
 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 

Члан 1. 

 

У Закону о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, 

број 71/12), у члану 23. став 2. брише се.  

Досадашњи став 3. постаје став 2. 

Досадашњи став 3, који је постао став 2, мијења се и гласи:  

„(2) Заштита од буке уређује се посебним прописом.“ 

 

Члан 2. 

 

У члану 43. послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„(4) Стратегије донесене у складу са посебним законима, за поједине елементе 

животне средине, преносе се у стратегију из става 1. овог члана и чине њен саставни 

дио.“ 

Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 5, 6. и 7. 

У досадашњем ставу 6, који је постао став 7, број: „шест“ замјењује се бројем: 

„десет“. 

 

Члан 3. 

 

У члану 47. у ставу 4. ријечи: „донијела је“ замјењују се ријечју: „доноси“. 

 

Члан 4. 

 

У члану 63. у ставу 2. у тачки а) послије ријечи: „члана“ додају се ријечи: „при 

чему промјена пројекта достиже прописане прагове утврђене прописом из става 1. овог 

члана,“. 

У тачки б) послије ријечи: „25%“ додају се ријечи: „од утврђених вриједности“. 

 

Члан 5. 

 

  Члан 67. мијења се и гласи: 

„(1) Након добијања рјешења из члана 66. став 1. овог закона, носилац пројекта је 

обавезан да поднесе захтјев за израду студије утицаја овлаштеном правном лицу из 

става 2. овог члана, за дјелатности одређене локацијским условима и рјешењем о 

утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја и прибављања студије утицаја. 

(2) Студију утицаја израђује овлаштено правно лице које испуњава услове за 

обављање дјелатности из области заштите животне средине и које за то има 

одговарајућу лиценцу.  

(3) Министар посебним прописима утврђује услове за обављање дјелатности из 

става 2. овог члана, као и услове и начин полагања стручног испита за обављање 

дјелатности из области заштите животне средине.  



(4) Министарства и други органи и организације са надлежностима и 

одговорностима или јавним овлаштењима у области заштите животне средине морају 

носиоцу пројекта омогућити приступ подацима који су му потребни за израду студије 

утицаја, ако њима располажу. 

(5) Прописом Владе одређује се висина накнаде за трошкове издавања лиценци 

лицима која испуњавају услове за обављање дјелатности из области заштите животне 

средине.“ 

 

Члан 6. 

 

У члану 68. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:  

„(3) Уколико се ради о пројекту за који, у складу са овим законом и подзаконским 

актима донесеним на основу њега, није потребно прибављање еколошке дозволе, 

студија утицаја садржи и План управљања отпадом, који се израђује у складу са 

посебним прописом.“ 

 Досадашњи став 3. постаје став 4. 

 

Члан 7. 

 

У члану 69. послије става 4. додаје се нови став 5. који гласи:  

„(5) Министарство објављује на својој интернет страници обавјештење о јавној 

расправи и студију утицаја из става 1. овог члана, након објављивања обавјештења у 

једном од дневних листова док не истекне рок за давање примједаба и мишљења из 

члана 70. став 5. овог закона.“ 

Досадашњи ст. 5, 6. и 7. постају ст. 6, 7. и 8. 

 

Члан 8. 

 

У члану 71. послије става 2. додаје се став 3. који гласи:   

„(3)  Министарство одбацује захтјев за доношење рјешења о одобравању студије 

утицаја уколико носилац пројекта не изврши измјене и допуне студије у складу са 

оцјеном из става 2. овог члана.“ 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Досадашњи став 3, који је постао став 4, мијења се и гласи: 

„(4) Министарство одређује носиоцу пројекта рок, који не може бити дужи од 60 

дана, да изврши допуну студије утицаја у складу са оцјеном из става 2. овог члана, 

укључујући и посебни дио студије утицаја из члана 68. став 2. овог закона, изврши 

њену ревизију, те достави Министарству студију утицаја у коначном облику у складу 

са чланом 72. овог закона.“ 

 

Члан 9.  

 

Члан 72. мијења се и гласи: 

„(1) Носилац пројекта повјерава ревизију студије утицаја овлаштеном правном 

лицу које испуњава услове за обављање ревизије студије утицаја и које за то има 

одговарајућу лиценцу (у даљем тексту: ревидент).  

(2) Прописом из члана 67. став 3. овог закона детаљније се прописују услови за 

обављање дјелатности из става 1. овог члана.   

