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СКРАЋЕНИЦЕ 

 
ААQ   Квалитет амбијенталног ваздуха [директива] (енг. Ambient Air Quality)  

ААU   Јединица додијељене квоте (енг. Asigned Amount Units) 

AIMC Идентификација, кретање и контрола животиња (енг. Animal 

Identification, Movement and Control) 

АП   Акциони план  

APID   Акциони план за провођење DSIP-а 

АПИ   Акциони план за провођење 

BAT   Најбоље расположиве технике (енг. Best Available Techniques) 

РП    Редовно пословање 

BEP Најбоља пракса у области животне средине (енг. Best Environmental 
Practice) 

БХДЦА                Дирекција за цивилну авијацију Босне и Херцеговине 

БиХ   Босна и Херцеговина 

БРЕФ   Референтни документи о најбољим доступним техникама 

Capex   Утрошак капитала [трошак инвестиције] 

CBA   Анализа користи и трошкова (енг. Cost-Benefit Analysis) 

КБР   Конвенција о биолошкој разноликости 

CCS    Хватање и складиштење угљеника [директива] (енг. Carbon  Capture and 

Storage) 

CDM Механизам чистог развоја [у контексту Кyото споразума] (енг. Clean 

Development Mechanism) 

CER   Потврђено смањење емисија (енг. Certified Emission Reductions) 

CITL Дневник трансакција заједнице [у контексту гасова стаклене баште] (енг. 

Community Independent Transaction Log) 

CITES Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље флоре 

и фауне (енг. Convention on International Trade in Endangered Species od 

Wild Fauna and Flora) 

CLRTAP Конвенција о далекосежном прекограничном загађењу ваздуха 

(Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution) 

CО2   Угљен диоксид 

КСС   Конференција споразумних страна [у међународним споразумима] 

ДЕИ   Дирекција за европске интеграције 
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ДСИ   Децентрализовани спроведбени систем [у контексту ЕУ помоћи] 

НДО   Надлежни државни орган 

ОМ   Опасне материје 

DSIP   План за провођење директиве (енг. Directive Specific Implementation Plan) 

ПВ   Питка вода 

ЕАS, Стратегија Стратегија прилагођавања прописа правној тековини и ЕУ у области 

заштите животне средине (енг. Environmental Approximation Strategy) 

EBRD Европска банка за обнову и развој (енг. European Bank for Reconstruction 

and Development) 

ЕК / ЕЗ Европска комисија [односно Европска заједница, у законодавном 
контексту] 

ЕCAIP Процјена трошкова и инвестициони план за заштиту животне средине 

(енг. Environmental Cost Assessment and Investment Plan) 

ECHA   Европска агенција за хемикалије (енг. European Chemicals  Agency) 

ECJ   Европски суд правде (енг. European Court od Justice) 

ЕЕА Европска агенција за заштиту животне средине ( енг. European 

Environment Agency) 

ПУЖС   Процјена утицаја на животну средину 

ЕIB   Европска инвестицијска банка (енг. European Investment Bank ) 

ЕIONET Европска мрежа за информисање и осматрање животне средине (енг. 

European Environment Information and Observation Network) 

СУЖС   Студија утицаја на животну средину 

EnvIS   EU IPA пројекат - Јачање институција за заштиту животне средине у 

Босни и Херцеговини и припрема за претприступне фондове 

(EuropeAid/128786/C/SER/BA) 

ЕПЈ  Економско-политичка јединица 

ЕТC  Европски тематски центри (енг. European Topic Centres)  

СТЕ   Систем трговине емисијама [унутар ЕУ] 

ГВЕ   Граничне вриједности емисија 

ЕМАS Систем управљања и ревизије животне средине (енг. Environmental 

Management and Audit Scheme) 

Е-PRТР Европски регистар испуштања и преноса загађујућих материја (енг. 

European Pollutant Release and Transfer Register) 

ЕПЈ   Економско-политичка јединица 

ЕRU   Јединица смањења емисија (енг. Emission Reduction Units) 

ЕУ    Европска унија 
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ДЕУ БиХ   Делегација Европске уније у БиХ 

ФБиХ   Федерација Босне и Херцеговине 

FCT    Тарифе за пуни поврат трошкова (енг. Full Cost Recovery Tariffs) 

ФМЗ   Федерално министарство здравства 

ФМПВШ  Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и    шумарства 

ФМОТ   Федерално министарство околиша и туризма 

БДП   Бруто домаћи производ 

GEF   Глобални фонд за заштиту животне средине  (енг. Global Environmental    

Fund) 

GHG   Гасови стаклене баште (енг. Green House Gases) 

ДЛП   Добра лабораторијска пракса 

ПЗВ   Подземне воде 

Дом.   Домаћинство [нпр. приходи; расходи] 

УПДом.  Укупни приходи домаћинства 

ОО   Опасни отпад 

ICAO Међународна организација цивилне авијације ( енг. International Civil 

Aviation Organisation) 

МЕ   Међународни експерт 

IED   Директива о индустријским емисијама (енг. Industrial Emissions  

                                           Directive) 

ИФИ   Интернационална финансијска институција 

IGA   Институционална анализа недостатака (енг. Institutional Gap Analysis) 

INSPIRE Инфраструктура за просторно информисање (енг. Infrastructure for 

Spatial Information) [ЕУ директива] 

IPA Инструмент претприступне помоћи (енг. Instrument for Pre-Accession 

Assistance)[ЕУ] 

ИКЗ   Интегрална контрола загађења 

ПИ   План имплементације/провођења 

ИПКЗ   Интегрална превенција и контрола загађења 

ISО Међународна организација за стандардизацију ( енг. International 

Organization for Standardization) 

ИТ   Информационе технологије  

ИТЛ Дневник трансакција [у контексту гасова стаклене баште] (енг. 

Independent Transaction Log) 
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ЗИ   Заједничка имплементација (механизам) 

                                            [у контексту Кјото  споразума] 

КfW   Kreditanstalt für Wiederaufbau [банкарска групација] 

ВПС   Велика постројења за спаљивање 

ЛЕ   Локални експерт 

LEAP Локални акциони план за заштиту животне средине (енг.  Local 

Environmental Action Plan) 

ПАН   Правна анализа недостатака 

ЛСУ   Локална самоуправа 

ЈЛСУ   Јединица локалне самоуправе 

MAPP               Политика превенције већих незгода (енг. Major-accident Prevention  

                                          Policy) 

МПТ    Максимална прихватљива тарифа 

ГСЕ   Главни саставни елемент (у контенксту ЕЕА) 

МПШВ  РС  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 

МПУГЕ  РС             Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС 

МВТЕО               Министарство спољне трговине и економских односа БиХ  

МоУ   Меморандум о разумијевању (енг. Memorandum od Understanding) 

ЗЧ   Земље чланице 

МТК   Министарство комуникација и транспорта БиХ 

НАП   Национални акциони план 

NEC    Државна горња граница емисија (енг. National Emissions Ceiling) 

ДФТ   Државна фокална тачка 

NMVOC Неметанска испарљива органска једињења (енг. Non-methane Volatile 

Organic Compounds) 

ДПУА   Државни програм усвајања правн тековине ЕУ 

NОx   Азотни оксиди 

НРЦ   Национални/државни референтни центар [ЕЕА] 

НТЦ   Национални/државни тематски центар [ЕЕА] 

NPV   Чиста/нето садашња вриједност (енг. Net Present Value) 

ОDS   Материје које оштећују озонски омотач (енг. Ozone Depleting  

                                       Substances) 

ОЕCD Организација за сарадњу и развој (енг. Organisation for Cooperation and 

Development) 



  

11 
 

ОП   Оперативни програм 

О&М   Пословање и одржавање (енг. Operations & Maintenance) 

Оpex   Оперативни трошкови(трошкови О&М) 

ПCB   Полихлоровани бифенили 

ЈП   Јавно предузеће 

PCT   Полихлоровани терфенили 

PM[10; 2,5]  Микрочестице 

POP   Постојани органски загађивачи 

ПНП   Паритет набавних цијена  

ФФС   Средства за заштиту биља 

PRTP Регистар испуштања и преноса загађујућих материја (енг. Pollutant 

Release and Transfer Register)  

ЈКП   Јавно комунално предузеће 

РАИНС   Регионални модел за симулацију загађења ваздуха 

РСЛ   Ријечни слив 

ОРС   Обласни ријечни слив  (дистрикт) 

REL Регија са успостављеним санитарним депонијама (енг. Region with 

Established Sanitary Level Landfills)  

REACH Регулатива Европског парламента и Савјета од 18. децембра 2006. 

године о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и рестрикцији 

хемикалија 

РМАС   Регије гдје постоји међу-општински споразум 

ROD   База података за пријаву обавеза [ЕУ] ( енг.  Reporting Obligations  

                                          Data Base) 

                                 

 РС   Република Српска 

RSIP   Планови за провођење регулативе (енг. Regulation Specific   

                                       Implementation Plan)         

RWC                               Регија гдје су започети радови [на успостави санитарних депонија] 

ССП   Споразум о стабилизацији и придруживању 

ППК   Посебно подручје конзервације 

СПУЖС                              Стратешка процјена утицаја на животну средину 

ЈИЕ   Југоисточна Европа 

СИЕФ Форуми за размјену информација о материјама [у контексту хемикалија] 

(енг. Substance Information Ehchance Forums) 
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SО2   Сумпор диоксид 

ППЗ   Подручје под посебном заштитом 

SRD Директива о стандардизованом извјештавању (енг. Standardized 

Reporting Direktiva) 

SRDSIP Специфични план за директиву о стандардизованом извјештавању (енг. 

Standardized Reporting Directive Specific Plan) 

ПОВ   Површинска вода 

ТП   Техничка подршка 

УЕЗ   Уговор о Европској заједници 

УЕУ   Уговор о Европској унији 

УФЕУ   Уговор о функционисању Европске уније 

ТОC   Табела подударности (енг. Table od Concordance) 

ТiО2   Титанијум диоксид 

ТоR   Пројектни задатак (енг. Terms od Reference) 

УМЗ Урбане морфолошке зоне насеља [у контексту пречишћавања урбаних 

отпадних вода] 

UNECE Економска комисија Уједињених нација за Европу (енг. United Nations 

Economic Commission for Europe) 

UNFCCC  Оквирна конвенција Уједињених нација о климатским промјенама (енг. 

United Nations Framework Convention on Climate Change) 

UNGHC Глобално хармонизовани систем класификације и обиљежавања 

хемикалија УН-а (енг. UN Globally Harmonised System od Classification and 

Labelling od Chemicals) 

УОВ    Директива о пречишћавању комуналних отпадних вода 91/271/ЕEC 

ВОЦ   Испарљива органска једињења (енг. Volatile Organic Compounds) 

ЕЕО   Електрични и електронски отпад 

ОДВ   Оквирна директива о водама 2000/60/ЕC 

СО   Спаљивање отпада 

WМО   Свјетска метеоролошка организација (енг. World Meteorological  

                                       Organisation)                                   

ЦКВ   Циљеви квалитета воде 

ВС   Водоснабдијевање 

WVTA                 Одобрење за тип возила (енг. Whole Vehicle Type-Approval) 
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I УВОД 

Реализацијом IPA пројекта  (2011-2014), ‘’Јачање институција за заштиту животне средине и 
припреме за предприступне фондове БиХ’’ (У даљем тексту: EnvIS) који је финансиран од 
стране Европске уније, испоручено је укупно 54 радна материјала којима треба да се утврде 
приједлози за доношење стратешких и планских докумената и докумената политике заштите 
животне средине у Републици Српској, ФБиХ, Брчко дистрикту и за институције Босне и 
Херцеговине у складу са уставима и законским оквирима. 

