту живот не сре ди не које су утвр ђе не у сту ди ји ути ца -
ја и

в) да се сту ди ја ути ца ја сма тра састав ним дије лом рје -
ше ња о одо бра ва њу сту ди је.

(3) У обра зло же њу рје ше ња о одо бра ва њу сту ди је наво -
ди се да ли су и које су при мјед бе заин те ре со ва них орга на
и заин те ре со ва не јав но сти узе те у обзир, при ба вље не на
осно ву чла на 70. став 5. овог зако на, као и при мјед бе дру -
гог енти те та, Брч ко Дистрик та или дру ге држа ве, при ба -
вље не на осно ву чла на 69. став 2, чла на 76. став 5. и чла на
79. овог зако на.

(4) Рје ше ње о одби ја њу сту ди је изда је се уко ли ко се
утвр ди да:

а) би про је кат могао иза зва ти зна ча јан нега ти ван ути цај
на живот ну сре ди ну, одно сно да би про је кат могао у знат -
ној мје ри угро зи ти живот ну сре ди ну,

б) про је кат није у скла ду са пла ном зашти те живот не
сре ди не на међу ен ти тет ском и енти тет ском нивоу или 

в) про је кат није у скла ду са међу на род ним оба ве за ма
Босне и Хер це го ви не о пита њу зашти те живот не сре ди не.

(5) Рје ше ње о одо бра ва њу сту ди је пре ста је да важи ако
носи лац про јек та не при ба ви одо бре ње за гра ђе ње или еко -
ло шку дозво лу, одно сно дру гу одлу ку у скла ду са посеб ним
про пи си ма у року од дви је годи не од дана при је ма рје ше ња. 

(6) Важе ње рје ше ња о одо бра ва њу сту ди је може се
посеб ним рје ше њем, по захтје ву носи о ца про јек та, про ду -
жи ти још за годи ну дана, и то из раз ло га неа у жур но сти
орга на за доно ше ње одлу ка из ста ва 5. овог чла на и ако се
нису про ми је ни ли усло ви пре ма који ма је изда то рје ше ње. 

(7) Мини стар ство у року од 15 дана од дана уру че ња
рје ше ња о одо бра ва њу сту ди је носи о цу про јек та доста вља
рје ше ње субјек ти ма из чла на 65. став 1. овог зако на и
поста вља га на интер нет-стра ни цу Мини стар ства или Вла -
де у пери о ду од 30 дана.

Члан 74. 

Тро шко ве оба вје шта ва ња и омо гу ћа ва ња уче шћа јав но -
сти у поступ ци ма про цје не ути ца ја и тро шко ве реви зи је
сту ди је ути ца ја сно си носи лац про јек та.

Члан 75. 

(1) Када Мини стар ство оци је ни да про је кат може има -
ти зна ча јан ути цај на живот ну сре ди ну дру гог енти те та
или Брч ко Дистрик та, или по њихо вом захтје ву, одре ди ће
рје ше њем из чла на 66. овог зако на оба ве зу изра де посеб -
ног дије ла сту ди је о могу ћим ути ца ји ма на живот ну сре ди -
ну дру гог енти те та или Брч ко Дистрик та.

(2) Када про је кат може има ти зна ча јан ути цај на живот -
ну сре ди ну дру гог енти те та или Брч ко Дистрик та, носи лац
про јек та о томе оба вје шта ва Мини стар ство.

Члан 76. 

(1) Када Мини стар ство у поступ ку прет ход не про цје не
уста но ви да је ријеч о про јек ту са могу ћим ути ца јем на
живот ну сре ди ну дру гог енти те та или Брч ко Дистрик та,
доста ви ће над ле жном орга ну дру гог енти те та, одно сно
Брч ко Дистрик та оба вје ште ње, које садр жи:

а) опис про јек та са доступ ним инфор ма ци ја ма о могу -
ћем ути ца ју на живот ну сре ди ну дру гог енти те та, одно сно
Брч ко Дистрик та,

б) инфор ма ци ју да Мини стар ство води посту пак прет -
ход не про цје не ути ца ја про јек та и да ће дони је ти рје ше ње
о оба ве зи спро во ђе ња про цје не ути ца ја, као и о оби му про -
цје не, ако је њено спро во ђе ње оба ве зно и

в) рок у којем се дру ги енти тет, одно сно Брч ко
Дистрикт може изја сни ти да ли су му потреб не додат не
инфор ма ци је ради доста вља ња мишље ња у поступ ку прет -
ход не про цје не, одно сно и у евен ту ал ном поступ ку изда ва -
ња еко ло шке дозво ле.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. тач ка в) овог чла на Мини стар -
ство ће над ле жном орга ну дру гог енти те та, одно сно Брч ко
Дистрик та про сли је ди ти:

а) захтјев за прет ход ну про цје ну ути ца ја и при ло же на
доку мен та у поступ ку прет ход не про цје не ути ца ја или

б) захтјев за изда ва ње рје ше ња о одо бре њу сту ди је и
сту ди ју ути ца ја, те оба вје ште ње о вре ме ну и мје сту одр жа -
ва ња јав не рас пра ве у поступ ку изда ва ња рје ше ња о одо -
бра ва њу сту ди је.

(3) У поступ ци ма из ста ва 2. овог чла на, Мини стар ство
ће над ле жном орга ну дру гог енти те та или Брч ко Дистрик -
та оста ви ти рок за доста вља ње мишље ња.

(4) Рок из ста ва 3. овог чла на не рачу на се у рок за изда -
ва ње рје ше ња о оба ве зи спро во ђе ња про цје не ути ца ја и
оби му про цје не ути ца ја, као ни у рок за изда ва ње рје ше ња
о одо бра ва њу сту ди је, а мишље ња о захтје ву за прет ход ну
про цје ну ути ца ја и при ло же ним доку мен ти ма која је
доста вио над ле жни орган дру гог енти те та или Брч ко
Дистрик та, у скла ду са ста вом 3. овог чла на, Мини стар -
ство ће раз мо три ти при ли ком доно ше ња рје ше ња из чла на
66. овог зако на.

(5) Мишље ња о захтје ву за изда ва ње рје ше ња о одо бра -
ва њу сту ди је и о сту ди ји ути ца ја које је доста вио над ле жни
орган дру гог енти те та или Брч ко Дистрик та, у скла ду са
ста вом 3. овог чла на, Мини стар ство ће раз мо три ти при ли -
ком одо бра ва ња сту ди је ути ца ја и изда ва ња рје ше ња о одо -
бра ва њу сту ди је.

(6) У поступ ку изда ва ња рје ше ња о одо бра ва њу сту ди -
је Мини стар ство ће омо гу ћи ти уче шће у јав ној рас пра ви
пред став ни ка из дру гог енти те та или Брч ко Дистрик та на
које про јект може има ти ути цај, као и пред став ни ка над ле -
жног орга на дру гог енти те та или Брч ко Дистрик та.

(7) Рје ше ње из чла на 66. овог зако на и рје ше ње о одо -
бра ва њу сту ди је за про јек те са могу ћим ути ца јем на живот -
ну сре ди ну дру гог енти те та или Брч ко Дистрик та доста вља
се над ле жном орга ну дру гог енти те та или Брч ко Дистрик та.

Члан 77. 

(1) Уко ли ко би про је кат који се пла ни ра или изво ди у
дру гом енти те ту или Брч ко Дистрик ту могао има ти зна ча -
јан ути цај на живот ну сре ди ну у Репу бли ци, Мини стар ство
ће доста ви ти над ле жном орга ну дру гог енти те та или Брч -
ко Дистрик та захтјев за доста вља ње потреб них инфор ма -
ци ја и доку ме на та у вези са тим про јек том.

(2) Мини стар ство, након при ку пље них инфор ма ци ја и
доку ме на та из ста ва 1. овог чла на доста вља мишље ње о
ути ца ји ма про јек та на живот ну сре ди ну Репу бли ке и пред -
у зи ма све нео п ход не мје ре да би се обез би је ди ло да заин -
те ре со ва ни орга ни и јав ност могу уче ство ва ти у про цје ни
ути ца ја тог про јек та на живот ну сре ди ну Репу бли ке.

(3) Мини стар ство ће обез би је ди ти да над ле жни орган
дру гог енти те та или Брч ко Дистрик та раз мо три мишље ња
заин те ре со ва них орга на и јав но сти из ста ва 2. овог чла на.

Члан 78. 

Уко ли ко енти те ти и Брч ко Дистрикт утвр де детаљ ни је
дефи ни сан посту пак за про јек те који могу има ти ути цај на
енти те те или Брч ко Дистрикт, Мини стар ство ће у тим
поступ ци ма при мје њи ва ти одред бе тог поступ ка.

Члан 79. 

Уко ли ко про јек ти могу има ти пре ко гра нич ни ути цај на
дру гу држа ву, Мини стар ство ће посту па ти у сми слу одред -
аба чл. 75. до 78. овог зако на, када за то посто ји оба ве за на
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осно ву међу на род них уго во ра или спо ра зу ма, наче ла реци -
про ци те та или зва нич них поли тич ких дого во ра.

VIII - ИЗДА ВА ЊЕ ЕКО ЛО ШКИХ ДОЗВО ЛА 
И СПРЕ ЧА ВА ЊЕ НЕСРЕ ЋА ВЕЛИ КИХ РАЗ МЈЕ РА

Члан 80. 

(1) Еко ло шком дозво лом нала жу се мје ре за спре ча ва ње
или, када то није изво дљи во, сма ње ње еми си ја у ваздух,
воду и земљи ште и спре ча ва ње ства ра ња отпа да, да би се
оства рио висок ниво зашти те живот не сре ди не као цје ли не.

(2) Еко ло шка дозво ла се не изда је за истра жи вач ке
актив но сти, раз вој не актив но сти или тести ра ње нових
про из во да и про це са.

Члан 81.

(1) Мини стар доно си про пис којим утвр ђу је постро је -
ња која могу бити изгра ђе на и пуште на у рад само уко ли -
ко има ју еко ло шку дозво лу.