(3) Ревизијом студије утицаја провјерава се стручни квалитет студије утицаја, а 

посебно: 



а) усклађеност обима и садржаја студије утицаја са рјешењем из члана 66. овог 

закона, законским и подзаконским актима из области заштите животне средине, 

техничким нормативима и стандардима који се односе на активност планирану 

пројектом, са републичким стратешким документима из области заштите животне 

средине и локалним планским документима из области заштите животне средине на 

чијем подручју би се пројекат изводио, ако су та документа донесена, 

б) извори и тачност података који су наведени у студији утицаја, 

в) стручна основаност описа, анализа и оцјена закључака и ставова датих у студији 

утицаја о постојећем стању животне средине, могућим утицајима на животну средину, 

мјерама за уклањање, смањење или спречавање штетних утицаја на животну средину и 

друго и 

г) постојање, обим и квалитет посебног дијела студије утицаја и постојање Плана 

управљања отпадом из члана 68. ст. 2. и 3. овог закона. 

(4) Носилац израде студије не може вршити ревизију из става 1. овог члана, нити 

сљедећа лица:  

а) подносилац захтјева, 

б) лица која код подносиоца захтјева раде по основу радног односа или уговора, 

в) лица која код овлаштеног правног лица које је израдило студију раде по основу 

радног односа или уговора и 

г) брачни другови, крвни сродници до четвртог степена сродства и сродници по 

тазбини до другог степена сродства лица наведених у т. а) до в) овог става. 

(5) Ревидент подноси носиоцу пројекта извјештај о ревизији, који садржи стручну 

оцјену студије утицаја, евентуалне примједбе на квалитет и потпуност студије и 

упутства за уклањање тих недостатака.  

(6) Након извршеног усклађивања студије утицаја са примједбама и упутствима из 

извјештаја о ревизији, носилац пројекта доставља Министарству студију утицаја у 

коначном облику са потврдом ревидента о усклађености студије са извјештајем о 

ревизији. 

(7) Носилац пројекта доставља студију утицаја из става 6. овог члана у два 

примјерка у писаној форми и четири примјерка у електронској форми.“  

 

Члан 10. 

 

У члану 73. у ставу 4. у тачки в) тачка се замјењује запетом, а послије тачке в) 

додаје се нова тачка г) која гласи: 

„г) уколико студија утицаја није израђена или ревидована у складу са одредбама 

овог закона.“  

Послије става 6. додају се нови ст. 7, 8, 9, 10, 11, 12. и 13. који гласе: 

 „(7) Носилац пројекта дужан је да достави изјаву, овјерену од стране органа 

надлежног за овјеру потписа, којом потврђује да даном подношења захтјева за 

продужење важења рјешења о одобравању студије није дошло до значајних промјена 

услова према којима је издато рјешење.  

(8) Уколико се ради о пројекту за које није потребно прибавити еколошку дозволу, 

рјешење о одобравању студије за такве пројекте се обнавља сваких пет година, у 

складу са одредбама овог закона и подзаконским актима који регулишу поступак 

ревизије еколошких дозвола.  

(9) Уколико за вријеме важења рјешења о одобравању студије дође до значајне 

промјене пројекта из става 8. овог члана, носилац пројекта је дужан да о томе 

обавијести Министарство. 



(10) Обавјештење из става 9. овог члана садржи податке о насталој промјени, а ови 

подаци ће укључивати објашњења и друга пропратна документа која су важна за 

утврђивање да ли је  настала промјена значајна. 

(11) Уколико су потребни додатни подаци да би се одредило да ли је промјена 

значајна, Министарство може затражити од носиоца пројекта достављање мишљења 

овлаштеног правног лица које испуњава услове за обављање дјелатности из области 

заштите животне средине, о могућим утицајима настале промјене на животну средину 

и услове према којима је издато рјешење о одобравању студије. 

(12) Министарство ће одлучити о томе да ли је предложена промјена значајна у 

року од 30 дана од дана добијања потребних података. 

(13) Уколико је промјена идентификована као значајна, Министарство ће о томе 

обавијестити носиоца пројекта и позвати га да покрене нови поступак процјене утицаја 

на животну средину у складу са одредбама овог закона.“ 

Досадашњи став 7. постаје став 14. 

У досадашњем ставу 7, који је постао став 14, послије ријечи: „поставља га“ 

додаје се запета и ријечи: „заједно са студијом утицаја у коначном облику,“. 

 

Члан 11. 

 

У члану 79. у ставу 1. испред ријечи: „Уколико“ додаје се у обостраној загради 

број: „(1)“, а послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„(2) Ако друга држава обавијести Министарство о намјери учешћа у поступку 

процјене утицаја на животну средину пројекта из става 1. овог члана, Министарство 

спроводи поступак у складу са Конвенцијом о процјени утицаја на животну средину у 

прекограничном контексту.“ 

 

Члан 12. 

 

Члан 85. мијења се и гласи:  

„(1) Захтјев за издавање еколошке дозволе одговорно лице подноси надлежном 

органу у писаној форми. 

(2) Захтјев за издавање еколошке дозволе садржи податке о: 

а) постројењу (назив, сједиште, број телефона, e-mail адресу), 

б) одговорном лицу постројења и  

в) локацији на којој се постројење налази (назив јединице локалне самоуправе гдје 

се налази локација постројења, укључујући податке о катастарској општини). 