У  поступку ревизије Индикативног стратешког документа за БиХ, који је усвојен за период 
2014.-2020. године, ЕУ је дала могућност БиХ да се и сектор заштите животне средине укључи у 
финансирање путем IPA II програма, под условом да БиХ усвоји четири стратешка документа 
прилагођавања прописа правној тековини ЕУ ( по један документ за Репбулику Српску, 
Федерацију Босне и Херцеговине, Брчко дистрикт и државни ниво Босне и Херцеговине) а чији 
радни материјали су урађени у оквиру EnvIS пројекта.  

Политика ЕУ на пољу животне средине (технички названа Поглавље 27) обухвата прилично 
опширне дијелове европских прописа (такозвана правна тековина ЕУ) ствараних током низа 
деценија и постало је глобално најкомплекснији систем прописа у животној средини. Висок 
степен заштите животне средине представља један од основних циљева који су уткани у 
Споразуме ЕУ, заједно са начелима одрживог развоја и интеграције заштите животне средине у 
све политике. Њен унакрсни карактер је у складу са чињеницом да су у Републици Српској 
велики број директива,  које су дио правне тековине ЕУ у надлежности Министарства за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске (у даљем тексту: МПУГЕ РС) 
и других институција Републике Српске.  

Осврт на посљедњи талас проширења ЕУ, указује на то да су преговори у вези са Поглављем 27 
били најтежи. Сам обим прописа и његов унакрсни карактер нису једини разлози за то. 
Имајући у виду обим проблема у животној средини у Републици Српској и стање 
инфраструктуре, могуће је да ће ово уједно бити и најскупљи дио правне тековине ЕУ који 
треба имплементирати. Ово поглавље има и политички осјетљиве аспекте, као на пример 
реакције на прекогранично загађење, питања у вези са правилима унутрашњег тржишта и 
питања спољне трговине.  

Циљеви Програма прилагођавања законодавства Републике Српске са правном тековином ЕУ 
из области заштите животне средине (у даљем тексту: Програм прилагођавања) су двоструки: 
на првом мјесту, бављење питањима комплексности свих изазова који се односе на примјену 
прописа ЕУ из области животне средине у Републици Српскоји и на другом мјесту, 
обезбјеђивање здраве основе за преговоре о приступању у вези са Поглављем 27. Стратегија 
тежи да обухвати све изазове које ће процес придуживања ЕУ поставити пред законодавством, 
утвђујући обим промјена које ће бити неопходне при организовању и раду институција 
надлежних за заштиту животне средине, као и утвђивање приступа за превазилажење 
финансијских недостатака, који настају као посљедица "уобичајеног поступања или 
уобичајених пракси" до потпуне усклађености са правном тековином ЕУ.  

Програм прилагођавања је израђен на резултатима пројекта EnvIS, којег је финансирала ЕУ 
ради вођења процеса прилагођавања, који се односе на Поглавље 27, а касније ће такође бити 
од значаја за приступне преговоре о истом поглављу.  За потребе израде Програма 
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прилагођавања такође су кориштени и одређени аспекти оцјене усклађености прописа у 
оквиру ECRAN пројекта1.  

Правна тековина ЕУ треба да се транспонује у законодавство Републике Српске у оном обиму у 
којем тренутни капацитети то подржавају, а с циљем да до момента уласка у ЕУ буде 
транспоновано комплетно поглавље 27. 

Имплементацију треба усредсредити на захтјеве ЕУ - рад на апроксимацији и имплементацији 
правние тековине ЕУ треба да буде један од приоритета, финансијски и људски ресурси треба 
да буду прераспоређени како би се ови услови испунили, посебно када је реч о поштовању 
буџетских ограничења и броја запослених у државном сектору.   

Битан елемент планирања захтјева за одобрење прелазних периода за поједине директиве, 
као и за планирање трошкова цијелокупног прилагођавања је сам датум приступања. Међутим, 
иако је још увијек рано за прецизирање датума приступања ЕУ, ова  Стратегија се заснива на 
процјени трошкова који ће проистећи из постепеног процеса усвајања правне тековине ЕУ.  

Институционални изазови су такође битни. Прилагођавање правној тековини ЕУ би требало да 
буде један од  приоритета, а посебно спровођење прописа усклађених са комунитарним 
правом. У ту сврху, МПУГЕ РС и остале институције из области заштите животне средине у 
Републици Српској, имају заједнички задатак да на основу својих надлежности И својим 
заједничким активностима у оквиру Радне групе 27. Поглавље 27 – Животна средина, успоставе 
темељну основу заштите животне средине, која ће се надограђивати доношењем правних 
аката  хармонизовних са европским правним стандардима у овој области.  

Структура Радне групе 27. Поглавље 27 – Животна средина, ће бити врло важна за ову сврху и 
може дјелотворно да повећа планирање за апроксимацију, пружи подршку у преговорима и 
координира имплементацију. Њу ће допуњавати радне групе за имплементацију појединачних 
директива, којима ће предсједавати углавном представници надлежних институција  за 
Поглавље 27, чија улога је обезбјеђивање платформе за  ефикасну сарадњу између 
министарстава.  

На крају приступних преговора, биће договорен прелазни период за имплементацију 
директива за које су неопходна знатна финансијска средства ("тешке директиве"). Према 
садашњим доступним економским информацијама и у складу са њиховим даљим 
спецификацијама у плановима за спровођење посебних директива и економских стратегија, 
кандидати за прелазни период биће постројења за третман отпадних комуналних вода, 
постројења за складиштење отпада, депоније и постројења за чврст отпад и одабрана 
индустријска постројења. За све остале компоненте правне тековине ЕУ, биће неопходна 
потпуна усклађеност.  

Примјена прописа ЕУ из области животне средине у Републици Српској неће бити ни мало 
лака, нити јефтина. Исто тако, неће је бити могуће одмах реализовати. Важно је истаћи потребу  
да се изврши реална оцјена финансирања и спровођења прописа ЕУ, тако да њихово увођење у 
правни систем Републике Српске не представља само званичну обавезу коју је прописао 
Брисел, већ да представља програм за постизање бољег стања животне средине и бољег 
квалитета живота за све грађане Републике Српске.  

                                                           
1 Progress Monitoring of the Transposition and Implementation of the EU Environmental and Climate Acquis, Environment 
and Climate Regional Accession Network (ECRAN). 
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Програм прилагођавања се фокусира на Поглавље 27 правних тековина ЕУ и има за циљ да 
осигура да Република Српска у оквиру БиХ буде спремна да води преговоре са Европском 
комисијом и Европским савјетом на најефикаснији начин, и да испуни своје обавезе које 
проистичу из Ссп између Европске заједнице и њихових држава чланица и Босне и 
Херцеговине. Овај споразум је  замијенио  1. јуна 2015. године Привремени споразум (ПС) који 
је био на снази од 2008. године (''Службени гласник БиХ-међународни уговори'', број 10/08). У 
складу са потписаним ССП-ом Република Српска је наставила са испуњавањем обавеза које су 
дефинисане чланом 108. ССП-а. У наведеном члану наводи се да ће ''Стране  развијати и 
јачати сарадњу у области заштите животне средине са основним задатком заустављања 
даљње деградације и побољшања постојећег стања, с циљем одрживог развоја. Стране ће 
нарочито успоставити сарадњу с циљем јачања управних структура и процедура ради 
осигурања стратешког планирања питања у области животне средине и координације између 
релевантних чинилаца, те ће се усмјерити на усклађивање прописа Босне и Херцеговине с 
правном тековином (acquis) Заједнице“.  

Одлуком о систему координације процеса европских интеграција у БиХ (“Службени гласник 
БиХ”, број:72/16) (У даљем тексту:Одлука) дефинишу се институционални и оперативни систем 
и начин остваривања координације институција у БиХ на спровођењу активности везаних за 
процесс интегрисања БиХ у Европску унију, заједничка тијела у оквиру система координације, 
њихов састав, надлежности И међусобне односе. Разлог за доношење ове Одлуке је везан за 
извршење уговорних обавеза из ССП-а између Европске заједнице и њихових држава чланица 
и БиХ као и других обавеза из процеса европских интеграција. 

Координација процеса европских интеграција у БиХ заснива се на принципима поштовања 
постојеће унутрашње правне и политичке структуре у БиХ и заштите уставима дефинисаних 
надлежности свих нивоа власти И њихових институција у појединим областима обухваћеним 
европским интеграцијама.  

Узимајући у обзир да је Стратегија документ који је потребан управо за испуњавање обавеза у 
процесу европских интеграција, обавеза израђивача докумената за све нивое власти и 
институције је спровођење и досљедна примјена Одлуке о систему координације процеса 
европских интеграција у Босни и Херцеговини, с циљем дјелотворног спровођења вертикалне 
координације процеса европских интеграција у БиХ кроз заједничка тијела. 

У сврху прилагођавања правних прописа Републике Српске, правна тековина ЕУ у области 

животне средине је груписана у неколико група прописа који се баве: 

• хоризонталним питањима, 

• заштитом и управљањем водама, 

• управљање отпадом, 

•  ваздухом и климатским промјенама;, 

• индустријским загађењем, 

• хемикалијама, 

• заштитом природе и 

• буком у животној средини. 

Листа правних инструмената ЕУ који чине ових осам сектора животне средине је садржана у  

Анексу I овог документа.  
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Листа правних инструмената Републике Српске којима су регулисана ова питања и који садрже 

бројне одредбе усклађене са правном тековином ЕУ се налазе у Анексу IV овог документа.  

Методологија које је примијењена при изради Програма прилагођвања почива на исцрпним 

претходним анализама, које се састоје од детаљних анализа недостатака (гап анализа) у 

правном, економском и институционалном аспекту. Правни аспекти који су истражени 

обухватају: 

• Преглед и процјену релевантног законодавства у Републици Српској које је груписано у 
осам група које одговарају структури правне тековине ЕУ у области заштите животне 
средине,  

• Утврђивање постојећих недостатака у прописима у области заштите животне средине и 

• Давање приједлога / препорука за отклањање утврђених недостатака.  

Дијелови овог Програма прилагођавања, који се баве различитим секторима заштите животне 

средине, садрже одговарајуће прегледе постојећих надлежности институција Републике 

Српске за различита питања  животне средине. Када се упореде са захтјевима ЕУ, ови прегледи 

могу служити као почетне улазне информације за процјену неопходног прилагођавања 

институција Републике Српске надлежних за питања заштите животне средине како би се 

реализовала успјешна транспозиција прописа ЕУ о  животној средини. 

Истраживање тренутне ситуације је представљало први корак у креирању свеобухватног 

стратешког/планског/координационог оквира за апроксимацију прописа у области заштите 

животне средине у Републици Српској.  