(2) За постро је ња за која је потреб на еко ло шка дозво ла
или на која се одно се одред бе у вези са кон тро лом опа сно -
сти од несре ћа вели ких раз мје ра над ле жни су сље де ћи
орга ни:

а) Мини стар ство:

1) за вели ка и сред ња постро је ња изнад пра го ва који су
утвр ђе ни про пи сом из ста ва 1. овог чла на, 

2) за постро је ња која су наве де на у про пи су из ста ва 1.
овог чла на у окви ру одре да ба о спре ча ва њу несре ћа вели -
ких раз мје ра и

б) локал ни орган упра ве над ле жан за зашти ту живот не
сре ди не за мања постро је ња, одно сно постро је ња која су
испод пра го ва утвр ђе них про пи сом из ста ва 1. овог чла на.

Члан 82. 

(1) Еко ло шка дозво ла може да обу хва ти два или више
постро је ња који ма упра вља јед но одго вор но лице на истој
лока ци ји, с тим да та еко ло шка дозво ла садр жи мје ре који -
ма се оси гу ра ва да сва ко поје ди нач но постро је ње испу ња -
ва усло ве про пи са не овим зако ном.

(2) Уко ли ко јед но одго вор но лице посје ду је дви је или
више еко ло шких дозво ла за више одво је них постро је ња на
истој лока ци ји, над ле жни орган за изда ва ње еко ло шке
дозво ле (у даљем тек сту: орган над ле жан за изда ва ње еко -
ло шке дозво ле) може зами је ни ти посто је ће еко ло шке
дозво ле у поступ ку редов не или ван ред не реви зи је обје ди -
ње ном еко ло шком дозво лом. 

(3) Обје ди ње на еко ло шка дозво ла ће се одно си ти на
иста постро је ња и у њој ће бити назна че ни исти усло ви
који су важи ли за посто је ће дозво ле.

(4) Орган над ле жан за изда ва ње еко ло шке дозво ле ће
зами је ни ти посто је ће дозво ле са обје ди ње ном еко ло шком
дозво лом по слу ж бе ној дужно сти само уко ли ко је сам над -
ле жан за сва постро је ња или по захтје ву одго вор ног лица
таквих постро је ња. 

Члан 83.

(1) Одго вор но лице постро је ња дужно је да допри не се
пости за њу стан дар да ква ли те та живот не сре ди не, мини ми -
зи ра пре ко гра нич но зага ђе ње и зашти ти ефи ка сно живот -
ну сре ди ну као цје ли ну.

(2) Постро је ња мора ју бити изгра ђе на и да раде тако да: 

а) се пре ду зму све одго ва ра ју ће пре вен тив не мје ре тако
да се спри је чи зага ђе ње и да се не про у зро ку је зна чај ни је
зага ђе ње,

б) се при мје њу ју нај бо ље рас по ло жи ве тех ни ке,

в) избје га ва ју про дук ци ју отпа да,

г) уко ли ко дола зи до ства ра ња отпа да, коли чи на ће се
све сти на нај ма њу могу ћу мје ру или ће се врши ти реци кла -
жа или уко ли ко то није тех нич ки или еко ном ски изво дљи -
во, отпад се одла же а да се при том избје га ва или сма њу је
било какав нега ти ван ути цај на живот ну сре ди ну,

д) се енер ги ја и при род ни ресур си ефи ка сно кори сте,

ђ) пре ду зму нео п ход не мје ре за спре ча ва ње несре ћа и
огра ни ча ва ње њихо вих посље ди ца и

е) пре ду зму нео п ход не мје ре након пре стан ка рада
постро је ња да би се избје гао било какав ризик од зага ђе ња
и да би се лока ци ја на којој се постро је ње нала зи вра ти ла
у задо во ља ва ју ће ста ње. 

(3) Усло ве из ста ва 2. овог чла на одго вор но лице мора
да испу ни током изград ње, рада и пре стан ка рада постро -
је ња. 

(4) Оба ве за испу ња ва ња усло ва из ста ва 2. овог чла на
за постро је ња за које није потреб но при ба вља ње еко ло шке
дозво ле и постро је ња која нису наве де на у под за кон ском
акту из чла на 81. став 1. овог зако на утвр ђу је се урба ни -
стич ко-тех нич ким усло ви ма, који чине састав ни дио лока -
циј ских усло ва.

Члан 84.

(1) Стан дар ди ква ли те та живот не сре ди не пости жу се
при мје ном нај бо љих рас по ло жи вих тех ни ка да би се нега -
тив ни ути ца ји пого на и постро је ња или актив но сти спри је -
чи ли или све ли на нај ма њу могу ћу мје ру, а посеб но: 

а) успо ста вља њем гра нич них ври јед но сти еми си ја за
зага ђу ју ће мате ри је,

б) при мје ном тех нич ких стан дар да зашти те живот не
сре ди не за одре ђе ни про из вод, погон, постро је ње или уре -
ђај, опре му и про из вод ни посту пак који могу про у зро ко ва -
ти ризик или опа сност по живот ну сре ди ну и

в) одре ђи ва њем захтје ва за мје ре ње и мони то ринг. 

(2) Нај бо ље рас по ло жи ве тех ни ке утвр ђу ју се као тех -
нич ка упут ства за актив но сти која се изра ђу ју и ажу ри ра ју
има ју ћи у виду раз вој рефе рент них доку ме на та за нај бо ље
рас по ло жи ве тех ни ке. 

(3) Мини стар доно си про пис којим се дефи ни шу
актив но сти за које се утвр ђу ју нај бо ље рас по ло жи ве тех -
ни ке, однос са рефе рент ним доку мен ти ма за нај бо ље
распо ло жи ве тех ни ке и при мје на дру гих доку ме на та о нај -
бо љим рас по ло жи вим тех ни ка ма, кри те ри ју ми ма за одре -
ђи ва ње нај бо љих рас по ло жи вих тех ни ка, садр жа ју тех нич -
ких упу тста ва о нај бо љим рас по ло жи вим тех ни ка ма и
доно ше ње одлу ка и начи ну рада рад них гру па за изра ду и
ажу ри ра ње тех нич ких упут ста ва о нај бо љим рас по ло жи -
вим тех ни ка ма. 

(4) Тех нич ка упут ства при пре ма ју рад не гру пе за нај бо -
ље рас по ло жи ве тех ни ке чије чла но ве име ну је мини стар. 

(5) Све инфор ма ци је о раз во ју тех нич ких упут ста ва
доступ не су јав но сти. 

Члан 85. 

(1) Захтјев за изда ва ње еко ло шке дозво ле одго вор но
лице под но си над ле жном орга ну зајед но са дока зи ма, који
садр же:

а) подат ке о постро је њу, одго вор ном лицу и лока ци ји
на којој се постро је ње нала зи,

б) опис постро је ња и актив но сти,

в) опис основ них и помоћ них сиро ви на, оста лих суп -
стан ци и енер ги је која се кори сти или коју про из во ди
постро је ње,

г) опис изво ра еми си ја из постро је ња,

д) опис ста ња лока ци је на којој се нала зи постро је ње,

ђ) опис при ро де и коли чи не пред ви ђе них еми си ја из
постро је ња у све дије ло ве живот не сре ди не (ваздух, вода,
земљи ште), као и иден ти фи ка ци ју зна чај них ути ца ја на
живот ну сре ди ну,

е) опис пред ло же них мје ра, тех но ло ги ја и дру гих тех -
ни ка за спре ча ва ње или, уко ли ко то није могу ће, сма ње ње
еми си ја из постро је ња,

ж) мје ре пла ни ра не за мони то ринг еми си ја у живот ну
сре ди ну,

з) опис оста лих мје ра ради ускла ђи ва ња са основ ним
оба ве за ма одго вор ног лица, посеб но мје ра након затва ра -
ња постро је ња,
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и) опис мје ра пла ни ра них за пра ће ње еми си ја у живот -
ну сре ди ну,

ј) опис алтер на тив них рје ше ња у одно су на пред ло же -
ну лока ци ју и тех но ло ги ју и

к) план упра вља ња отпа дом.

(2) Дока зи за изда ва ње еко ло шке дозво ле садр же нетех -
нич ки рези ме пода та ка наве де них у ста ву 1. овог чла на. 

(3) Дока зе из ста ва 1. овог чла на при пре ма ју овлашће -
на прав на лица која испу ња ва ју усло ве за оба вља ње дје лат -
но сти из обла сти зашти те живот не сре ди не.

(4) Дока зи уз захтјев за изда ва ње еко ло шке дозво ле
под но се се у два штам па на и ори ги нал но пот пи са на при -
мјер ка и у јед ном елек трон ском при мјер ку.

Члан 86. 

У слу ча ју када се за ново постро је ње или зна чај ну про -
мје ну посто је ћег постро је ња спро во ди про цје на ути ца ја на
живот ну сре ди ну, све реле вант не инфор ма ци је при ку пље -
не у поступ ку про цје не ути ца ја при ла жу се уз захтјев за
изда ва ње еко ло шке дозво ле.

Члан 87. 

(1) Орган над ле жан за изда ва ње еко ло шке дозво ле
разма тра под не се ни захтјев и, ако захтјев не садр жи про пи -
са не подат ке и/или доку мен та ци ју, затра жи ће од под но си о -
ца да у року од 30 дана од дана доста вља ња захтје ва доста -
ви подат ке, доку мен та ци ју или инфор ма ци је које недо ста ју.

(2) Ако под но си лац захтје ва не доста ви тра же не подат -
ке, доку мен та ци ју и/или инфор ма ци је у одре ђе ном року,
орган над ле жан за изда ва ње еко ло шке дозво ле ће без одга -
ђа ња дони је ти закљу чак о одба ци ва њу захтје ва.

Члан 88.

(1) Мини стар ство оба вје шта ва јав ност и заин те ре со ва -
ну јав ност о садр жа ју захтје ва за изда ва ње еко ло шке дозво -
ле у јед ном од днев них листо ва у Репу бли ци, о тро шку
под но си о ца захтје ва.

(2) Једи ни ца локал не само у пра ве оба вје шта ва јав ност
и заин те ре со ва ну јав ност о садр жа ју захтје ва из ста ва 1.
овог чла на путем огла сне пло че. 

(3) Једи ни ца локал не само у пра ве на чијој тери то ри ји
се нала зи лока ци ја постро је ња, у сво јим про сто ри ја ма, ста -
вља на бес пла тан увид заин те ре со ва ној јав но сти захтјев за
еко ло шку дозво лу из ст. 1. и 2. овог чла на и при ло же ну
доку мен та ци ју, од дана обја вљи ва ња оба вје ште ња из ста ва
1. овог чла на, до исте ка рока из ста ва 4. овог чла на. 