(3) Уз захтјев из става 1. овог члана прилажу се докази који обавезно садрже: 

а) опис постројења и активности, 

б) опис основних и помоћних сировина, осталих супстанци и енергије која се 

користи или коју производи постројење, 

в) опис извора емисија из постројења, 

г) опис стања локације на којој се налази постројење, 

д) опис природе и количине предвиђених емисија из постројења у све дијелове 

животне средине (ваздух, вода, земљиште), као и идентификацију значајних утицаја на 

животну средину, 

ђ) опис предложених мјера, технологија и других техника за спречавање или, 

уколико то није могуће, смањење емисија из постројења, 

е) опис осталих мјера ради усклађивања са основним обавезама одговорног лица, 

посебно мјера након затварања постројења, 

ж) опис мјера планираних за мониторинг емисија у животну средину, 



з) опис алтернативних рјешења у односу на предложену локацију и технологију, 

и) план управљања отпадом и 

ј) прилоге (локацијски услови, водна сагласност, извод из пројектне документације, 

сажетак технолошког пројекта за производна постројења, концесиони уговор и др.). 

(4) Докази за издавање еколошке дозволе садрже нетехнички резиме података 

наведених у ставу 1. овог члана.  

(5) Доказе из става 1. овог члана припремају овлаштена правна лица која 

испуњавају услове за обављање дјелатности из области заштите животне средине. 

(6) Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе подносе се у два штампана и 

оригинално потписана примјерка и у једном електронском примјерку.“ 

 

Члан 13. 

 

У члану 96. став 4. мијења се и гласи:   

„(4) Уколико су потребни додатни подаци да би се одредило да ли је промјена 

значајна, орган надлежан за издавање еколошке дозволе ће затражити од одговорног 

лица постројења да достави мишљење овлаштеног правног лица које испуњава услове 

за обављање дјелатности из области заштите животне средине, о могућим утицајима 

предложене промјене на животну средину и мјере и услове утврђене еколошком 

дозволом.“ 

Став 7. мијења се и гласи:  

„(7) Поступак издавања еколошке дозволе из става 6. овог члана врши се у складу 

са одредбама овог закона којим је прописан поступак издавања еколошке дозволе, уз 

претходно спроведен поступак процјене утицаја на животну средину, уколико се 

утврди да планирани дио постројења спада у пројекте из члана 63. став 1. овог закона, 

при чему поступак процјене обухвата постојећи и планирани дио постројења.“ 

Послије става 8. додаје се нови став 9. који гласи:  

„(9) Уколико орган надлежан за издавање еколошке дозволе одлучи да предложена 

промјена није значајна, о томе обавјештава одговорно лице постројења.“ 

 

Члан 14. 

 

У члану 98. послије става 6. додаје се нови став 7. који гласи: 

„(7) Уколико еколошка дозвола престане да важи због истека рока на који је издата, 

поступак издавања нове еколошке дозволе врши се у складу са одредбама овог закона, 

без спровођења поступка процјене утицаја на животну средину само уколико није 

дошло до значајне промјене услова према којима је издата ранија еколошка дозвола.“   

 

Члан 15. 

 

У члану 102. у ставу 1. ријеч: „Министарство“ замјењује се ријечима: 

„Републички хидрометеоролошки завод“. 

У ставу 2. ријечи: „надлежном органу“ замјењују се ријечима: „Републичком 

хидрометеоролошком заводу“. 

 

 

Члан 16. 

 

У члану 132. послије тачке г) додаје се нова тачка д) која гласи: 

„д) уколико не плати трошкове обавјештавања из члана 90. став 4. овог закона,“. 



Досадашње т. д), ђ), е), ж), з), и), ј), к), л), љ), м), н), њ) постају т. ђ), е), ж), з), и), 

ј), к), л), љ), м), н), њ), о). 

 

Члан 17. 

 

У члану 133. послије тачке в) додаје се нова тачка г) која гласи: 

„г)  уколико не плати трошкове обавјештавања из члана 90. став 4. овог закона,“. 

Досадашње т. д), ђ), е), ж), з), и), ј) постају т. ђ), е), ж), з), и), ј), к). 

  

Члан 18. 

 

У члану 134. послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:  

„(2) Влада ће у року од годину дана од ступања на снагу овог закона донијети 

пропис из члана 67. став 5. овог закона.“ 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

У досадашњем ставу 2, који је постао став 3, послије тачке в) додаје се нова 

тачка г) која гласи: 

„г) Правилник о условима и начину полагања стручног испита за обављање 

дјелатности из области заштите животне средине из члана 67. став 3. овог закона,“. 

Досадашња тачка г) постаје тачка д).  

У досадашњем ставу 3, који је постао став 4, тачка а) брише се.  

Досадашње т. б), в), г), д), ђ), е) и ж) постају т. а), б), в), г), д), ђ) и е). 

 

Члан 19. 

 

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

гласнику Републике Српске”. 
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