Основни извор информација током припреме  Програма прилагођавања су представљали 

правни инструменти ЕУ (регулативе, директиве, одлуке) и законодавство (устав, закони и 

подзаконски акти) тренутно на снази у Републици Српској, као и подаци и информације 

прибављени из бројних извјештаја, планова и других докумената који се у мањој или већој 

мјери односе на заштиту животне средине. 

Осим истраживања правних и институционалних аспеката прилагођавања, у документарну 

подлогу за израду текста Стратегија је укључена и темељна процјена економских и 

финансијских аспеката прилагођавања. 
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II   КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРАВНИХ ПРОПИСА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  ПРАВНОЈ ТЕКОВИНИ ЕУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Усвајање низа различитих политичких инструмената о питањима заштите животне средине је 

неопходно да би се створила повољна клима у друштву и јавној управи на свим нивоима 

укљученим у развој, спровођење и извршење прописа о заштити животне средине усклађених 

са правном тековином ЕУ из ове области, и подузимање других потребних мјера. 

Ови прописи и друге мјере морају бити усмјерени ка покретању промјена које ће водити ка 

високом степену заштите животне средине и заштите здравља људи, као и постизању 

одрживог развоја земље у цјелини. Најважнији политички инструменти, који се користе у 

пракси у ЕУ и чије се развијање, усвајање и примјена препоручује земљама са статусом 

кандидата за чланство у ЕУ, су сљедећи: 

• стратегије; 

• секторске политике; и 

• акциони планови. 

Након усвајања таквих политика, земља кандидат може понудити јасан увид у стање животне 

средине, потребне интервенције (законодавне, институционалне, финансијске или друге 

природе) као и јасне основе које ЕУ може искористити за планирање своје техничке и 

финансијске помоћи сектору животне средине у предстојећем периоду. Тренутно, такви 

инструменти политика недостају и у Републици Српској у оквиру БиХ. Израда Програма 

прилагођавања је одговор на такву ситуацију.  

У табели I је дат приказ стратешких докумената Републике Српске.  

 

Табела I: СТРАТЕГИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

бр. Наслов 
Усвојено од 

стране 
Одлука о усвајању 

објављена у 

1 Стратегија заштите природе 
Народна 
скупштина 
/2011. 

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
65/11) 

2 
Стратегија хемијске безбједности 
2012-2016 

Народна 
скупштина 
/2012. 

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
49/12) 

3. 
Стратегија заштите ваздуха 
Републике Српске 

Народна 
скупштина 
/2011. 

 ("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
37/11. 

4. 
Стратегија интегралног 
управљања водама 

Народна 
скупштина/ 
2016. 

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
17/16) 
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Поред тога, у Републици Српској су у току и израде других стратешких докумената, као што је 

Стратегија управљања отпадом за период 2017-2027. године. 

Међутим, ови стратешки инструменти, као и други акти политика и планирања, као што су 

локални  акциони планови за животну средину (LEAP), који нису у фокусу овог документа, чине 

недовољан оквир за апроксимацију у периоду 2014 – 2020. године и за одговарајуће 

планирање техничке и финансијске помоћи ЕУ, која би се требала обезбиједити у истом 

периоду. Тако би се одређен број посебних стратешких, планских и инструмената политике, 

који су наведени у Табели II испод, требао усвојити у Републици Српској с циљем испуњавања 

међународних обвеза које су прихваћене ратификовањем ССП-а и других међународних 

уговора о заштити животне срдине,  с циљем усклађивања њене политике заштите животне 

средине са политиком заштите животне средине ЕУ, која је наведена у 7. програму дјеловања 

за животну средину ЕУ2. 

 

 

 

Табела II: ИНСТРУМЕНТИ СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА И ПОЛИТИКА КОЈЕ БИ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА ТРЕБАЛА УСВОЈИТИ 

бр. Нека врста Напомена 

1 

СТРАТЕГИЈА 
ПРИЛАГОЂАВАЊА  
ЗАКОНОДАВСТВА РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ СА ПРАВНОМ 
ТЕКОВИНОМ ЕУ У ОБЛАСТИ 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Циљ: Прилагођавање прописа Републике Српске 
са правном тековином Европске уније.  

Пружање подршке БиХ у испуњавању 
међународних обавеза у складу са уставним 
надлежностима и обавезама преузетим ССП-ом. 

Сврха: Осигуравање услова за координисано и 
усклађено транспоновање, примјену и 
спровођење правне тековине ЕУ о животној 
средини. 

Обим: Осам под-сектора правне тековине ЕУ у 
области заштите животне средине ( 
хоризонтално законодавство, управљање 
водама, управљање отпадом, квалитет ваздуха и 
климатске промјене, индустријско загађење, 
хемикалије, заштита природе и  бука).  

                                                           
2 Одлука бр 1386/2013/ЕУ Европског парламента и Савијета од 20. новембра 2013 о Општем акционом програму о 
животној средини Уније до 2020 "Живјети добро, у границама наше планете" 
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2 

АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОДРЕЂЕНИХ 
(СЛОЖЕНИХ) ДИРЕКТИВА, 
РЕГУЛАТИВА ИЛИ 
ЦЈЕЛОКУПНОГ 
ЗАКОНОДАВСТВА ЕУ У 
СЕКТОРУ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
(APID) 

Циљ: Прилагођавање прописа Републике Српске 
са правном тековином Европске уније. 

Пружање подршке БиХ у испуњавању њених 
међународних обавеза у складу са уставним 
надлежностима и обавезама преузетим ССП-ом; 

Сврха: Осигурање услова за пуну усклађеност 
Републике Српске с правном тековином ЕУ, у 
складу са одговарајућим прописима или 
плановима специфичним за секторе. 

3. 

ПЛАНОВИ АКТИВНОСТИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ 
МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА О 
ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

Циљ: Прилагођавање прописа Републике Српске 
са правном тековином Европске уније. 

Пружање подршке БиХ у испуњавању њених 
међународних обавеза у складу са уставним 
надлежностима и обавезама преузетим ССП-ом; 

Сврха: Пружање подршке спровођењу 
међународних уговора о заштити животне 
средине на подручју Републике Српске. 

4. 
ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС 

Циљ: Израда политике Републике Српске за 
висок ниво заштите животне средине и заштите 
људског здравља у складу са 7. Програмом 
активности за заштиту животне средине ЕУ, 
слиједећи обавезе БиХ које произлазе из ССП-а. 

 

 У погледу праћења стања животне средине и пружање информација које се могу 

користити у провођењу ЕУ политике заштите животне средине, успостављена је Европска 

агенција за заштиту животне средине (ЕЕА)  и то Регулативом Савјета (ЕЕЗ) бр. 1210/90 од 7. 

маја 1990. године, која је два пута измијењена: Регулативом Савјета (ЕC) бр. 933/1999 од 29. 

априла 1999. године и Регулативом Савјета (ЕC) бр. 1641/2003 од 22. јула 20113. године, с 

циљем успостављања Европске мреже за информисање и праћење животне средине (EIONET).   

По питањима ове проблематике приоритет је дат сљедећим радним областима: 

• квалитет ваздуха и климатске промјене; 

• квалитет воде, загађујуће материје и водни ресурси; 

• стање земљишта, фауне и флоре, и биотопа; 

• употреба земљишта и природних ресурса; 

• управљање отпадом; 

• емисија буке; 

• хемијске супстанце опасне по животну средину; 

• заштита мора и обалних подручја.  

Што се тиче EIONET-а и односа и дужности извјештавања према Европској агенцији за  животну 

средину, Стратегија ће ове активности планирати у оквиру усвојеног система координације у 

процесу европских интеграција у Босни и Херцеговини за област животне средине за чије 
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потребе ће бити формирана Радна група 27. Поглавље 27 – Животна средина, унутар које ће се 

разматрати предметна проблематика.  

У овом погледу, Република Српска ће осигурати ефективно праћење и извјештавање о процесу 

прилагођавања позитивно-правног законодавства Републике Српске са правном тековином ЕУ 

у складу са Одлуком о систему координације процеса европских интеграција у БИХ.   

 

 

III  ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ПРИЛАГОЂАВАЊА ЗАКОНОДАВСТВА  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

 

 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Устав Републике Српске садржи начелне одредбе којима се уређује и обезбјеђује заштита 
животне средине, односно систем заштите и унапређивања животне средине, штити и 
подстиче рационално коришћење природних богатстава у циљу заштите и побољшања заштите 
и квалитета живота и заштите и обнове средине у општем интересу, а човјек има право на 
здраву животну средину, и свако је, у складу са законом, дужан да у оквиру својих могућности 
штити и унапређује животну средину.3 У циљу правног регулисања и области заштите животне 
средине, уставне одредбе успостављају и институционални оквир према ком Народна 
скупштина Републике Српске има овлаштење да доноси законе и друге прописе, а Влада 
Републике Српске је овлаштена да, између осталог, предлаже законе, друге прописе и опште 
акте и обезбијеђује њихово спровођење, као и да доноси уредбе, одлуке и друга акта за 
извршавање закона.   
 
Република Српска се састоји од 64 јединице локалне самоуправе (општине и градови) (У даљем 
тексту: ЈЛС). Уставом Републике Српске није предвиђена подјела овлаштења у питањима 
заштите животне средине између Републике Српске и њених ЈЛС. ЈЛС у Републици Српској су 
дужне да се брину о, између осталог, испуњавању конкретних потреба грађана у погледу 
заштите животне средине путем својих овлаштења и у складу са законом.  
 
Према одредбама члана 12. Закона о републичкој управи, управне послове у Републици 
Српској обављају министарства, управни органи и републичке управне организације Републике 
Српске. Министарства се оснивају за једну или више повезаних управних области, у зависности 
од врсте, значаја и обима тих послова и потребе обезбјеђивања стратегије развоја Републике 
Српске. У саставу министарстава се могу формирати управне органозације за обављане 
одређених послова из дјелокруга министарстава, који због своје природе, цјеловитости и 
начина обављања захтијевају одређену самосталност и посебно организовање  (секретаријати, 
заводи, дирекције, фондови, агенције и центри). Управне организације се формирају за стручне 
и са њима повезане управне послове, чија природа захтијева већу самосталност.   
 
Према члану 66. Закона о републичкој управи, управни органи у Републици Српској одговорни 
су за спровођење политика које обухватају, између осталог, еколошки развој. Према члану 69. 

                                                           
3 („Службени гласник Републике Српске“,  бр. 21/92 – пречишћени текст, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96,16/96, 21/96, 
21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05) 
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овог Закона, органи управе су овлаштени да доносе правилнике, наредбе и упутства. Поглавље 
V овог Закона садржи одредбе о организационој структури органа управе. Према наведеним 
одредбама, министар руководи министарством и има помоћнике који су задужени за 
одређене области рада министарства (ресор). Управном организацијом руководи директор.  
 