(4) Заин те ре со ва на јав ност може у року 30 дана од дана
обја вљи ва ња оба вје ште ња из ста ва 1. овог чла на под ни је -
ти над ле жном орга ну мишље ње о захтје ву и при ло же ној
доку мен та ци ји, у писа ној фор ми.

Члан 89. 

(1) Орган над ле жан за изда ва ње еко ло шке дозво ле
доно си рје ше ње о изда ва њу еко ло шке дозво ле и њеном
садр жа ју на осно ву захтје ва одго вор ног лица, при ло же не
доку мен та ци је, као и при ба вље ног мишље ња једи ни це
локал не само у пра ве и заин те ре со ва не јав но сти, у року од
60 дана од дана при је ма уред ног захтје ва за изда ва ње еко -
ло шке дозво ле.

(2) На пита ња поступ ка која нису уре ђе на овим зако -
ном при мје њу је се про пис којим је регу ли сан општи
управ ни посту пак.

Члан 90. 

(1) Еко ло шка дозво ла садр жи основ не оба ве зе одго вор -
ног лица и мје ре про пи са не зако ни ма чије одред бе се одно -
се на дато постро је ње. 

(2) Еко ло шка дозво ла оба ве зно садр жи:

а) гра нич не ври јед но сти еми си ја за зага ђу ју ће мате ри -
је засно ва не на важе ћим про пи си ма или нај бо љим рас по -
ло жи вим тех ни ка ма,

б) мје ре за зашти ту земљи шта, вазду ха, воде, биљ ног и
живо тињ ског сви је та,

в) мје ре за упра вља ње отпа дом које про из во ди постро -
је ње,

г) усло ве за пра ће ње еми си ја уз одре ђи ва ње мето до ло -
ги је и уче ста ло сти мје ре ња,

д) мје ре за дово ђе ње на мини мум пре ко гра нич ног зага -
ђе ња и

ђ) мје ре за усло ве живо та у ван ред ним ситу а ци ја ма.

(3) Рје ше ње о еко ло шкој дозво ли доста вља се над ле -
жној инспек ци ји, а ако је за њено изда ва ње над ле жно
Мини стар ство, и једи ни ци локал не само у пра ве, у року од
15 дана од дана доно ше ња рје ше ња. 

(4) Мини стар ство оба вје шта ва заин те ре со ва ну јав ност
о доне се ном рје ше њу о еко ло шкој дозво ли у јед ном од
днев них листо ва у Репу бли ци, о тро шку под но си о ца
захтје ва и на сво јој интер нет-стра ни ци.

(5) Једи ни ца локал не само у пра ве оба вје шта ва заин те -
ре со ва ну јав ност о доне се ном рје ше њу о еко ло шкој дозво -
ли путем огла сне пло че и на сво јој интер нет-стра ни ци.

(6) Оба вје ште ње из ст. 4. и 5. обја вљу је се у року од
осам дана од дана уру че ња рје ше ња о еко ло шкој дозво ли
под но си о цу захтје ва и садр жи:

а) садр жај одлу ке и

б) основ не раз ло ге на који ма је одлу ка засно ва на.

(7) Еко ло шка дозво ла изда је се на пери од од пет годи на. 

Члан 91.

(1) Орган над ле жан за изда ва ње еко ло шке дозво ле ће
одби ти захтјев за изда ва ње еко ло шке дозво ле, ако:

а) пред мет но постро је ње не испу ња ва про пи са не усло -
ве,

б) на осно ву пода та ка и доку мен та ци је при ло же них уз
захтјев нису испу ње ни усло ви за при мје ну про пи са них
стан дар да ква ли те та живот не сре ди не и

в) при ло зи уз захтјев садр же нетач не подат ке који су од
ути ца ја на изда ва ње еко ло шке дозво ле.

(2) Рје ше ње о одби ја њу захтје ва за изда ва ње еко ло шке
дозво ле орган над ле жан за изда ва ње еко ло шке дозво ле
доста вља одго вор ном лицу и о томе оба вје шта ва над ле жну
инспек ци ју и једи ни цу локал не само у пра ве у року од 15
дана од дана доно ше ња рје ше ња. 

Члан 92. 

(1) Одго вор но лице постро је ња које пред ста вља извор
еми си ја дужно је да оба вља мони то ринг еми си ја, обез бје -
ђу је мете о ро ло шка мје ре ња за вели ке инду стриј ске ком -
плек се или објек те од посеб ног инте ре са за Репу бли ку,
уче ству је у тро шко ви ма мје ре ња ими си ја у зони ути ца ја по
потре би и пра ти и дру ге ути ца је сво је актив но сти на ста ње
живот не сре ди не. 

(2) Уче ста лост мони то рин га одре ђу је орган над ле жан
за изда ва ње еко ло шке дозво ле у еко ло шкој дозво ли, у скла -
ду са реле вант ним закон ским и под за кон ским акти ма.

(3) Уче ста лост мони то рин га за постро је ња за која се
изда је еко ло шка дозво ла орган над ле жан за изда ва ње еко -
ло шке дозво ле одре ђу је и на осно ву нај бо љих рас по ло жи -
вих тех ни ка. 

(4) О резул та ти ма мони то рин га одго вор но лице оба вје -
шта ва орган над ле жан за изда ва ње еко ло шке дозво ле и
орган над ле жан за врше ње инспек циј ског над зо ра на
начин одре ђен еко ло шком дозво лом.

(5) Мони то ринг оба вља овлашће но прав но лице које
испу ња ва усло ве за оба вља ње дје лат но сти из обла сти
зашти те живот не сре ди не.

Члан 93.

(1) Када стан дард ква ли те та живот не сре ди не зах ти је ва
стро же мје ре у одно су на оне које су утвр ђе не посеб ним
про пи си ма, који ма су регу ли са не гра нич не ври јед но сти
еми си ја, у еко ло шку дозво лу се уно се додат не или стро же
мје ре да би се пости гао стан дард ква ли те та живот не сре ди -
не. 
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(2) Када стан дард ква ли те та живот не сре ди не зах ти је ва
стро же мје ре у одно су на оне које су оства ри ве коришће -
њем нај бо љих рас по ло жи вих тех ни ка, у еко ло шку дозво лу
се укљу чу ју додат не или стро же мје ре да би се пости гао
стан дард ква ли те та живот не сре ди не.

Члан 94. 

(1) Орган над ле жан за изда ва ње еко ло шке дозво ле
врши сва ких пет годи на реви зи ју и обна вља ње изда те еко -
ло шке дозво ле и обна вља дозво лу, мије ња ју ћи по потре би
усло ве из дозво ле.

(2) Одго вор но лице постро је ња дужно је да над ле жном
орга ну доста ви све инфор ма ци је потреб не у свр ху реви зи -
је усло ва из еко ло шке дозво ле, што првен стве но укљу чу је
резул та те мони то рин га и дру ге подат ке.

(3) О извр ше ној редов ној реви зи ји и обна вља њу еко ло -
шке дозво ле јав ност се оба вје шта ва посред ством интер -
нет-стра ни це над ле жног орга на на којој се обја вљу је обно -
вље на дозво ла.

(4) Обно вље на дозво ла из ста ва 3. овог чла на доста вља
се над ле жној инспек ци ји и једи ни ци локал не само у пра ве у
року од 15 дана од дана доно ше ња. 

(5) Мини стар доно си про пис којим се утвр ђу је посту -
пак реви зи је и обна вља ња еко ло шких дозво ла.

Члан 95. 

(1) Орган над ле жан за изда ва ње еко ло шке дозво ле
врши ван ред ну реви зи ју и ажу ри ра ње дозво ле, уко ли ко:

а) је зага ђе ње које ства ра дато постро је ње толи ко зна -
чај но да посто је ће гра нич не ври јед но сти еми си је про пи са -
не у дозво ли мора ју бити раз мо тре не или нове ври јед но сти
мора ју бити уне се не у дозво лу,

б) без бјед ност одви ја ња рада и актив но сти зах ти је ва
коришће ње дру гих тех ни ка и

в) када је то потреб но да би се оси гу ра ла ускла ђе ност
са новим или реви ди ра ним стан дар дом ква ли те та живот не
сре ди не.

(2) Лице које живи на под руч ју на којем рад постро је -
ња може има ти нега ти ван ути цај може покре ну ти ини ци ја -
ти ву пред над ле жним орга ном за изда ва ње еко ло шке
дозво ле за измје ну еко ло шке дозво ле.

(3) О извр ше ној ван ред ној реви зи ји јав ност се оба вје -
шта ва посред ством интер нет-стра ни це над ле жног орга на
на којој се обја вљу је обно вље на дозво ла. 

(4) Обно вље на дозво ла из ста ва 3. овог чла на доста вља
се одго вор ном лицу постро је ња, над ле жној инспек ци ји и
једи ни ци локал не само у пра ве у року од 15 дана од дана
доно ше ња. 

Члан 96. 

(1) Уко ли ко одго вор но лице постро је ња, током тра ја ња
важе ња изда те еко ло шке дозво ле пла ни ра про мје ну при ро -
де или функ ци о ни са ња постро је ња или про ши ре ње
постро је ња које може ути ца ти на живот ну сре ди ну, дужно
је да о томе оба ви је сти орган над ле жан за изда ва ње еко ло -
шке дозво ле писа ном оба ви је шћу. 

(2) Оба вје ште ње из ста ва 1. овог чла на садр жи подат ке
о посто је ћем и пла ни ра ном дије лу постро је ња, а ови пода -
ци ће укљу чи ва ти обја шње ња и дру га про прат на доку мен -
та који су важни за утвр ђи ва ње.

(3) Орган над ле жан за изда ва ње еко ло шке дозво ле ће
пре гле да ти оба вје ште ње и одлу чи ти да ли је пред ло же на
про мје на зна чај на. 

(4) Уко ли ко су потреб ни додат ни пода ци да би се одре -
ди ло да ли је про мје на зна чај на, орган над ле жан за изда ва -
ње еко ло шке дозво ле ће затра жи ти од одго вор ног лица да
их доста ви. 

(5) Орган над ле жан за изда ва ње еко ло шке дозво ле ће
одлу чи ти о томе да ли је пред ло же на про мје на зна чај на у
року од 30 дана од дана доби ја ња потреб них пода та ка.

(6) Уко ли ко је про мје на иден ти фи ко ва на као зна чај на,
орган над ле жан за изда ва ње еко ло шке дозво ле ће о томе

оба ви је сти ти одго вор но лице и позва ти га да под не се нови
захтјев за изда ва ње еко ло шке дозво ле који ће садр жа ва ти
подат ке о посто је ћем и пла ни ра ном дије лу постро је ња. 

(7) Посту пак изда ва ња еко ло шке дозво ле из ста ва 6.
овог чла на врши се у скла ду са одред ба ма овог зако на
којим је про пи сан посту пак изда ва ња еко ло шке дозво ле. 

(8) Уко ли ко орган над ле жан за изда ва ње еко ло шке
дозво ле одлу чи пози тив но, изда ће се еко ло шка дозво ла за
ције ло постро је ње.

Члан 97.

(1) Када постро је ње које посје ду је еко ло шку дозво лу
окон ча рад, одго вор но лице тог постро је ња дужно је да о
томе оба ви је сти над ле жни орган за изда ва ње еко ло шке
дозво ле у писа ној фор ми. 

(2) Одго вор но лице или сте чај ни управ ник у слу ча ју
сте ча ја инфор ми ше орган над ле жан за изда ва ње еко ло шке
дозво ле у писа ној фор ми о испу ња ва њу оба ве за из еко ло -
шке дозво ле које се одно се на мје ре које су пред у зе те
након што је постро је ње пре ста ло да ради ако је покре нут
посту пак ликви да ци је или сте ча ја. 

(3) Након што орган над ле жан за изда ва ње еко ло шке
дозво ле утвр ди да су оба ве зе из ст. 1. и 2. овог чла на извр -
ше не, изда је рје ше ње о пре стан ку важе ња еко ло шке дозво -
ле. 

Члан 98.

(1) Еко ло шка дозво ла пре ста је да важи ако:

a) истек не рок на који је изда та,

б) одго вор но лице то зах ти је ва,

в) се утвр ди да одго вор но лице није оба ви је сти ло орган
над ле жан за изда ва ње еко ло шке дозво ле о зна чај ним про -
мје на ма на постро је њу,

г) над ле жни орган по слу жбе ној дужно сти или на ини -
ци ја ти ву инспек циј ских и дру гих држав них орга на, орга -
ни за ци ја и гра ђа на утвр ди да нису испу ње ни усло ви утвр -
ђе ни еко ло шком дозво лом,

д) одго вор но лице нема тех нич ких и финан сиј ских
сред ста ва за задо во ља ва ју ће испу ња ва ње сво јих оба ве за
утвр ђе них дозво лом,

ђ) се утвр ди да је одго вор но лице у захтје ву за изда ва -
ње еко ло шке дозво ле под ни је ло нетач не подат ке или фал -
си фи ко вало доку мен та од зна ча ја за изда ва ње еко ло шке
дозво ле,

е) постро је ње за које се изда је еко ло шка дозво ла не
ради дуже од чети ри годи не,

ж) одго вор но лице не врши мони то ринг и не доста вља
подат ке у року назна че ном у еко ло шкој дозво ли,

з) одго вор но лице не доста вља подат ке Реги стру испу -
шта ња и пре но са зага ђу ју ћих мате ри ја,

и) одго вор но лице не доста ви над ле жном орга ну доку -
мен та која су тра же на у про це су редов не и ван ред не реви -
зи је еко ло шке дозво ле,

ј) одго вор но лице не посту пи по захтје ву инспек то ра
над ле жног за зашти ту живот не сре ди не пре ма запи сни ку
инспек то ра о извр ше ном инспек циј ском над зо ру и

к) је покре нут сте чај ни посту пак, а актив но сти не
наста ви неко дру ги.

(2) Усло ви из ста ва 1. овог чла на могу бити утвр ђе ни и
током редов не, одно сно ван ред не реви зи је постро је ња за
које је изда та еко ло шка дозво ла.

(3) Уко ли ко орган над ле жан за изда ва ње еко ло шке
дозво ле утвр ди посто ја ње неког од усло ва из ста ва 1. овог
чла на, покре ће посту пак за пре ста нак важе ња дозво ле и о
томе оба вје шта ва одго вор но лице у року од 15 дана од
покре та ња поступ ка. 

(4) Про тив рје ше ња о пре стан ку важе ња еко ло шке
дозво ле одго вор но лице може уло жи ти жал бу Мини стар -
ству или покре ну ти управ ни спор код над ле жног суда. 

(5) Под но ше ње жал бе или покре та ње управ ног спо ра
не одга ђа извр ше ње рје ше ња. 
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(6) Рје ше њем о пре стан ку важе ња дозво ле утвр ђу ју се
оба ве зне мје ре бри ге о постро је њу и лока ци ји посли је пре -
стан ка актив но сти да би се избје гао ризик по живот ну сре -
ди ну, здра вље људи и мате ри јал на добра.

Члан 99.

(1) Уко ли ко рад неког постро је ња може да иза зо ве зна -
чај не нега тив не посље ди це на под руч ју дру ге држа ве или
енти те та или Брч ко Дистрик та, или уко ли ко дру га држа ва
или енти тет или Брч ко Дистрикт тако зах ти је ва ју, захтјев
за изда ва ње еко ло шке дозво ле биће доста вљен посред -
ством над ле жног орга на дру ге држа ве, енти те та или Брч ко
Дистрик та, у исто ври је ме када поста не досту пан јав но сти
у Репу бли ци Срп ској.

(2) Уко ли ко у поступ ку изда ва ња еко ло шке дозво ле
који се спро во ди у дру гој држа ви или енти те ту или Брч ко
Дистрик ту Мини стар ство при ми дока зе о томе да постро -
је ње може има ти нега ти ван ути цај на живот ну сре ди ну на
под руч ју Репу бли ке, Мини стар ство ће инфор ми са ти ста -
нов ни штво које живи на том под руч ју и пру жи ти могућ -
ност да изне су сво је мишље ње.

(3) Детаљ не инфор ма ци је у вези са пре ко гра нич ним
ути ца јем рада постро је ња на дру гу држа ву могу бити одре -
ђе не у била те рал ним спо ра зу ми ма скло пље ним са дру гим
држа ва ма. 

(4) У сарад њи са дру гим енти те том или Брч ко
Дистрик том могу се детаљ ни је утвр ди ти поступ ци који се
тичу про је ка та који могу има ти међу ен ти тет ске пре ко гра -
нич не ути ца је, одно сно ути ца је на Брч ко Дистрикт. 

Члан 100. 

Одред бе чла на 99. овог зако на не при мје њу ју се уко ли -
ко је спро ве ден посту пак у скла ду са чл. 75. до 79. овог
зако на. 

Члан 101.

(1) Над ле жни орган за изда ва ње еко ло шких дозво ла
успо ста вља и води Реги стар изда тих еко ло шких дозво ла.

(2) Једи ни ца локал не само у пра ве доста вља Мини стар -
ству годи шњи извје штај о изда тим дозво ла ма за мања
постро је ња која угро жа ва ју или могу угро зи ти живот ну
сре ди ну.

(3) Мини стар доно си про пис којим се утвр ђу је садр жај
и начин вође ња Реги стра.

Члан 102.

(1) Мини стар ство води Реги стар испу шта ња и пре но са
зага ђу ју ћих мате ри ја. 

(2) Одго вор но лице постро је ња за које је изда та еко ло -
шка дозво ла дужно је да доста вља извје штај над ле жном
орга ну о испу шта њи ма и пре но си ма зага ђу ју ћих мате ри ја
ван лока ци је постро је ња.

(3) Мини стар доно си про пис о садр жа ју, струк ту ри
реги стра, оба ве зи извје шта ва ња од постр о је ња и фор ми
извје шта ва ња, оси гу ра њу и оцје ни ква ли те та пода та ка,
повјер љи во сти пода та ка, уче шћу јав но сти при ли ком
измје на реги стра и оба ве зи извје шта ва ња пре ма пре у зе тим
међу на род ним оба ве за ма.

(4) Мини стар доно си про пис о начи ну вође ња реги стра
из ста ва 1. овог чла на.

Члан 103.

(1) Одго вор но лице постро је ња које може иза зва ти
несре ће вели ких раз мје ра дужно је да пре ду зме све потреб -
не мје ре за спре ча ва ње несре ћа вели ких раз мје ра и огра ни -
чи њихов ути цај на човје ка и живот ну сре ди ну.

(2) Одго вор но лице из ста ва 1. овог чла на дужно је, на
захтјев Мини стар ства, у сва ком тре нут ку, а посеб но за
потре бе инспек циј ског над зо ра и кон тро ле, дока за ти да је
пред у зело све мје ре за спре ча ва ње несре ћа вели ких раз мје -
ра.

(3) Постро је ња на које се одно се одред бе о кон тр о ли
опа сно сти од несре ћа вели ких раз мје ра утвр ђу ју се у про -
пи су из чла на 81. став 1. овог зако на.

Члан 104.

(1) Одго вор но лице постро је ња које може иза зва ти
несре ће вели ких раз мје ра дужно је да Мини стар ству
доста ви оба вје ште ње са сље де ћим пода ци ма:

а) име одго вор ног лица и лица које упра вља опа сним
суп стан ца ма и пуну адре су пого на,

б) реги стр о ва но мје сто посло ва ња одго вор ног лица са
пуном адре сом,

в) инфор ма ци је за утвр ђи ва ње при су ства опа сних суп -
стан ци или кате го ри ја суп стан ци у постро је њу,

г) коли чи ну и физич ки облик опа сних суп стан ци у
постро је њу,

д) дје лат ност или пред ло же ну дје лат ност постро је ња и
скла ди шног про сто ра и

ђ) непо сред ном окру же њу постро је ња или еле мен ти ма
који могу про у зро ко ва ти већу несре ћу или погор ша ти њене
посље ди це.

(2) Оба вје ште ње из ста ва 1. овог чла на доста вља се
Мини стар ству уз захтјев за изда ва ње еко ло шке дозво ле.