За рад републичких органа управе у Републици Српској релевантни су и  закони набројани у 
ТАБЕЛИ III: 
 

Табела III : ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ 

Бр. Наслов 

1. 
ЗАКОН О ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ („Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08) 

2. 
ЗАКОН О РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ („Службени гласник Републике Српске“,  бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 И 57/16) 

3. 
ЗАКОН О СИСТЕМУ ЈАВНИХ СЛУЖБИ („Службени гласник Републике Српске", бр. 
68/07 и 109/12) 

4. 
ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ("Службени гласник Републике Српске 
", бр. 13/02, 87/07 и 50/10) 

5. 
ЗАКОН О УПРАВНИМ СПОРОВИМА ("Службени гласник Републике Српске ", бр. 
109/05 И 63/11) 

5. 
ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ("Службени гласник Републике Српске ", 
бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) 

 
Листа правних прописа Републике Српске којима је регулисан рад органа управе Републике 
Српске у области животне средине садржан је у Анексу III овог документа. 
 

2.  ИНСТИТУЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

2.1. Уводне напомене 

Република Српска је ентитет који није регионализован и своје одговорности извршава путем 

органа формираних на ентитетском нивоу и нивоу јединица локалне самоуправе (општине и 

градови). Република Српска је надлежна за све функције и одговорности, изузев оних које су 

Уставом БиХ изричито додијељене институцијама БиХ, или их је БиХ преузела у другим 

питањима на основу споразума између ентитета. 

У Уставу Републике Српске су набројане надлежности Републике Српске, а сљедеће су од 

директног значаја за предмет овог документа: 

• Организација, надлежност и функционисање институција, 

• Заштита животне средине, 

• Систем јавног информисања, 
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• Међународна сарадња, изузев оне која је у надлежности институција БиХ, и  

• Финансирање остваривања права и дужности  Републике. 

 

Органи власти Републике Српске су надлежни за израду политика, усвајање и примјену закона и 

подзаконских аката и осигуравање уставности и законитости.  

За потребе овог документа, најважнији су сљедећи републички органи управе и институције 

Републике Српске: 

• Министарство за економске односе и регионалну сарадњу РС, 

• Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, 

• Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, 

• Министарство здравља и социјалне заштите РС, 

• Министарство индустрије, енергетике и рударства РС, 

• Министарство финансија РС, 

• Републички секретаријат за законодавство РС; 

• Републичка управа за инспекцијске послове  

• Јавна установа''Воде Српске“ 

• Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа;  

• Републички хидрометеоролошки завод РС. 

• Републички завод за статистику  

• Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске 

• Институт за јавно здравство Републике Српске 

 

Координатор за послове ЕУ интеграција у Републици Српској је Министарство за економске 

односе и регионалну сарадњу. 

Према одредбама Устава Републике Српске и законима којима су регулисане управне 

активности администрације на нивоу Републике Српске, задаци Владе и Републичке управе 

Републике Српске су: 

• Нормативна дјелатност, 

• Вођење развојне активности, 

• Извршење закона, других прописа и општих аката, 

• Организовање и координација рада државне управе, 

• Вршење управног надзора, 

• Праћење стања, 

• Одлучивање у управном поступку о правима и обавезама учесника у поступку, 
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• Поступање у прекршајним поступцима, 

• Старање о јавним службама, и 

• Вршење и осталих стручних послова управе.  

За потребе извршавања својих одговорности (права и дужности) утврђених Уставом и законима, 

управни органи могу усвојити секундарне законске прописе.  

 

2.2. МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ И РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ РС 

(МЕОРС РС) 

Надлежности  МЕОРС РС  су утврђене Законом о републичкој управи и између осталог 

обухватају: 

• Координацију активности у вези са испуњавањем обавеза министарства које произилазе 

из процеса стабилизације и придруживања;  

• Координацију активности министарства у вези са коришћењем средстава које Европска 

унија ставља на располагање БиХ; 

• Унапређивање економске и других облика сарадње са регијама Европе и свијета; 

• Иницирање, припремање и предлагање споразума и протокола за успостављање и 

развој међурегионалне сарадње и праћење њихове примјене.  

• Координацију активности за обезбјеђење међусекторске сарадње на усклађвиању 

закона и других прописа Републике са законодавством Европске уније, стручну подршку 

предлагачима приписа у процесу усклађивања законодавства, провјеру усклађености 

нацрта и приједлога закона и других прописа Републике за законодавством Европске 

уније.   

Поменути послови се обављају у оквиру сљедећих организационих јединица овог органа 

управе: 

а) Ресор за економску сарадњу,  

б) Ресор за европске интеграције и 

в) Ресор за регионалну и институционалну сарадњу.  

 

2.3. МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И 

ЕКОЛОГИЈУ РС (МПУГЕ РС) 

Надлежности МПУГЕ РС утврђене су Законом о републичкој управи РС МПУГЕ је, између 

осталог, подразумијевају послове: 

• Интегралну заштиту и унапређивање жиовотне средине и природе уопште; 

• Истраживање, планирање и управљање кроз мјере заштите животне средине, 

• Свеобухватну заштиту добара од општег интереса, природне ресурсе, природно и 
културно насљеђе, учешће у изради и реализацији програмских аката на међународном 
и домаћем нивоу из области заштите животне средине; 
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• Остваривање и координацију стручне сарадње и размјене искустава са међународним 
и домаћим органима и организацијама и невладиним организацијама у области 
заштите животне средине; 

• Учешће у реализацији пројеката финансираних од стране међунареондих финансијских 
организација у области заштите животне средине; 

• Израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства; 

• Учешће у процесима европских интеграција кроз пројекте и програме финансирања  
облсти просторног планирања, грађевинарства и екологије.   
 

Поменути послови се обављају у оквиру сљедећих организационих јединица овог органа 

управе:  

а) Ресор за урбанизам и просторно планирање обавља послове у области урбанизма и 

просторног планирања и друге стручне послове који се односе на интегрално планирање и 

уређење простора,  примјена Просторног плана Републике Српске, управни надзор, ревизија и 

давање сагласности на просторне планове јединица локалне самоуправе и посебних подручја, 

на урбанистичке и регулационе планове, ревизију просторно-планске документације, развојне 

програме и инвестиционо-техничку документацију од посебног интереса за Репблике Српске 

урбанистичко планирање, успостављање јединствене централне базе података о простору 

Републие Српске и сл.  

б) Ресор за грађевинарство обавља послове испитивања и стручног оспособљавања, 

грађење и послове у вези са уређењем грађевинског земљишта, производњом грађевинског 

материјала, развојем и услугама у области грађевинарства, стамбеном изградњом и њеним 

финансирањем, стамбеним односима, стицањем својине над стамбеним зградама и становима 

у заједничкој својини, послове везане за одржавање и управљање зградама и заједничким 

дијеловима зграда и друге послове из стамбено-комуналне дјелатности, успостављање и 

вођење јединствене централне базе података о издатим овлаштењима за област грађења и сл. 

в) Ресор за заштиту животне средине обавља послове интегралне заштите и унапређења 

заштите животне средине, истраживање, планирање и управљање кроз мјере заштите животне 

средине, заштита природних ресурса, те природног и културног насљеђа, учешће у изради и 

реализацији програмских аката на домаћем и међународном нивоу из области заштите 

животне средине, остваривање и координација стручне сарадње и размјена искустава 

самеђународним идомаћим органима и организацијама и невладиним организацијама у 

области заштите животне средине, учешће у реализацији пројеката финансираних од стране 

међународних финансијских организација у области заштите животне средине, и зрада 

законских и подзаконских аката из  области заштите животне средине и сл.  

г) Ресор за координацују пројеката и развој остварује учешће у процесима европских 

интеграција кроз пројекте и програме финансирања у области просторног планирања, 

грађевинарства и екологије, студијско-аналитичке послове из области координације пројеката 

и развоја, послове набавки у току реализације пројеката, финансијске послове, техничке 

послове надзора и контроле у току реализације пројеката и сл.  
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2.3.1. МЕЂУЕНТИТЕТСКО ТИЈЕЛО  

Успостављање сарадње и координације у оквирима заједничких циљева и интереса у области 

заштите животне средине Република Српска успоставља са Федерацијом БИХ и БД путем 

Међуентитетског тијела за заштиту животне средине које је успостављено у складу са Законом 

о заштити животне средине.  

Међуентитетско тијело бави се свим питањима из области заштите животне средине која 

захтјевају усаглашен приступ ентитета.  

 

2.4. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РС 

(МПШВ РС) 

Надлежности МПШВ РС  су утврђене Законом о републичкој управи, и обухватају, између 

осталог:  

• Дефинисање, спровођење, праћење и оцјену мјера за подстицање, развоја 

пољопривреде и сеоских подручја; 

• Усклађивање домаће пољопривредне политике и прописа са прописима Европске уније 

и другим међународним стандардима; 

• Спровођење обавеза из трговинских споразума; 

• Организовање и спровођење активности из области земљишне политике, заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта; 

• Заштите и унапређења здравља биља од штетних организама; 

• Унапређивање мјера здравствене заштите животиња; 

• Дефинисање финансирања шумарства и ловства; 

• Уређивање односа и услова производње, промета и употребе шумског сјемена и 

шумских садница, шумарску екологију, заштиту шума од елементарних непогода и 

антропогених утицаја; 

• Оргнизовања интегралног управљања водама; 

• Прописивање услова водоснабдијеванаја, прикупљања и пречишћавања комуналних 
отпадних вода.  

 

Поменути послови се обављају у оквиру сљедећих организационих јединица овог органа 
управе:  
 
 а) Ресора за пољопривреду, прехрамбену индустрију и рурални развој који обавља активности 

из области земљишне политике, заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, 

агроекологије, заштите и унапређења здравља биља од штетних организама, спречавања 

уношења и ширења карантински и економски штетних организама, издавање рјешења и 

сагласности из области заштите здравља биља, регистрације средстава за заштиту и исхрану 

биља, издавање дозвола за увоз, производњу и промет средстава за заштиту биља, контролу 

производње биља, сјемена и садног материјала, издавање дозвола за увоз, производњу и 

промет биља, сјемена и садног материјала, сортне листе, средстава за исхрану биља као и 

друге послове одређене законом. У оквиру овог ресора налази се: одјељење за 

пољопривредну политику , рурални развој и међународну сарадњу, одјељење за сточарску 
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производњу, одјељење за биљну производњу, одјељење  за пољопривредно земљиште и 

одјељење за прехрамбену индустрију 

 
б) Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди који обавља стручне и друге послове 

који се односе на пружање стручних савјета, знања, инструкција и практичних вјештина 

пољопривредним произвођачима, као и другим клијентима, преношење знања о 

пољопривредној производњи с циљем очувања здраве животне средине, подстицање развоја 

руралног подручја и унапређења квалитета живљења на селу.  

в) Ресора за ветеринарство обавља послове који се односе на: организовање здравствене 

заштите животиња и обављање ветеринарске дјелатности, отклањање, спречавање појаве, 

сузбијање и искорјењивање заразних болести животиња, спречавање болести које су 

заједничке за људе и животиње, репродукција животиња, примјена заоохигијенских и 

технолошких мјера у узгоју животиња и сточарској производњи и заштити човјекове околине у 

области узгоја и промета животиња, производње и промета производа, сировина и отпадака 

животињског пројекла и сточне хране.  