(3) У слу ча ју зна чај ног пове ћа ња у коли чи ни или зна -
чај не про мје не у при ро ди или физич ком обли ку при сут не
опа сне суп стан це или сва ке про мје не поступ ка у којем се
упо тре бља ва опа сна суп стан ца, про мје не постро је ња или
уре ђа ја која би могла знат но ути ца ти на опа сност од вели -
ких раз мје ра или трај ног затва ра ња постро је ња, одго вор но
лице одмах оба вје шта ва Мини стар ство о про мје ни ста ња.

Члан 105.

(1) Одго во р но лице постро је ња које може иза зва ти
несре ће вели ких раз мје ра дужно је да сачи ни план спре ча -
ва ња несре ћа вели ких раз мје ра посред ством овлашће не
инсти ту ци је (у даљем тек сту: План) и да оси гу ра пра вил но
спро во ђе ње Пла на. 

(2) План мора оси гу ра ти да се одго ва ра ју ћим сред стви -
ма, струк ту ра ма и систе мом упра вља ња гаран ту је висок
ниво зашти те људи и живот не сре ди не.

(3) План за постро је ња из ста ва 1. овог чла на, укљу чу -
ју ћи и скла ди шта, доста вља се над ле жној инспек ци ји и
Мини стар ству уз захтјев за изда ва ње еко ло шке дозво ле.

Члан 106.

(1) На осно ву оба вје ште ња одго вор ног лица из чла на
104. став 1. овог зако на и Извје шта ја о без бјед но сти из чла -
на 107. став 1. овог зако на, Мини стар ство утвр ђу је постро -
је ња или гру пе постро је ња у који ма вје ро ват но ћа и могућ -
ност настан ка вели ких несре ћа или могућ ност посље ди ца
од вели ких несре ћа може бити већа ради лока ци је и бли зи -
не таквих постро је ња, као и коли чи не њихо вих опа сних
суп стан ци.

(2) Када се постро је ња или гру пе постро је ња из ста ва 1.
овог чла на, укљу чу ју ћи и скла ди шта иден ти фи ку ју, Мини -
стар ство мора обез би је ди ти раз мје ну инфор ма ци ја, тако да
таква постро је ња или гру пе постро је ња могу бри ну ти о при -
ро ди и оби му укуп не опа сно сти од веће несре ће у сво јим
пла но ви ма, систе ми ма без бјед но сти, извје шта ји ма о
безбјед но сти и уну тра шњим пла но ви ма интер вен ци је.

(3) Постро је ња или гру пе постро је ња из ста ва 1. овог
чла на сара ђу ју на оба вје шта ва њу јав но сти и при ба вља њу
пода та ка за при пре му спо ља шних пла но ва, одно сно пла но -
ва за хит не слу ча је ве изван постро је ња.

Члан 107.

(1) Одго вор но лице постро је ња које може иза зва ти
несре ће вели ких раз мје ра дужно је да при пре ми Извје штај
о без бјед но сти, из којег се види:

а) да је систем без бјед но сти за спро во ђе ње Пла на
почео да се спро во ди,

б) да су утвр ђе не опа сно сти од вели ких несре ћа и да су
пред у зе те потреб не мје ре за спре ча ва ње таквих несре ћа и
огра ни ча ва ње њихо вих посље ди ца за људе и живот ну сре -
ди ну,
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в) да су одго ва ра ју ћа без бјед ност и поу зда ност укљу че -
не у про јек то ва ње, изград њу, рад и одр жа ва ње сва ког
постро је ња, скла ди шног про сто ра, опре ме и инфра струк -
ту ре за њихов рад, који су пове за ни са опа сно сти ма од
настан ка вели ких несре ћа у постро је њу,

г) да су напра вље ни уну тра шњи пла но ви интер вен ци је
и пру же не инфор ма ци је које омо гу ћа ва ју изра ду спо ља -
шњег пла на интер вен ци је за пред у зи ма ње потреб них мје -
ра у слу ча ју веће несре ће и

д) да је Мини стар ству оси гу ра но довољ но инфор ма ци -
ја за одлу чи ва ње о лока ци ји нових дје лат но сти или изград -
њи око посто је ћих постро је ња са ажу ри ра ним попи сом
опа сних суп стан ци које се нала зе у постро је њу. 

(2) Извје штај из ста ва 1. овог чла на или извје шта ји
при пре мље ни у скла ду са дру гим про пи си ма, а који се
одно се на сигур ност рада постро је ња, могу се спо ји ти у
један извје штај о без бјед но сти у сми слу овог чла на, ради
еко но мич но сти поступ ка, под усло вом да се пошту ју
захтје ви из овог чла на.

(3) Извје штај о без бјед но сти доста вља се Мини стар -
ству зајед но са захтје вом за изда ва ње еко ло шке дозво ле и
мора бити досту пан јав но сти. 

(4) Изу зет но од ста ва 3. овог чла на, јав но сти неће бити
доступ ни дије ло ви извје шта ја о без бјед но сти који садр же
инду стриј ске, комер ци јал не или лич не подат ке, подат ке
јав не без бјед но сти или одбра не и у таквим слу ча је ви ма
одго вор но лице уз захтјев за изда ва ње еко ло шке дозво ле
доста вља изми је њен извје штај у којем та пита ња нису
укљу че на.

(5) Извје штај о без бјед но сти се раз ма тра у окви ру
поступ ка за изда ва ње еко ло шке дозво ле за пред мет но
постро је ње.

(6) У слу ча ју пери о дич них пре гле да или мије ња ња,
Извје штај о без бјед но сти се доста вља, без одга ђа ња Мини -
стар ству, које у року од 30 дана доста вља одго вор ном лицу
и над ле жној инспек ци ји закључ ке раз ма тра ња Извје шта ја
о без бјед но сти.

(7) Извје штај о без бјед но сти се пери о дич но пре гле да
сва ких пет годи на, а по потре би мије ња и рани је, на ини -
ци ја ти ву одго вор ног лица или на захтјев Мини стар ства
када је то оправ да но ради нових чиње ни ца или узи ма ња у
обзир нових тех ни ка о пита њи ма без бјед но сти.

Члан 108.

(1) За постро је ње које може иза зва ти несре ће вели ких
раз мје ра, одго вор но лице при пре ма план уну тра шњих
интер вен ци ја за мје ре које је потреб но пред у зе ти уну тар
постро је ња и доста вља над ле жним орга ни ма за посту па ње
у ван ред ним ситу а ци ја ма потреб не инфор ма ци је за изра ду
спо ља шњих пла но ва интер вен ци је, и то при је почет ка рада
постро је ња. 

(2) План из ста ва 1. овог чла на одго вор но лице изра ђу -
је с циљем:

а) кон тро ли са ња несре ћа тако да се њихо ве посље ди це
све ду на нај ма њу могу ћу мје ру и да се огра ни чи ште тан
ути цај по човје ка, живот ну сре ди ну и имо ви ну,

б) при мје не мје ра које су нео п ход не за зашти ту човје ка
и живот не сре ди не од ути ца ја несре ћа вели ких раз мје ра,

в) пре но са нео п ход них инфор ма ци ја јав но сти, над ле -
жним слу жба ма и орга ни ма који се нала зе у датом под -
ручју и

г) оси гу ра ња успо ста вља ња прво бит ног ста ња и чишће -
ња живот не сре ди не након несре ћа вели ких раз мје ра.

(3) Одго вор но лице оси гу ра ва да се уну тра шњи пла но -
ви за хит не слу ча је ве уну тар постро је ња сачи ња ва ју у
сарад њи са запо сле ним рад ни ци ма у постро је њу, укљу чу -
ју ћи и реле вант не дуго роч не изво ђа че радо ва, а да се при
сачи ња ва њу, ажу ри ра њу или мије ња њу спо ља шњих пла -
но ва за хит не интер вен ци је кон сул ту ју са јав но шћу и
цивил ном зашти том. 

(4) Одго вор но лице при мје њу је без одла га ња уну тра -
шње и спо ља шње пла но ве интер вен ци је у слу ча ју несре ћа
вели ких раз мје ра или у слу ча ју поја ве некон тро ли са не
незго де која би могла дове сти до веће или зна чај не несре ће.

(5) Одго вор но лице дужно је да про вје ри и, уко ли ко је
нео п ход но, изми је ни уну тра шњи одно сно спо ља шњи план
интер вен ци је, узи ма ју ћи у обзир про мје не до којих је
дошло у раду постро је ња, пла но ви ма интер вен ци је или у
новим тех но ло шким сазна њи ма, у пери о ду од три годи не
од изра де пла но ва из ста ва 1. овог чла на и о томе оба ви је -
сти орган над ле жан за изда ва ње еко ло шке дозво ле и над ле -
жној инспек ци ји.

Члан 109.

(1) Циље ви спре ча ва ња несре ћа вели ких раз мје ра и
огра ни ча ва ња њихо вих посље ди ца узи ма ју се у обзир при
изра ди доку ме на та про стор ног уре ђе ња и доно ше њу одлу -
ка у скла ду са зако ном који регу ли ше про стор но уре ђе ње,
посеб но при ли ком одре ђи ва ња лока ци ја за нова постро је -
ња, укљу чу ју ћи скла ди шта, измје ни на посто је ћим постро -
је њи ма, укљу чу ју ћи скла ди шта, и новим гра ђе ви на ма
(попут сао бра ћај ни ца, јав них мје ста и стам бе них под руч ја)
у бли зи ни насе ља.

(2) При ли ком изра де уну тра шњих и спо ља шњих пла -
но ва интер вен ци је мора се води ти рачу на о уда ље но сти
изме ђу постро је ња, укљу чу ју ћи скла ди шта, зона ста но ва -
ња, јав них повр ши на и обје ка та, зашти ће них кул тур но-
исто риј ских и при род них доба ра, као и под руч ја посеб не
при род не осје тљи во сти или инте ре са.

(3) У постро је њи ма која могу иза зва ти несре ће вели ких
раз мје ра, укљу чу ју ћи скла ди шта, одго вор но лице постро -
је ња и Мини стар ство мора ју бри ну ти о потре би при мје не
додат них тех нич ких мје ра да не би дошло до пове ћа ња
ризи ка по људе или живот ну сре ди ну.

Члан 110.