г) Ресора шумарства и ловства који обавља послове који се односе на утврђивање и 

спровођење развојне политику у области шумарства и ловства, управљање и газдовање 

шумским и ловним ресурсима, унапрјеђење и коришћење шума и дивљачи, спровођење мјера 

заштите шума и дивљачи, израду стратешких докумената, планова и програма за управљање и 

газдовање шумама и ловиштима, праћење спровођења планских докумената, вођење њиховог 

регистра, обезбјеђење спровођења инвентуре шума на великим површинама, вођење 

евиденција и катастра шума, праћење здравственог стања шума, праћење утрошка средстава 

посебних намјена за шуме, стручну координацију послова који су у вези са приватним шумама 

и мјере подршке власницима шума у приватној својини, вршење општих регионалних шумско-

развојних и ловних планирања, обезбјеђење информација о стању на тржишту дрвних и 

осталих шумских производа, сарадњу у примјењеним истраживањима, имплементација 

стандарда и трансфера знања у шумасрству, промоцију интересних група у процесу планирања 

и одрживог газдовања шумским ресурсима свих облика својине.. 

 
д) Ресор за водопривреду је,  између осталог, одговоран за: 

 

• организовање и припремање, Стратегије интегралног управљања водама за подручје 

Републике Српске,  

• организовање и припремање Планова управљања Обласним ријечним сливовима и 

њихово ажурирање сваке  шесте године, 

• организовање и припремање Програма мјера узимајући у обзир резултате економских 

анализа, ради постизања циљева заштите животне средине и вода, у оквиру Планова 

управљања или претходно, 

• организовање и припремање планова одбране од поплава, преко Јавне установе; 

• организовање и припремање програма санације од посљедица штетног дјеловања 

вода, преко Јавне установе; 

• припремање и предлагање прописа о учешћу јавности у управљању водама за Владу 

Републике Српске, 
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• утврђивање упутстава у вези садржаја и метода водопривредног биланса, за Републику 

Српску и обласне ријечне сливове, организује његову примјену и припрему плана водног 

режима за Републику Српску, 

• припремање планова заштите вода, предлагање програма за системску контролу воде 

и отпадне воде и друге прописе у вези с методама контроле и дефинисање прописа са 

штетним и опасним супстанцама и санитарно-техничком контролом воде, 

• прописивање услова за институције које се баве, односно које су овлашћене да врше 

контролу квалитета подземних и површинских вода, 

• утврђивање и предлагање Влади основних стопа за опште и посебне водопривредне 

накнаде, 

• вођење интегралног водног информационог система Републике Српске (ВИС), стара се 

за  израду  катастра загађивача, водопривредних објеката и водних ресурса по појединим 

категоријама, 

• доношење подзаконског прописа за карактеризацију типова водних структура и тијела и 

њихов статус, 

• доношење подзаконског прописа којим се регулише праћење и спровођење мјера и 

активности у циљу спречавања дерогације статуса површинских и подземних вода, 

• доношење подзаконских прописа о условима ограниченог коришћења јавног водног 

добра, 

• такође, доноси подзаконске прописе у складу са Законом, 

• дефинисање ерозионих зона, зона за наводњавање, 

• утврђује потребу и предлаже Влади број и организацију јавних предузећа из области 

вода. 

 
ђ) Секретаријата министарства обавља за потребе Министарства нормативно-правне, 

кадровске, организационе, финансијско-планске и рачуноводствене послове, аналитичко-

информативне, као и помоћне и техничке послове. 

 

2.5. МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА РС (МИЕР РС) 

Надлежности МИЕР РС су утврђене Законом о републичкој управи, и обухватају, између 

осталог, и обављање  управних и  других стручних послова који се, између осталог, односе на: 

• Производњу базних хемијских производа и  прераду хемијских производа; 

• Прикупљање и примарну прераду индустријског отпада; 

• Вођење електро-енергетске политике и планирање и спровођење стратегија; 

• Експлоатацију ресурса у сврху производње електричне енергије; 

• Додјелу концесија за истраживање, градњу и експлоатацију енергетских инсталација; 

• Производњу и промоцију био-горива; 

• Промоцију обновљивих извора енергије; и 

• Геолошко истраживање и експлоатацију природних минералних ресурса. 
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Министарство је укључено у испуњавање обавеза БиХ, прихваћених ратификацијом Споразума 

о енергетској заједници.4 

Поменути послови се обављају у оквиру сљедећих организационих јединица овог органа 

управе: 

а) Ресора за електроенергетику који обавља послове који се односе на стратешки развој и 

унапређење области електроенергетике; обезбјеђење услова пословања и функционисања 

предузећа у области електроенергетике, праћење и анализу рада електроенергетских 

предузећа са државним капиталом и предлагање мјера и активности Влади Републике Српске 

као власнику или члану скупштине акционара; стварање регулаторних и подстицајних услова за 

производњу енергије и коришћење обновљивих извора енергије, стратешко планирање и 

усклађивање развоја електроенергетских сектора, рационалну употребу енергије и енергетску 

ефикасност, енергетске билансе.  

б) Ресора за енергенте који обавља послове који се односе на стратешки развој и унапређење 

области енергената; обезбјеђење услова пословања и функционисања предузећа у области 

нафтне и гасне привреде; стварање регулаторних и подстицајних услова за производњу и 

набавку енергената, производњу и коришћење енергената из обновљивих извора енергије; 

стратешко планирање и усклађивање развоја сектора нафте, нафтних деривата и природног 

гаса; рационалну употребу енергената и енергетску ефикасност; енергетске билансе, као и 

друге послове из надлежности ресора.  

в) Ресора за рударство и геологију који обавља послове који се односе на развој и унапређење 

области рударства и геолошких истраживања, експлоатацију минералних сировина, геолошких 

истражних радова, стратешко планирање и рационално коришћење минералних сировина, 

овјеру резерви минералних сировина, вођење поступка додјеле концесије, израду закона и 

подзаконских аката из области рударства и геологије, обављање других управних и стручних 

послова из надлежности ресора.  

г) Ресора за индустрију који обавља послове који се односе на стратешко управљање 

индустријским развојем; креирање мјера и програма економске политике развоја индустрије, 

креирање и спровођења мјера и програма унапређења конкурентности и одрживог 

индустријског развоја, као и друге послови из надлежности ресора.  

д) Ресора за развој малих и средњих предузећа и предузетништва који обавља  послове који се 

односе на праћење достигнућа у развоју и најбољих свјетских пракси из ове области; стратешко 

планирање развоја малих и средњих предузећа и предузетништва; праћење и мониторинг 

остварења стратешких праваца развоја, кроз сарадњу и координацију са релевантним 

институцијама Републике Српске; креирање мјера и програма економске политике развоја 

малих и средњих предузећа и предузетништва; креирање и спровођење мјера и програма 

унапређења конкурентности малих и средњих предузећа и предузетништва, сарадња и 

координација са релевантним институцијама (МСТИЕО, ДЕИ, ДЕК и разни пројекти) у циљу 

                                                           
4 Споразум о оснивању енергетске заједнице су 25. октобра 2005. године у Атини потписале Европска заједница и 
девет уговорних страна из југоисточне Европе. Након ратификације, Споразум је ступио на снагу 1. јула 2006. године. 
Како би се испунили циљеви споразума, од страна се очекује да спроведу правну тековину ЕУ везано за енергији, 
животну средину, конкуренцију и обновљиву енергију, у складу са специфичном ситуацијом у свакој земљи 
потписници. Дана 27. јула 2006. године, предсједништво БиХ је усвојило Одлуку о ратификацији Споразума о 
оснивању енергетске заједнице (Службени гласник БиХ - Међународни споразуми", бр. 9/06). 
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дефинисања и реализације заједничких политика на испуњењу међународно преузетих 

обавеза из ове области; као и друге послови из надлежности ресора.  

ђ) Ресора за правне послове и европске интеграције који обавља послове који се односе на 

правне послове из надлежности министарства, учешће у изради закона и других прописа из 

надлежности министарства и активности на праћењу и процјени утицаја прописа, давање 

мишљења и објашњења у вези са примјеном закона и других прописа, координацију и сарадњу 

са правобранилаштвом у споровима из надлежности министарства, рјешавање у управним и 

другим стварима, хармонизацију прописа из ресорне надлежности министарства са 

законодавством ЕУ и учешће у тим активностима на БиХ нивоу, праћење процеса 

придруживања ЕУ и других међународних интеграција, праћење и координацију области 

инфраструктуре квалитета и и други послови из надлежности ресора.  

 

2.6. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

(МЗСЗ РС) 

Надлежности МЗСЗ РС су утврђене Законом о републичкој управи, и обухватају, између осталог, 

и обављање  управних и других стручних послова у вези са промоцијом, унапређивањем, 

контролом и заштитом здравља становништва, јавног здравства, здравстеном заштитом, 

здравственим системом, фармацијом, социјалном, породичном и дјечјом заштитом, кроз: 

• праћење савремених достигунућа у развоју јавног здравства у свијету у циљу развоја јавног 

здравства у Републици Српској,  

• планирање и припремање стратешких планских докумената у области јавног здравства,  

• хармонизацију и испуњавање услова у процесу европске интеграције у области јавног 

здравства, 

• унапређивање система квалитета здравствене заштите,  

• стручно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника, 

• планирање и финансирање здравствене заштите, 

• планирање и функционисање система социјалне, породичне и дјечије заштите, 

• праћење производње и промета лијекова, хемикалија, биоцида и медицинских средстава, 

и 

• усклађивање и предлагање закона и подзаконских прописа у складу са правном тековином 

Европске уније и обављање и др.послова. 

 
Наведени послови се обављају у оквиру: Ресора за планирање, анализу, финансирање и 

имплементацију пројеката, Ресора за јавно здравство, међународне односе и европске 

интеграције, Ресора за здравствену заштиту, Ресора за фармацију и Ресора за социјалну, 

породичну и дјечију заштиту. 

а) Ресор за планирање, анализу, финансирање и имплементацију пројеката обавља послове у 

вези са финансирањем здравствене заштите за Републику Српску, утврђивањем приоритета 
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финансирања здравствене заштите, укупних финансијских средстава за све нивое здравствене 

заштите и сл. Унутрашња организациона јединица је Одјељење за планирање, анализу и 

финансирање.   

б) Ресор за јавно здравство, међународне односе и европске интеграције прати савремена 

достигнућа у развоју јавног здравства у земљама ЕУ, земљама у окружењу и другим земљама у 

свијету у циљу развоја јавног здравства Републике Српске, у складу са препорукама Свјетске 

здравствене организације и сл. Унутрашње организационе јединице су: Одјељење за јавно 

здравство и Одсјек за међународну сарадњу и европске интеграције.  

в) Ресор за здравствену заштиту учествује у припреми и спровођењу здравствених политика, 

стратегија, програма и пројеката, који имају за циљ успјешно остваривање и спровођење 

здравствене заштите у циљу унапређења здравља становништва, организује стручни надзор 

над радом здравствених установа, унапређује систем квалитета здравствене заштите, прати 

здравствене технологије и технологије управљања медицинским отпадом. Унутрашње 

организационе јединице су: Одсјек за примарну здравствену заштиту, Одсјек за болничку 

здравствену заштиту и Одсјек за нормативно-правне послове. 

г) Ресор за фармацију, обавља послове из области фармације и хемикалија, планирање и 

координација активности у вези са коришћењем лијекова и медицинских средстава у 

здравственој заштити на свим нивоима, координира активности које се односе на коришћења 

хемикалија, припрема документацију за спровођење међународних споразума о сарадњи и 

координацији у области фармације и хемикалија, вођење регистра правних и физичких лица из 

области фармације и хемикалија, остварује сарадњу са здравственим установама, органима и 

институцијама Републике Српске, Федерације БиХ, БиХ и других земаља, међународним, 

владиним и невладиним организацијама. Унутрашње организационе јединице су: Одсјек за 

хемикалије и Одсјек за фармацију.   

д) Ресор за социјалну, породичну и дјечију заштиту обавља послове из области социјалне, 

породично-правне и дјечије заштите, послове стручног надзора над радом установа социјалне 

заштите, пружање стручне помоћи у изради политика, стратегија, програма и  пројеката који се 

односе на унапређење социјалне, породичне и дјечије заштите и сл. 

 

2.7. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС (МФ РС) 

Надлежности МЗСЗ  су утврђене Законом о републичкој управи, и обухватају, између осталог, 

управне и друге стручне послове који се односе на:  

• израду законских и подзаконских прописа којима се уређује област јавних  улагања,  

• израђивање стратешких развојних програма; 

• обавља студијско-аналитичке и друге пословекоји се односе на пирпему, одабир, 

праћење и оцјену јавних улагања; 

• прикупљање, систематизовање и ажурирање података о новим и текућим пројектима, 

селектовање и анализа истих; 
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• обављање послова везаних за успостављање и вођење механизама за управљање 

средствима везанимм за техничку помоћ и фондове Европске уније; 

• обезбјеђивање мониторинга и реализација мјера неопходних за успостављање 

европских стандарда у финансијском сектору у складу са економских кдритеријумима 

везаним за процес стабилизације и придруживања са Европском унијом; 

Наведени послови се обављају у оквиру сљедећих организационих јединица: 

а)Ресор за макроекономску анализу и политику,  

б)Ресор за фискални систем,  

в)Ресор за финансијски систем,  

г)Ресор за буџет и јавне финансије,  

д)Ресор за управљање инвестицијама,  

ђ)Ресор за управљање дугом,  

е)Ресор за трезор,  

ж)Ресор за правне послове,  

з)Ресор за рачуноводство и ревизију,  

и)Централна јединица за хармонизацију финансијаског управљања, контроле  и  интерне 

ревизије (ЦЈХ),  

ј)Ресор за програмирање и координацију финансијске подршке Европске Уније. 

 

2.8. РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО  

Републички секретаријат за законодавство је самостална републичка управна организација која 

обавља стручне послове који се, између осталог, односе на: 

• Изграђивање, праћење и унапређивање правног система Републике,  

• Информисање Владе РС о остваривању уставности и законитости; 

• Обезбјеђивање усаглашености закона, других прописа и општих аката са Уставом и 
правним системом у поступку њиховог доношења, давањем стручних мишљења о 
нацртима и приједлозима закона и других прописа који се упућују Влади РС; 

• Припремање закона и других прописа из надлежности Секретаријата; 
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2.9. ЈУ “ВОДЕ СРПСКЕ” 

Јавна установа „Воде Српске” је основана у јануару 2013. године, Одлуком Владе Републике 
Српске о формирању Јавне установе "Воде Српске" у оквиру Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске.  
Јавна установа ”Воде Српске” је задужена за припрему и имплементацију свих планова и 
програма ресорног Министарства. У том смислу, доноси годишњи план рада, на које сагласност 
даје Министарство, а затим их прихвата Влада. Дужности Јавне установе, између осталог, су и 
да: 
• учествује у припреми Стратегије интегралног управљања водама за територију 
Републике Српске,  
• израђује, односно припрема Планове управљања Обласним ријечним сливовима и 
њиховог ажурирања сваке  шесте године, 
• израђује, односно припрема Програме мјера узимајући у обзир резултате економских 
анализа, ради постизања циљева заштите животне средине и вода, у оквиру Планова 
управљања или претходно;  
• учествује у припреми планова одбране од поплава,  
• учествује у припреми организовања и припремања програма санације од посљедица 
штетног дјеловања вода,   
• учествује у припреми доношење прописа о учешћу јавности у управљању водама, 
• учествује у припреми упутстава у вези садржаја и метода водопривредног биланса, за 
Републику Српску и обласне ријечне сливове, организује његову примјену и припрему плана 
водног режима за Републике Српску, 
• учествује у припреми планова заштите вода, предлагање програма за системску 
контролу воде и отпадне воде и друге прописе у вези с методама контроле и дефинисање 
прописа са штетним и опасним супстанцама и санитарно-техничком контролом воде, 
• учествује у припреми услова за институције које се баве, односно које су овлашћене да 
врше контролу квалитета подземних и површинских вода, 
• учествује у припреми утврђивања и предлагања  основних стопа за опште и посебне 
водопривредне накнаде, 
• води  водни информациони систем Републике Српске (РВИС) на свом подручју,  
• учествује у припреми подзаконског прописа за карактеризацију типова водних 
структура и тијела и њихов статус, 
• учествује у припреми подзаконског прописа којим се регулише праћење и спровођење 
мјера и активности у циљу спречавања дерогације статуса површинских и подземних вода, као 
и других прописа које доноси Влада или ресорно министарство, 
• организује праћење стања вода, 
• издаје водне акте из своје надлежности, 
• прати уплате водних накнада и реализује прописе којим се регулишу принципи 
„корисник плаћа“ и „загађивач плаћа“, 
• учествује у припреми појединачних извјештаја у складу са Законом о водама, 
• доноси програм, план рада и буџет за сваку годину и извјештаје о раду за претходну 
годину, 
• учествује у сарадњи по питањима координације израде развоја и спровођења 
интегралних планова управљања водама са одговорним органима из Федерације БиХ, 
• руководи радом и координирају рад подручних канцеларија на појединим сливовима, 
• повјерава обављање стручно-техничких послова  из своје надлежности овлашћеним 
стручним правним лицима, под условима које прописије ресорно министарство, и 
• обављаја и друге послове дефинисане Законом о овдама и Законом о републичкој 
управи.  
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Јавној установи су повјерени и послови и дјелатности од општег интереса (припрема и 
спровођење одбране од поплава, уређење ријечних корита и обала, управљање водним 
објектима и системима од интереса за Републику Српску, процјена и управљање ризиком од 
поплава, као и други послови прописани Законом. 
 

2.10. РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕРОЛОШКИ ЗАВОД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (РХМЗ 
РС) 

РХМЗ РС је у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Српске и представља републичку управну организацију чија је надлежност уређена Законом о 

републичкој управи.  

РХМЗ РС обавља стручне послове који се између осталог односе и на: 

• успостављање, одржавање и развој метеоролошког и хидрометеролошког осматрачког, 
телекомуникационог и аналитичко-прогностичког система Републике; 

• систематска метеоролошка, климатолошка, агрометеоролошка и хидролошка мјерења 
и осматрања спровођења мониторинга квалитета ваздуха, емисија у ваздух и вода; 

• успостављање и одржавање банке осмотрених и измјерених хидролошких и 
метеоролошких података и података о квалитету ваздуха и вода, трајно чување и 
објављивање података; 

• праћење, истраживање, анализирање и прогнозирање стања и промјена ваздуха и 
вода, те издавање хидролошких и метеоролошких анализа, прогноза и упозорења о 
појави атмосферских и хидролошких непогода и катастрофа; 

• повезивање Републике са међународним хидрометеоролошким информационим 
системима, међународну размјену података и извршавање и других међународних 
обавеза у области метерологије, хидрологије и заштите животне средине.  

РХМЗ РС чине три сектора:  Сектор за метерологију, Сектор за хидрологију и заштиту животне 

средине и  Сектор за сеизмологију. У оквиру сектора за хидрологију и заштиту животне 

средине, Одјељење за заштиту животне средине врши послове успостављања и управљања 

мониторингом квалитета ваздуха у Републици Српској, праћење емисија у ваздух, израду 

инвентара гасова са ефектом стаклене баште, инвентара ненамјерно испуштених дуготрајних 

органских загађујућих материја, инвентара емисија према UNECE/ЦЛРТАП, успоставља и води  

Регистар постројења и загађивача, успоставља и води информациони систем квалитета ваздуха 

те врши размјену података са Европском агенцијом за заштиту животне средине (ЕЕА) те 

европском мрежом за информисање и осматрање (ЕIONET). 

 

2.11. РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (ИНСПЕКТОРАТ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ) 

Инспекторат Републике Српске је самостална републичка управа која обавља послове 

инспекцијске, управне, стручне и друге послове, подстиче друштвену дисциплину у 

извршавању закона и других прописа. Законом о инспекцијама у РС су инспекцијски задаци 

додијељени Републичкој управи за инспекцију (Инспекторат). Детаљније одредбе о раду 

Инспектората РС утврђене су Законом о инспекцијама. 
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Инспекторат обавља инспекцијске, управне, стручне и друге послове путем инспектора 

организованих у слиједеће инспекције: 

а) Инспекција за храну, 

б) Тржишна инспекција, 

в) Пољопривредна инспекција, 

г) Шумарска инспекција, 

д) Ветеринарска инспекција, 

ђ) Водна инспекција, 

е) Техничка инспекција, 

ж) Саобраћајна инспекција, 

з) Урбанистичко-грађевинска и еколошка инспекција, 

и) Инспекција рада, 

ј) Здравствена инспекција, 

к) Просвјетна инспекција и 

л) Инспекција за заштиту од пожара. 

Инспекторат обавља и послове инспекцијског надзора над поштовањем прописа којим се 

уређује заштита животне средине, али и друге повезане области (сегменти животне средине), 

као што су прописи којим се уређују области: исправност воде за пиће и одржавања 

изворишта, средстава за заштиту биља, ђубрива и оплемењивача земљишта, заштите 

пољопривредног земљишта и заштите здравља биља, шума и шумарства, ловства (заштита 

заштићених врста дивљачи), заштите природе и националних паркова у сегменту шумарства и 

ловства, заштите и добробити животиња, ветеринарских лијекова и додатака, клаоничког 

отпада, заштите вода, заштите природе у сегменту вода, лијекова и медицинских средстава, 

хемикалија, биоцида, воде засанитарно-рекреативне потребе и љековитих вода, складиштење 

експлозивних материја, промет и постројења за пуњење и ускладиштавање запаљивих 

течности и гасова и кориштење запаљивих течности и гасова. 

Инспекцијски систем Републике Српске чине инспекције Инспектората и инспекције у 

јединицама локалне самоуправе.  

Јединице локалне самоуправе обављају повјерене послове инспекцијског надзора по принципу 

функционалне повезаности са инспекцијама Инспектората. Јединице локалне самоуправе у 

оквиру административне службе имају посебну организациону јединицу за обављање 

инспекцијских послова. Инспекцијски надзор врше инспектори Инспектората (републички 

инспектори) на територији цијеле Републике Српске. Послове инспекцијског надзора, као 

повјерене послове, на територији своје јединице локалне самоуправе врше инспектори у 

јединицама локалне самоуправе у звањима: инспектор за храну, тржишни инспектор, 

туристички инспектор, пољопривредни инспектор, ветеринарски инспектор, водни инспектор, 

инспектор за друмски саобраћај, урбанистичко-грађевински инспектор, еколошки инспектор, 

инспектор за санитарну заштиту и инспектор рада. 
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2.12. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (РЗС РС) 

РЗС РС представља републичку управну организацију у саставу Министарства финансија РС чија 

је надлежност уређена Законом о републичкој управи и Законом о статистици Републике 

Српске5.  