(1) Одго вор но лице постро је ња које може иза зва ти
несре ће вели ких раз мје ра дужно је да оба ви је сти Мини -
стар ство и орган над ле жан за инспек циј ски над зор о
несре ћи вели ких раз мје ра и одмах доста ви подат ке о: 

а) окол но сти ма несре ће,

б) при сут ним опа сним суп стан ца ма,

в) рас по ло жи вим пода ци ма за про цје ну ути ца ја несре -
ће на људе и живот ну сре ди ни,

г) пред у зе тим мје ра ма у слу ча ју неже ље ног дога ђа ја и 

д) пред у зе тим мје ра ма за убла жа ва ње посље ди ца
несре ће и спре ча ва ња поја ве нових несре ћа.

(2) Уко ли ко даља истра га откри је додат не чиње ни це,
одго вор но лице је дужно да их доста ви Мини стар ству и
над ле жној инспек ци ји, те да пре ду зме све мје ре за укла ња -
ње посље ди ца несре ће.

(3) На осно ву оба вје ште ња о несре ћа ма, орган над ле жан
за изда ва ње еко ло шке дозво ле дужан је да води еви ден ци ју
и врши измје не у реги стру постро је ња, као и да води реги -
стар несре ћа вели ких раз мје ра које су при ја вље не.

IX - СИСТЕМ ЕКО-ОЗНА ЧА ВА ЊА, УПРА ВЉА ЊА 
И КОН ТРО ЛЕ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Члан 111.

(1) Систем додје ле еко-озна ка успо ста вља се ради под -
сти ца ња изра де, про из вод ње, мар ке тин га и упо тре бе про -
из во да са сма ње ним ути ца јем на живот ну сре ди ну у одно -
су на уку пан пери од тра ја ња тог про из во да, те ради боље
инфор ми са но сти потро ша ча о ути ца ју про из во да на
живот ну сре ди ну. 

(2) Ути ца ји на живот ну сре ди ну утвр ђу ју се на осно ву
испи ти ва ња међу соб ног дје ло ва ња про из во да са живот ном
сре ди ном, укљу чу ју и коришће ње енер ги је и при род них
ресур са, у одно су на уку пан живот ни циклус про из во да.

(3) Систем додје ле еко-озна ка мора бити у скла ду са
здрав стве ним и без бјед но сним усло ви ма и усло ви ма за
зашти ту живот не сре ди не.

(4) Еко-озна ка је амблем који се одре ђу је у скла ду са
про пи сом из ста ва 5. овог чла на и додје љу је се про из во ди -
ма и услу га ма.
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(5) Мини стар про пи су је систем и посту пак додје ле еко-
озна ка, орга не над ле жне за упра вља ње систе мом еко-озна -
ка, од избо ра гру па про из во да и њихо вог еко ло шког кри те -
ри ју ма до додје ле еко-озна ке и закљу чи ва ња уго во ра који
се одно си на усло ве за упо тре бу озна ке, на начин који омо -
гу ћа ва добро вољ но уче шће прав них и физич ких лица чији
про из во ди и услу ге задо во ља ва ју захтје ве овог систе ма.

Члан 112.

(1) Еко-озна ка се може доди је ли ти про из во ди ма
доступ ним у Репу бли ци Срп ској, који су у скла ду са основ -
ним усло ви ма за зашти ту живот не сре ди не и кри те ри ју мом
еко-озна ка успо ста вље ног пре ма гру пи про из во да.

(2) Да би била увр ште на у ову врсту озна ча ва ња, гру па
про из во да мора испу ња ва ти сље де ће усло ве:

а) да је засту пље на у знат ној мје ри у про да ји и про ме -
ту на тржи шту,

б) да укљу чу је, у току јед не фазе или више фаза укуп -
ног живот ног циклу са про из во да, важан ути цај на живот ну
сре ди ну на гло бал ном или реги о нал ном пла ну,

в) да пред ста вља зна чај ну могућ ност ути ца ја на живот -
ну сре ди ну у сми слу побољ ша ња живот не сре ди не путем
избо ра потро ша ча и даје под сти цај про из во ђа чи ма, или
они ма који пру жа ју услу ге, да утвр де кон ку рент не пред но -
сти нуде ћи про из во де који одго ва ра ју систе му еко-озна ка и

г) да се зна тан дио про дај не коли чи не про из во да те гру -
пе нала зи у про да ји за крај њу потро шњу и упо тре бу.

(3) Еко-озна ке се не могу ста вља ти на суп стан це или
пре па ра те који су озна че ни као вео ма ток сич ни и опа сни по
живот ну сре ди ну или који су кан це ро ге ни, ток сич ни за
репро дук ци ју или су мута ге ни, нити на про из во де који се
изра ђу ју у про це си ма за које посто ји вје ро ват но ћа да су
изра зи то опа сни по људ ско здра вље или живот ну сре ди ну
или да њихо ва уоби ча је на при мје на може бити опа сна за
потро ша ча.

(4) Додје ла еко-озна ка за хра ну, пиће, фар ма це ут ске
или меди цин ске про из во де уре ђе на је посеб ним про пи сом.

Члан 113.

(1) Мини стар ство, у скла ду са под за кон ским актом из
чла на 111. став 5. овог зако на упра вља систе мом додје ле
еко-озна ка од избо ра гру па про из во да и њихо вог еко ло -
шког кри те ри ју ма до додје ле еко-озна ке и закљу чи ва ња
уго во ра који се одно си на усло ве за упо тре бу озна ке.

(2) Избор гру па про из во да и еко ло шки кри те ри ју ми
тих гру па утвр ђу ју се након кон сул та ци ја са пред став ни ци -
ма инте ре сних гру па из обла сти инду стри је, трго ви не,
потро шач ких орга ни за ци ја и орга ни за ци ја за пита ње
зашти те живот не сре ди не. 

(3) Инте ре сне гру пе саме бира ју сво је пред став ни ке
зави сно од гру пе про из во да о који ма је ријеч.

Члан 114.

(1) Еко-озна ка додје љу је се на осно ву добро вољ них
захтје ва под не се них од про из во ђа ча, уво зни ка, снаб дје ва ча
услу га ма и трго ва ца.

(2) Одлу ку о додје ли еко-озна ке доно си Мини стар ство
након про вје ре да ли су испо што ва ни усло ви еко ло шког
кри те ри ју ма за те гру пе про из во да.

(3) Еко-озна ка додје љу је се на пери од од три годи не.

(4) Мини стар ство закљу чу је уго вор са под но си о цем
захтје ва за еко-озна ку, којим се утвр ђу ју усло ви коришће ња
озна ке и повла че ње овлашће ња за коришће ње еко-озна ке.

(5) Так се за обра ду захтје ва и коришће ње озна ке уре ђу -
ју се посеб ним про пи сом. 

(6) Еко-озна ка се не може кори сти ти, нити се може
пози ва ти на еко-озна ку при рекла ми ра њу док се не извр ши
додје ла озна ке, а након додје ле се може кори сти ти само за
ону врсту про из во да за коју је доди је ље на.

Члан 115.

(1) Прав на и физич ка лица у Репу бли ци могу добро -
вољ но уче ство ва ти у систе му упра вља ња зашти том живот -

не сре ди не (EMAS), који је на нивоу Европ ске уни је осно -
ван са циљем оцје не и побољ ша ња дје ло ва ња прав них и
физич ких лица на живот ну сре ди ну и пру жа ња одго ва ра ју -
ћих инфор ма ци ја јав но сти и заин те ре со ва ним стра на ма. 

(2) Циљ систе ма из ста ва 1. овог чла на је про мо ви са ње
кон ти ну и ра них побољ ша ња у дје ло ва њу орга ни за ци ја на
живот ну сре ди ну: 

а) успо ста вља њем и спро во ђе њем систе ма упра вља ња
од орга ни за ци ја,

б) систе ма тич ном, објек тив ном и пери о дич ном оцје -
ном дје ло ва ња систе ма упра вља ња живот ном сре ди ном, 

в) при ку пља њем инфор ма ци ја о уна пре ђи ва њу у обла -
сти зашти те живот не сре ди не, 

г) пру жа њем инфор ма ци ја о дје ло ва њу на живот ну сре -
ди ну, те омо гу ћа ва њем раз мје не инфор ма ци ја са јав но шћу
и заин те ре со ва ним стра на ма и

д) актив ним уче ство ва њем запо сле них у орга ни за ци ји
на успо ста вља њу и спро во ђе њу систе ма упра вља ња
живот ном сре ди ном. 

X - ФИНАН СИ РА ЊЕ ЗАШТИ ТЕ ЖИВОТ НЕ 
СРЕ ДИ НЕ И ЕКО НОМ СКИ ИНСТРУ МЕН ТИ

Члан 116.

(1) Сред ства за финан си ра ње зашти те живот не сре ди не
обез бје ђу ју се у буџе ту Репу бли ке, буџе ту једи ни це локал -
не само у пра ве, Фон ду за зашти ту живот не сре ди не и енер -
гет ску ефи ка сност Репу бли ке Срп ске (у даљем тек сту:
Фонд), те из дру гих изво ра у скла ду са зако ном.

(2) Дру ги изво ри сред ста ва из ста ва 1. овог чла на су
дона ци је, кре ди ти, сред ства међу на род не помо ћи, сред ства
стра них про је ка та, про гра ма и ула га ња нами је ње них за
зашти ту живот не сре ди не и дру га сред ства про пи са на
посеб ним зако ном. 

(3) Сред ства за финан си ра ње зашти те живот не сре ди не
кори сте се за очу ва ње, зашти ту и уна пре ђи ва ње ста ња
живот не сре ди не.

Члан 117.

У скла ду са про пи сом којим се уре ђу је финан си ра ње и
зашти та живот не сре ди не, Фонд при ку пља и дистри бу и ра
финан сиј ска сред ства за зашти ту живот не сре ди не на под -
руч ју Репу бли ке која се кори сте наро чи то за сље де ће
намје не: 

а) подр шка у оства ри ва њу зада та ка који про из ла зе из
оба ве за и одго вор но сти пре ма међу на род ној зајед ни ци из
обла сти зашти те живот не сре ди не,

б) сузби ја ње ште те по живот ну сре ди ну у слу ча ју када
се не може при ми је ни ти одго вор ност за извр ша ва ње ште -
те одре ђе ном лицу,

в) тро шко ви спре ча ва ња или откла ња ња ште те по
живот ну сре ди ну која зах ти је ва непо сред ну интер вен ци ју,

г) подр шка мје ра ма у циљу зашти те живот не сре ди не,
наро чи то у обла сти раз во ја и финан си ра ња инфор ма тив ног
систе ма, обра зо ва ња и шире ња инфор ма ци ја, истра жи ва ња
и актив но сти јав но сти које се одно се на зашти ту живот не
сре ди не и

д) очу ва ње зашти ће них при род них под руч ја.