РЗС РС обавља стручне послове који се односе на производњу статистичких података и то: 

• Припрему, пиркупљање, чување, обраду, анализу и дистрибуцију статистичких 
података на основу јединствене методологије и јединствених статистичких стандарда; 

• Вођење, одржавање и развој административних и статистичких регистара и изградњу 
статистичког информационо-комуникационог система и 

• Вођење база података.  

 

2.13. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И 
ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА (РЗЗКПН) 

РЗЗКПН представља републичку управну организацију у саставу Министарства просвјете и 

културе РС чија је надлежност уређена Законом о републичкој управи и подразумијева 

обављање, између осталог, и сљедећих управних и других стручних послова који се односе на:  

• Одређивање, евиденцију, исраживање и вредновање некретнина, покретних ствари и 

дијелова природе који уживају претходну заштиту, утврђивањем својстава културно-

историјског или природног насљеђа;  

• Учествовање у поступку проглашавања добара заштићеним; 

• Вођење централног регистра заштићених добара; 

• Израду пројеката за рестаурацију, реконструкцију и конзервацију културно-историјског 

и природног насљеђа; 

• Издавање одобрења за привремено изношење заштићених добара.  

 

2.14. ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (ФОНД РС) 

ФОНД РС је правно лице са јавним овлаштењима чија су права, обавезе и одговорности 
утврђене Законом о Фонду и финасирању заштите животне средине Републике Српске, и 
између осталог, подразумијевају прикупљање средстава као и финансирање припреме, 
спровођења и развоја програма, пројеката и сличних актвности у обладсти очувања, одрживог 
коришћења, заштите и унапређивања животне средине, а нарочито: 

• Стручне и друге послове у вези са прибављањем, управљањем и коришћењем 
средстава Фонда; 

• Иницирање, финансирање, посредовање и контролу реализације пројеката из 
дјелокруга Фонда,; 

                                                           
5 („Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) 
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• Посредовање у вези са финансирањем заштите животне средине, енергетске 
ефикасности и обновљивих извора енергије из средстава међународних организација, 
финансијских институција и тијела, као и страних правних и физичких лица; 

• Континуирано праћење програма, пројеката и осталих активности кроз мјерљиве 
ефекте заштите животне средине, количину уштеђене енергије и новца и смањење 
емисије загађивача; 

• Вођење одвојених база података о програмима, пројектима и сличним активностима из 
подручја заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора 
енергије, те о потребним и расположивим финансијским средствима за њихово 

остваривање.  

2.15. ЈЗУ „ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ 

ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ “, у складу са Законом о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 106/09 и 44/15), представља јавну 

здравствену установу за област јавног здравства. Институт обавља социјалну-медицинску, 

хигијенско-еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену дјелатност. Сједиште 

Института за јавно здравство Републике Српске је у Бањалуци а регионални центри су 

локализовани у Добоју, Источном Сарајеву, Фочи, Зворнику и Требињу.  

Унутрашња организација Института састоји се из сљедећих организационих јединица: 

•Управе, 

•Службе за опште и правне послове, 

•Службе за економско-финансијске послове, 

•Службе за епидемиологију, 

•Службе за микробиологију, 

•Службе за хигијену, 

•Службе за санитарну хемију, 

•Службе за социјалну медицину, организацију  и економику здравства, 

•Центра за заштиту од зрачења, 

•Центра за здравствени менаџмент 
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IV  ПРИЛАГОЂЕНОСТ ЗАКОНОДАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 

ОБЛАСТИ  ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПО СЕКТОРИМА 

 

1. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ 

1.1. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

Ово поглавље садржи детаљан преглед и процјену правних, институционалних и економских 
аспеката прописа Републике Српске о заштити животне средине, релевантних за 
апроксимацију правној тековини ЕУ о животној средини. Наиме, процес транспоновања 
прописа о животној средини у Републици Српској је почео 2002. године. С тим циљем, од тада 
су усвојени сљедећи закони: 

 

• Закон о заштити животне средине6 уређује заштиту животне средине ради њеног очувања, 
смањивања ризика за живот и здравље људи, те осигуравање и побољшавање квалитета 
живота, заштиту свих елемената животне средине, информисање и приступ 
информацијама у области заштите животне средине, планирање и заштиту животне 
средине, стратешка процјена утицаја и процјена утицаја на животну средину, поступак 
издавања еколошких дозвола и спречавања несрећа великих размјера, систем еко-
означавања и управљање заштитом животне средине, финансирање активности у вези са 
животном средином, одговорност за штету нанесену животној средини, као и права и 
обавезе правних и физичких лица која обављају дјелатности утврђене овим законом; 

• Закон о заштити природе7 уређују се заштита и очување природе, биолошке, геолошке и 
пејзажне разноврсности као дијела животне средине;  

• Закон о заштити ваздуха8   који уређује заштиту ваздуха од загађивања ради заштите 
здравља људи, климе и животне средине од штетног утицаја загађеног ваздуха (заштита 
ваздуха од загађивања проузрокованог радиоактивним материјама, индустријским 
несрећама и елементарним непогодама, уређује се посебним законом); 

• Закон о управљању отпадом9 који уређује  категорије отпада, управљање отпадом ради 
подстицања и обезбјеђивање спречавања настајања отпада, прерада отпада за поновну 
употребу и рециклажу и сл.; 

• Закон о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске10 ( у даљем 
тексту: Закон о Фонду) чији је задатак  прикупљање и дистрибуција финансијских средстава 
за заштиту животне средине на подручју РС;  

• Закон о националним парковима11 којим су уређена питања од значаја за заштиту, развој, 
унапређење, управљање, финансирање и одрживо коришћење националних паркова на 
територији Републике Српске; 

• Закон о Националном парку „Козара“12  којим се уређују границе, режими заштите, питања 
управљања, заштите и развоја Националног парка „Козара“; 

• Закон о Националном парку „Сутјеска“13 којим се уређују границе, режими заштите, питања 
управљања, заштите и развоја Националног парка „Сутјеска“; 

                                                           
6 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 79/15) 
7 („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14)  
8 („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11) 
9 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13 и 106/15) 
10 („Службени гласник Републике Српске“,бр. 117/11 , 63/14 и 93/16) 
11 („Службени гласник Републике Српске“,број 75/10) 
12 („Службени гласник Републике Српске“,број 121/12) 
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•  

• Закон о комуналним дјелатностима14 којим су уређене комуналне дјелатности од посебног 
јавног интереса, организација обављања комуналних дјелатности и начин њиховог 
финансирања у РС; 

• Законом о хемикалијама15који уређује класификацију, паковање и обиљежавање опасних 
хемикалија, размјену података о хемикалијама, ограничења и забране супстанци које 
изазивају забринутост, услове за увоз и извоз хемикалија и сл.; 

• Закон о биоцидима16који  уређује услове стављања на тржиште и коришћења биоцида, а 
који се односе на процјену ризика и ефикасности биоцида ради доношења дозволе за 
стављање биоцида на тржиште, истраживање и развој, услове за увоз и безбједно 
коришћење и сл; 

• Закон о уређењу простора и грађењу17  уређује систем просторног планирања и уређења 
простора, припрема, израда и доношење докумената просторног уређења, локацијски 
услови, уређење грађевинског земљишта, издавање дозвола за грађење, врсте и садржај 
техничке документације, грађење објеката и међусобни односи између учесника у 
грађењу, употреба и уклањање објеката, легализација објеката, вршење надзора над 
примјеном овог закона, надлежност и рад Инжењерске коморе, те друга питања од знача ја 
за уређење простора, грађевинско земљиште и грађење објеката; 

• Закон о водама18 којим су уређена питања интегралног управљања водама унутар 
територије Републике Српске; 

• Закон о пољопривредном земљишту19 који уређује планирање, заштита, уређење и 
коришћење пољопривредног земљишта и друга питања од значаја за заштиту, уређење и 
коришћење пољопривредног земљишта као добра од општег интереса; 

• Закон о средствима за заштиту биља20 којим је уређена област заштите биља и обављање 
послова од јавног интереса у области средстава за заштиту биља; 

• Закон о минералним ђубривима21 којим се уређују област минералних ђубрива  и њиховог 
разврставања, захтјева за квалитет, испитивање, фитосанитарна контрола и сл., али и у 
контексту застите животне средине; 

• Закон о шумама22 уређује политике у области управљања и газдовања шумама и шумским 
земљишем у РС и друга питања од значаја за шуму и шумско земљиште; 

• Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа23 који дефинише политике полазног и 
репродуктивног материјала шумског дрвећа у контексту вредновања и признавања 
полазног материјала, производње, контроле, промета и употребе; 

• Закон о рибарству24 који уређује област гајењаи заштите риба, рибилов, промет и 
коришцење рибе, рибље икре, ракова и других животиња  у риболовним водама у РС и сл.; 

• Закон о ловству25  уређује управљање ловним ресурсима, газдовање ловиштем, 
власништво на дивљачи, систематска категоризација дивљачи и њена заштита, ловишта и 
сл; 

                                                                                                                                                                                     
13 („Службени гласник Републике Српске“,број 121/12) 
14 („Службени гласник Републике Српске“,број 25/09) 
15 („Службени гласник Републике Српске“,број 25/09) 
16 („Службени гласник Републике Српске“,број 37/09)  
17 („Службени гласник Републике Српске“,бр. 40/13, 106/15 и 3/16) 
18 („Службени гласник Републике Српске“,бр. 50/06,  92/09 и 121/12) 
19 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) 
20 („Службени гласник Републике Српске“, број 52/09) 
21 („Службени гласник Републике Српске“, број 24/12) 
22(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/08 и 60/13) 
23(„Службени гласник Републике Српске“,  број 60/09) 
24 („Службени гласник Републике Српске“, број 72/12)  
25 („Службени гласник Републике Српске“, број 60/09 и  50/13) 
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• Закон о дувану26  који  уређују услове и начин производње и обраде дувана и обрађеног 
дувана, разврставање и обележавање дуванских производа у РС и сл.; 

• Закон о енергетици27   који уређује основи енергетске политике РС и обезбијеђење 
предуслова за сигурно и квалитетно снабдијевање купаца енергијом по начелима 
конкурентског енергетског тржишта и одрживог развоја, уз ефикасно коришћење енергије и 
заштиту животне средине; 

• Закон о рударству Републике Српске 28 који уређују услове и начин експлоатације рудног 
богатства у земљи и на њеној површини, ријечном и језерском дну или испод њега  и друга 
питања која се односе на коришћење минералних сировина на територији РС а узимајући у 
обзир заштиту животне средине и одрживи развој; 

• Закона о геолошким истраживањима Републике Српске29 који уређују предмет и циљ 
геолошких истраживања, услове и начин њиховог програмирања, пројектовања и извођења 
и утврђивања геолошких карактеристика тла за изградњу грађевинских објеката, 
планирања простора, заштите и унапређивања животне средине, на принципима трајно 
уравнотеженог развоја; 

• Закон  о нафти и дериватима нафте30 и Закон о цјевоводном транспроту гасовитих и течних 
угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника31 који уређују дјелатности у области 
нафте и деривата нафте и транспорта и дистрибуције гасовитих и течних  угљоводоника, 
услове за сигурно снабдијевање и транспорт, грађење, коришћење и одржавање 
енергетске објекте у складу са прописима у области заштите животне средине; 

• Закон о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији32 којим се уређује планирање и 
подстицање производње и потрошње енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији, технологије за кориштење обновљивих извора енергије, мјере подстицаја за 
производњу електричне енергије кориштењем обновљивих извора енергије и у ефикасној 
когенерацији, изградња постројења за производњу електричне енергије из обновљивих 
извора енергије и друга питања од значаја за ову област; 

• Закон о гасу33 уређују дјелатности у области природног гаса, услове за сигурно 
снабдијевање, грађење, коришћење и одржавање енергетске објекте у складу и са 
прописима у области заштите животне средине; 

• Закон о туризму34 такође третира област заштите животне средине у контексту утврђивања 
политика туризма у РС, одрживог развоја туризма, спровођења јединствених стандарда за 
пружање услуга у туризму, уз обезбјеђење ефикасног коришћења туристичких простора и 
вриједности. 