XI - ГРА ЂАН СКА ОДГО ВОР НОСТ ЗА ШТЕ ТУ 
НАНЕ СЕ НУ ЖИВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ

Члан 118.

(1) Прав но и физич ко лице дужно је да у оба вља њу
сво је актив но сти оси гу ра зашти ту живот не сре ди не, и то:

а) при мје ном и спро во ђе њем про пи са о зашти ти
живот не сре ди не,

б) одр жи вим коришће њем при род них ресур са, доба ра
и енер ги је,

в) уво ђе њем енер гет ски ефи ка сни јих тех но ло ги ја и
коришће њем обно вљи вих при род них ресур са,
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г) упо тре бом про из во да, про це са, тех но ло ги ја и прак се
који мање угро жа ва ју живот ну сре ди ну,

д) пред у зи ма њем мје ра пре вен ци је или откла ња ња
посље ди ца угро жа ва ња и ште те по живот ну сре ди ну,

ђ) вође њем еви ден ци је о потро шњи сиро ви на и енер ги -
је, испу шта њу зага ђу ју ћих мате ри ја и енер ги је, кла си фи ка -
ци ји, карак те ри сти ка ма и коли чи на ма отпа да, 

е) кон тро лом актив но сти и рада постро је ња који могу
пред ста вља ти ризик или про у зро ко ва ти опа сност по
живот ну сре ди ну и здра вље људи и

ж) дру гим мје ра ма у скла ду са зако ном.

(2) Мје ре зашти те живот не сре ди не из ста ва 1. овог
чла на прав но и физич ко лице оба вља само стал но или пре -
ко овлашће ног прав ног лица.

Члан 119.

(1) Зага ђи вач који про у зро ку је зага ђе ње живот не сре -
ди не одго ва ра за наста лу ште ту по наче лу објек тив не одго -
вор но сти.

(2) За зага ђи ва ње живот не сре ди не одго вор но је и прав -
но и физич ко лице које је неза ко ни тим или непра вил ним
дје ло ва њем омо гу ћи ло или допу сти ло зага ђи ва ње живот не
сре ди не. 

Члан 120.

(1) Зага ђи вач који сво јим чиње њем или нечи ње њем
про у зро ку је зага ђи ва ње живот не сре ди не дужан је да без
одга ђа ња пре ду зме нео п ход не мје ре ради сма ње ња ште те у
живот ној сре ди ни или укла ња ња даљих ризи ка, опа сно сти
или сана ци је ште те у живот ној сре ди ни, о свом тро шку.

(2) Ако ште та нане се на живот ној сре ди ни не може да
се сани ра одго ва ра ју ћим мје ра ма, лице које је про у зро ко ва -
ло ште ту одго вор но је за накна ду у виси ни ври јед но сти
уни ште ног добра. 

Члан 121.

(1) Зага ђи вач је одго во ран за ште ту нане се ну живот ној
сре ди ни и про сто ру и сно си тро шко ве про цје не ште те и
њеног укла ња ња, а наро чи то:

а) тро шко ве хит них интер вен ци ја пред у зе тих у ври је ме
настан ка ште те, а нео п ход них за огра ни ча ва ње и спре ча ва -
ње ефе ка та ште те по живот ну сре ди ну, про стор и здра вље
ста нов ни штва,

б) директ не и инди рект не тро шко ве сана ци је, уста но -
вља ва ња новог ста ња или обна вља ња прет ход ног ста ња
живот не сре ди не и про сто ра, као и пра ће ње ефе ка та сана -
ци је и ефе ка та ште те по живот ну сре ди ну,

в) тро шко ве спре ча ва ња настан ка исте или слич не ште -
те по живот ну сре ди ну и про стор и

г) тро шко ве накна де лици ма директ но угро же ним ште -
том по живот ну сре ди ну и про стор.

(2) Зага ђи вач је дужан да пру жи финан сиј ске или дру -
ге врсте гаран ци ја за обез бје ђе ње пла ћа ња накна де тро -
шко ва из ста ва 1. овог чла на у току и посли је оба вља ња
актив но сти.

Члан 122.

(1) Прав но лице које се бави дје лат но шћу опа сном по
живот ну сре ди ну одго вор но је за ште ту нане се ну том дје -
лат но шћу људи ма, имо ви ни и живот ној сре ди ни.

(2) Дје лат но сти опа сне по живот ну сре ди ну су оне дје -
лат но сти које пред ста вља ју зна ча јан ризик за људе, имо ви -
ну или живот ну сре ди ну, и то: 

а) упра вља ње лока ци ја ма које су опа сне за живот ну
сре ди ну,

б) осло ба ђа ње гене тич ки моди фи ко ва них орга ни за ма и

в) осло ба ђа ње микро ор га ни за ма.

(3) Уко ли ко више лица на истој лока ци ји оба вља опа сну
дје лат ност, онда сно се зајед нич ку одго вор ност за ште ту.

Члан 123.

(1) Одго вор но лице није одго вор но за ште ту узро ко ва ну:

а) ратом или неком посеб ном при род ном поја вом која
се није могла нити спри је чи ти нити откло ни ти,

б) од тре ћег лица чија је намје ра била нано ше ње ште те
или

в) због посеб них наред би и мје ра над ле жних орга на
које су директ но про у зро ко ва ле ште ту.

(2) Одго вор но лице се осло ба ђа одго вор но сти за ште ту
уко ли ко дока же да је при ми је ни ло одго ва ра ју ће мје ре
зашти те које су окол но сти зах ти је ва ле да би спри је чи ло
или убла жи ло ште ту.

Члан 124.

(1) Одго вор но лице које оба вља дје лат ност опа сну по
живот ну сре ди ну дужно је да оси гу ра сред ства за накна ду
евен ту ал не ште те.

(2) Одго вор но лице дужно је да пру жи гаран ци је за
оси гу ра ње пла ћа ња накна де тро шко ва у току и посли је
оба вља ња дје лат но сти.

Члан 125.

(1) Сва ко лице које пре тр пи ште ту има пра во на накна -
ду ште те.

(2) Захтјев за накна ду ште те може се под ни је ти непо -
сред но одго вор ном лицу постро је ња или оси гу ра ва чу одго -
вор ног лица код кога је наста ла ште та.

(3) Ако је више зага ђи ва ча одго вор но за ште ту нане се -
ну живот ној сре ди ни, а удио поје ди них зага ђи ва ча није
могу ће одре ди ти, тро шко ве сно се соли дар но.

(4) Посту пак пред судом за накна ду ште те је хитан.

(5) Репу бли ка задр жа ва пра во на накна ду ште те ако
нема дру гих лица која има ју то пра во.

Члан 126.

На сва пита ња о одго вор но сти за ште ту нане се ну
живот ној сре ди ни која нису посеб но уре ђе на овим зако ном
сход но се при мје њу ју одред бе про пи са којим се регу ли шу
обли га ци о ни одно си.

XII - МЕЂУ ЕН ТИ ТЕТ СКА САРАД ЊА

Члан 127.

(1) Успо ста вља ње сарад ње и коор ди на ци је из чла на 5.
став 3. овог зако на врши Међу ен ти тет ско тије ло за зашти -
ту живот не сре ди не (у даљем тек сту: Међу ен ти тет ско тије -
ло), које је осно ва ла Вла да Репу бли ке Срп ске, Вла да Феде -
ра ци је Босне и Хер це го ви не и Вла да Брч ко Дистрик та.

(2) Међу ен ти тет ско тије ло има чети ри чла на из Репу -
бли ке Срп ске, чети ри чла на из Феде ра ци је Босне и Хер це -
го ви не и два чла на из Брч ко Дистрик та. 

(3) Чла но ви Међу ен ти тет ског тије ла из Репу бли ке Срп -
ске име ну ју се рје ше њем Вла де Репу бли ке Срп ске.

(4) Међу ен ти тет ско тије ло саста је се нај ма ње шест
пута годи шње и доно си одлу ке кон сен зу сом.

(5) О одр жа ва њу сјед ни ца Међу ен ти тет ског тије ла, а у
циљу коор ди на ци је и сарад ње, редов но се оба вје шта ва
Мини стар ство спољ не трго ви не и еко ном ских одно са.

Члан 128.

(1) Међу ен ти тет ско тије ло бави се свим пита њи ма из
обла сти зашти те живот не сре ди не која зах ти је ва ју уса гла -
шен при ступ енти те та, као и дру гим пита њи ма која су пре -
не се на ма Међу ен ти тет ско тије ло од енти те та и Брч ко
Дистрик та, овим зако ном и дру гим про пи си ма, а наро чи то
пита ња:

а) међу на род них спо ра зу ма и про гра ма из обла сти
зашти те живот не сре ди не,

б) сарад ње са међу на род ним орга ни за ци ја ма и дру гим
земља ма,

в) коор ди на ци ју при мје не и доно ше ња зако на и дру гих
про пи са,

г) коор ди на ци ју мони то рин га спро во ђе ња стан дар да и
про це ду ра за зашти ту живот не сре ди не,
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д) дава ње пре по ру ка за успо ста вља ње уса гла ше них
стан дар да ква ли те та живот не сре ди не на нивоу енти те та,

ђ) коор ди на ци ју енти тет ских акци о них пла но ва и дру -
гих про гра ма и пла но ва из обла сти зашти те живот не сре -
ди не,

е) коор ди на ци ју мони то рин га и систе ма за инфор ми са -
ње и

ж) при ку пља ње и раз мје ну инфор ма ци ја.

(2) Међу ен ти тет ско тије ло пру жа струч ну помоћ
надле жним енти тет ским мини стар стви ма.

(3) Међу ен ти тет ско тије ло је дужно да оси гу ра да су
инте ре си оба енти те та и Брч ко Дистрик та узе ти у обзир
при ли ком пла ни ра ња про је ка та у под руч ји ма која пре си је -
ца ју међу ен ти тет ске лини је раз гра ни че ња.

XIII - НАД ЗОР

Члан 129.

Управ ни над зор над при мје ном одре да ба овог зако на и
про пи са доне се них на осно ву њега врши Мини стар ство.

Члан 130.

Инспек циј ски над зор над спро во ђе њем одре да ба овог
зако на и дру гих про пи са доне се них на осно ву њега врше
инспек то ри над ле жни за зашти ту живот не сре ди не Репу -
блич ке упра ве за инспек ци јске посло ве и једи ни ца локал не
само у пра ве (у даљем тек сту: над ле жни инспек то ри).

Члан 131.

У спро во ђе њу инспек циј ског над зо ра из чла на 130.
овог зако на над ле жни инспек то ри, поред општих овлашће -
ња про пи са них зако ном којим се уре ђу је област инспек ци -
ја, овлашће ни су и да нало же: 

а) откла ња ње у одре ђе ном року утвр ђе них недо ста та ка
и непра вил но сти у раду постро је ња, због којих је дошло
или може доћи до зага ђе ња живот не сре ди не,

б) при вре ме ну забра ну оба вља ња рада постро је ња или
оба вља ње дје лат но сти у про из вод ном поступ ку, коришће -
ња уре ђа ја и/или пого на и опре ме због којих је дошло или
може доћи до знат ни јег зага ђе ња живот не сре ди не,

в) забра ну оба вља ња дје лат но сти у про из вод ном
поступ ку, коришће ње уре ђа ја и/или пого на и опре ме због
којих је дошло или може доћи до зага ђе ња већих раз мје ра
живот не сре ди не, док се недо ста ци или непра вил но сти у
раду не откло не,

г) обу ста вља ње радо ва, ако се радо ви спро во де супрот -
но утвр ђе ним мје ра ма из про цје не ути ца ја на живот ну сре -
ди ну, док се непра вил но сти не откло не,

д) обу ста вља ње радо ва ако се не оба вља ју у скла ду са
овим зако ном и усло ви ма про пи са ним у еко ло шкој дозво -
ли и

ђ) забра ну рада овлашће ном прав ном лицу које не
испу ња ва усло ве за оба вља ње дје лат но сти из обла сти
зашти те живот не сре ди не.

XIV - КАЗНЕ НЕ ОДРЕД БЕ

Члан 132.

(1) Нов ча ном казном од 2.000 КМ до 20.000 КМ казни -
ће се за пре кр шај прав но лице које:

а) изра ди сту ди ју ути ца ја супрот но усло ви ма про пи са -
ним у чла ну 67. овог зако на, 

б) изгра ди или руко во ди радом постро је ња или оба вља
актив но сти без при ба вље не еко ло шке дозво ле из чла на 80.
овог зако на, 

в) пре кр ши опште оба ве зе из чла на 83. став 2. овог
зако на, 

г) не испу ња ва мје ре утвр ђе не еко ло шком дозво лом из
чла на 90. овог зако на,

д) не врши мони то ринг и пра ће ње дру гих ути ца ја на
ста ње живот не сре ди не из чла на 92. став 1. овог зако на,

ђ) не доста вља над ле жном орга ну за изда ва ње еко ло -
шке дозво ле и над ле жној инспек ци ји резул та те мони то -
рин га из чла на 92. став 4. овог зако на,

е) врши мони то ринг супрот но одред би чла на 92. став 5.
овог зако на,

ж) не оба вје шта ва орган над ле жан за изда ва ње еко ло -
шке дозво ле о сва кој про мје ни у раду, одно сно функ ци о ни -
са њу постро је ња из чла на 96. став 1. овог зако на,

з) не извр ши све мје ре које је утвр дио орган над ле жан
за изда ва ње еко ло шке дозво ле посли је пре стан ка важе ња
дозво ле из чла на 98. став 6. овог зако на,

и) не доста вља извје штај из чла на 102. став 2. овог
зако на,

ј) не пре ду зме све мје ре нео п ход не за спре ча ва ње
несре ћа вели ких раз мје ра и не под но си над ле жним орга ни -
ма доказ о пред у зе тим мје ра ма из чла на 103. овог зако на,

к) не сачи ни план спре ча ва ња несре ћа вели ких раз мје -
ра из чла на 105. став 1. овог зако на,

л) не при пре ми Извје штај о без бјед но сти из чла на 107.
став 1. овог зако на,

љ) не под не се над ле жним орга ни ма подат ке из чла на
110. став 1. овог зако на, 

м) упо тре бља ва еко-озна ку супрот но одред ба ма чла на
113. овог зако на,

н) не извр ши мје ре ради сма ње ња ште те или укла ња ња
даљих ризи ка, опа сно сти или сана ци је ште те у живот ној
сре ди ни из чла на 120. став 1. овог зако на и

њ) не оси гу ра сред ства за накна ду ште те из чла на 124.
овог зако на.

(2) Нов ча ном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ за пре -
кр ша је из ста ва 1. овог чла на казни ће се одго вор но лице у
прав ном лицу. 

Члан 133.

Нов ча ном казном од 1.000 КМ до 10.000 КМ казни ће се
за пре кр шај пред у зет ник, ако: 

а) изгра ди или руко во ди радом постро је ња или оба вља
актив но сти без при ба вље не еко ло шке дозво ле из чла на 80.
овог зако на, 

б) пре кр ши опште оба ве зе из чла на 83. став 2. овог
зако на,

в) не испу ња ва усло ве утвр ђе не еко ло шком дозво лом
из чла на 90. овог зако на,

г) не врши мони то ринг и пра ће ње дру гих ути ца ја на
ста ње живот не сре ди не из чла на 92. став 1. овог зако на,

д) не доста вља над ле жном орга ну за изда ва ње еко ло -
шке дозво ле и над ле жној инспек ци ји резул та те мони то -
рин га из чла на 92. став 4. овог зако на,

ђ) врши мони то ринг супрот но одред би чла на 92. став
5. овог зако на, 

е) не оба вје шта ва орган над ле жан за изда ва ње еко ло -
шке дозво ле о сва кој про мје ни у раду, одно сно функ ци о ни -
са њу постро је ња из чла на 96. став 1. овог зако на,

ж) не извр ши све мје ре које је утвр дио орган над ле жан
за изда ва ње еко ло шке дозво ле посли је њеног пре стан ка
важе ња из чла на 98. став 6. овог зако на, 

з) не доста вља извје штај из чла на 102. став 2. овог
зако на,

и) не под но си над ле жним орга ни ма подат ке или доку -
мен та из чла на 110. став 1. овог зако на и 

ј) упо тре бља ва еко-озна ку супрот но одред ба ма чла на
113. овог зако на.

XV - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗАВР ШНЕ ОДРЕД БЕ

Члан 134.

(1) Вла да ће у року од шест мје се ци од дана сту па ња на
сна гу овог зако на ускла ди ти Рје ше ње о осни ва њу Савје то -
дав ног вије ћа за зашти ту живот не сре ди не и Одлу ку о
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осни ва њу Међу ен ти тет ског тије ла за зашти ту живот не сре -
ди не са одред ба ма овог зако на.

(2) Мини стар ће у року од шест мје се ци од дана сту па -
ња на сна гу овог зако на дони је ти:

а) Пра вил ник о кри те ри ју ми ма за одлу чи ва ње о потре -
би спро во ђе ња стра те шке про цје не за пла но ве и про гра ме
из чла на 48. став 3. овог зако на, 

б) Пра вил ник о садр жа ју извје шта ја о стра те шкој про -
цје ни из чла на 53. став 3. овог зако на, 

в) Пра вил ник о усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти из
обла сти зашти те живот не сре ди не из чла на 67. став 3. овог
зако на и

г) Пра вил ник о поступ ку реви зи је и обна вља ња еко ло -
шких дозво ла из чла на 94. став 5. овог зако на.

(3) Мини стар ће у року од годи ну дана од дана сту па -
ња на сна гу овог зако на дони је ти:

а) Пра вил ник о интен зи те ту зву ка и шума из чла на 23.
став 3. овог зако на,

б) Пра вил ник о про јек ти ма за које се спро во ди про цје -
на ути ца ја на живот ну сре ди ну и кри те ри ју ми ма за одлу -
чи ва ње о оба ве зи спро во ђе ња и оби му про цје не ути ца ја на
живот ну сре ди ну из чла на 63. став 1. овог зако на, 

в) Упут ство о садр жа ју сту ди је ути ца ја на живот ну сре -
ди ну из чла на 68. ста в 1. овог зако на, 

г) Пра вил ник о постро је њи ма која могу бити изгра ђе на
и пуште на у рад само уко ли ко има ју еко ло шку дозво лу из
чла на 81. став 1. овог зако на, 

д) Пра вил ник о актив но сти ма и начи ну изра де нај бо -
љих рас по ло жи вих тех ни ка из чла на 84. став 3. овог зако -
на, 

ђ) Пра вил ник о садр жа ју и начи ну вође ња реги стра
изда тих еко ло шких дозво ла из чла на 101. став 3. овог зако -
на, 

е) Пра вил ник о реги стру испу шта ња и пре но са зага ђу -
ју ћих суп стан ци из постро је ња и Упут ство о вође њу реги -
стра испу шта ња и пре но са зага ђу ју ћих суп стан ци из чла на
102. ст. 3. и 4. овог зако на и 

ж) Пра вил ник о еко-озна ка ма и начи ну упра вља ња еко-
озна ка ма из чла на 111. став 5. овог зако на.

Члан 135. 

Поступ ци покре ну ти пре ма одред ба ма Зако на о зашти -
ти живот не сре ди не (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, бр. 53/02, 109/05, 41/08 и 29/10) до сту па ња на сна гу
овог зако на довр ши ће се пре ма одред ба ма тог зако на.

Члан 136.

До доно ше ња под за кон ских ака та из чла на 134. овог
зако на при мје њи ва ће се под за кон ски акти доне се ни на
осно ву Зако на о зашти ти живот не сре ди не (“Слу жбе ни гла -
сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 53/02, 109/05, 41/08 и 29/10),
уко ли ко нису у супрот но сти са овим зако ном.

Члан 137.

Сту па њем на сна гу овог зако на пре ста је да важи Закон
о зашти ти живот не сре ди не (“Слу жбе ни гла сник Репу бли -
ке Срп ске”, бр. 53/02, 109/05, 41/08 и 29/10).

Члан 138.

Овај закон сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1053/12 Пред сјед ник
10. јула 2012. годи не Народ не скуп шти не
Бања Лука Мр Игор Радо ји чић, с.р.
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