 
Надлежне власти у Републици Српској су додатно усвојиле бројне подзаконске акте с циљем 

спровођења и извршавања ових закона. Пошто је из процеса прилагођавања других земаља 

познато да је транспоновање правне тековине ЕУ у национални правни систем процес који се 

понавља, и траје годинама, разумно је очекивати да сви постојећи прописи о животној средини 

у РС буду (детаљно) ревидирани у будућности с циљем усклађивања са правном тековином ЕУ 

у области заштите животне средине. 

                                                           
26 („Службени гласник Републике Српске“, број 72/12) 
27 („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09) 
28 („Службени гласник Републике Српске“, број 59/12) 
29 („Службени гласник Републике Српске“, број 110/13 
30 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 36/09 и 102/12) 
31 („Службени гласник Републике Српске“, број 52/12) 
32 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 39/13, 108/13 и 79/15) 
33 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 86/07 и 121/12) 
34 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 70/11 и 67/13) 
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Претходно поглавље даје преглед правних инструмената Републике Српске који одређују 

оснивање, овлаштења и функционисање институција у Републици Српској. Ограничено је на 

институције којима су дате законодавна и извршна овлаштења.  

Преглед прописа који се баве оснивањем институција система и одредби које дефинишу 

овлаштења и дужности институција, истиче принципе који обавезују све институције да 

осигурају спровођење Устава, закона и подзаконских аката, и да дјелују ефикасно и 

рационално у провођењу својих задатака, како би примијенили највише стандарде у 

испуњавању специфичних потреба друштва. 

Институције Републике Српске се оснивају у складу са прописима који одређују специфичну 

област управе. Институционални оквир зависи од обима у којем се прописи ЕУ транспонују у 

правни систем Републике Српске. Преглед институција Републике Српске надлежних за заштиту 

животне средине је показао случајеве гдје постоје добре институционалне структуре, али 

такође и случајеве гдје неке институције још нису основане. У спровођењу својих надлежности, 

институције Републике Српске надлежне за питања животне средине сарађују са институцијама 

у БиХ и са институцијама ФБиХ и БД БиХ.  

 

 

 

2. ХОРИЗОНАТАЛНА ПИТАЊА 

 

2.1.  ОБИМ  ТРАНСПОЗИЦИЈЕ   

Хоризонтални прописи у склопу правне тековине ЕУ у области  животне средине су дио прописа 

о животној средини који постављају основна правила која се примјењују на читав сектор 

животне средине.  

Хоризонтални прописи правне тековине ЕУ подразумијевају сљедеће : 

• Регулатива (ЕУ) бр. 1293/2013 Европског парламента и Савјета од 11. децембра 2013. 

године о успостављању Програма за еколошку и климатску акцију (LIFE) и  опозиву 

Регулативе (ЕC) бр. 614/2007 - LIFE Регулатива. 

Овом се Регуалтивом се успоставља финансијски инструмент за животну средину 

(„LIFE+”). Основни је циљ инструмента LIFE+ допринос спровођењу, надопуњавању и 

развоју политике и законодавства Заједнице у области животне средине, укључујући 

интегрисање животне средине у друге политике, чиме се доприноси одрживом развоју. 

Инструмент LIFE+ посебно пружа потпору спровођењу 6. ОАП-а, укључујући тематске 

стратегије, те финанасира мјере и пројекте у државама чланицама који доносе додатну 

вриједност на европском  нивоу.   

• Директива 2001/42/ЕC Европског парламента и Савјета од 27. јуна 2001. године о 

процјени утицаја одређених планова и програма на животну средину,  

Циљ ове Директиве је осигурати висок степен заштите животне средине и допринијети 

укључивању питања животне средине у израду и усвајање планова и програма с циљем 
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потицања одрживог развоја, осигуравајући, у складу с овом Директивом, да се за 

одређене планове и програме који би могли имати значајне резултате на животну 

средину спроведе процјена утицаја. 

• Директива 2011/92/ЕU Европског парламента и Савјета од 13. децембра 2011. године 

о процјени утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну средину 

(чиме је кодификована Директива Савјета од 27. јуна 1985. године о процјени утицаја 

одређених јавних и приватних пројеката на животну средину, која је измијењена 

Директивом Савјета 97/11/ЕC, Директивом 2003/35/ЕC и Директивом 2009/31/ЕC), уз 

измјене и допуне Директиве 2014/52/ЕU Европског парламента и Савјета од 16. 

априла 2014. године, којом се мијења и допуњава Директива 2011/92/ЕU о процјени 

утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну средину, 

Ова се Директива односи на процјену утицаја на животну средину оних јавних и 

приватних пројеката који би могли имати значајне утицаје на животну средину. 

• Директива 2003/4/ЕC Европског парламента и Савјета од 28. јануара 2003. године о 

јавном приступу информацијама  о животној средини и опозиву Директиве Савјета 

90/313/ЕЕC, 

Циљеви ове Директиве су: 

(а) осигурати право на приступ информацијама о животној средини, које су похрањене 

код или за тијела јавне власти, те утврдити основне појмове и услове, као и практична 

рјешења за његово извршавање;  

 (б) осигурати да су, као нешто што се само по себи разумије, информације о животној 

средини поступно све доступније и раширеније у јавности, како би се постигла највећа 

могућа суставна доступност и ширење информација о животној средини у јавности. У ту 

сврху потребно је посебно промовисати кориштење електронске телекомуникације 

и/или електронске технологије, гдје год је она расположива. 

• Директива 2003/35/ЕC Европског парламента и Савјета од 26. маја 2003. године о 

омогућавању учешћа јавности у изради одређених планова и програма везаних за 

животну средину и која мијења, везано за учешће јавности и приступ правосуђу, 

директиве Савјета 85/337/ЕЕC  96/61/ЕC, 

Циљ је ове Директиве допринијети спровођењу обвеза произишлих из Аархушке 

конвенције, а посебно: 

(а) осигуравањем учешћа јавности у изради одређених планова и програма који се 

односе на животну средину; 

(б) унапређењу учешћа јавности и прописивању одредаба о приступу правосуђу у 

оквиру директива Вијећа 85/337/ЕЕЦ и 96/61/ЕC. 

• Директива 2004/35/EC Европског парламента и Савјета од 21. априла 2004. године о 

одговорности за животну средину у смислу превенције и отклањања еколошких 

штета, измијењене Директивом 2006/21/ЕC Европског парламента и Савјета од 15. 

марта 2006. године о управљању отпадом у екстракцијским индустријама и 

Директивом 2009/31/ЕC Европског парламента и Савјета од 23. априла 2009. године о 

геолошком складиштењу угљен диоксида, и Директивом 2013/30/ЕU Европског 
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парламента и Савјета од 12. јуна 2013. године о безбједности оффсхоре и нафтних 

операција, 

Сврха ове Директиве је утврђивање оквира за одговорност за животну средину који се 

темељи на начелу „загађивач плаћа”, ради спречавања и отклањања штете у животној 

средини. 

• Директива 2007/2/ЕC Европског парламента и Савјета од 14. марта 2007. године 

којом се успоставља Инфрастуктура за информисање о просторном планирању 

(INSPIRE), 

Сврха ове Директиве је утврђивање општих правила за успостављање 

Инфраструктуре за просторне информације у Еуропској заједници за потребе 

политика Заједнице у погледу животне средине, те политика и активности које 

могу имати утицај на животну средину. 

• Директива 2008/99/ЕC Европског парламента и Савјета од 19. новембра 2008. године 

о заштити животне средине кроз кривично право (текст релевантан за ЕЕА), 

Овом се Директивом утврђују мјере у подручју кривичног права ради ефикасније 

заштите животне средине. 

 

 
2.2.  ПРЕГЛЕД ТРАНСПОЗИЦИЈЕ 
 
.2.1. ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РАЗВОЈУ ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОВА И 

ПРОГРАМА 

 
Питања везана за животну средину у развоју планова и програма у прописима ЕУ су прописана 

Директивом 2001/42/ЕC Европског парламента и Савјета од 27. јуна 2001. године о процјени 

утицаја одређених планова и програма на животну средину. Одговарајућа транспозиција је 

углавном извршена путем Закона о заштити животне средине. 

ЕCRAN Извјештај35 о напретку БиХ у транспозицији и имплементацији прописа ЕУ о животној 

средини и клими за период 01.05.2015. – 30.04.2016. године наводи да је ова Директива 

транспонована у потпуности.  

Законом о заштити животне средине је утврђена општа обавеза вршења стратешке процјене 

утицаја на животну средину за планове и програме којима се успоставља оквир за одобравање 

будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процјена утицаја на 

животну средину. Република Српска је усвојила Закон о заштити животне средине у јулу 2012. 

године. Најважнија унапређења уведена овим новим законом утврђена су новим Поглављем 

VI, под називом Стратешка процјена утицаја на животну средину. Овим Поглављем је утврђена 

законска обавеза органа надлежних за припрему планова и програма да врше процјене утицаја 

на животну средину у процедурама израде и усвајања одређених јавних планова и програма. 

Овим Законом, Република Српска је успоставила добру законску платформу за потпуну 

транспозицију захтјева ЕУ из Директиве о стратешкој процјени утицаја на животну средину 
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СПУЖС. Закон садржи дефиниције у складу са Директивом о СПУЖС, као и потпуну листу 

сектора у којима се Стратешка процјена мора урадити за све јавне планове и програме. 

Законом се захтијева утврђивање да ли ће планови или програми вјероватно имати значајан 

утицај на животну средину, било анализом сваког појединачног случаја или утврђивањем врста 

планова или програма или комбинацијом оба приступа. У свим случајевима, релевантни 

критерији се морају узети у обзир, како би се осигурало да планови и програми који ће 

вјероватно значајно утицати на животну средину буду обухваћени СПУЖС-у. Закон предвиђа 

припрему извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину у случајевима израде 

планова и програма који ће вјероватно имати значајан утицај на животну средину. Поред описа 

потенцијалних утицаја планова и програма на животну средину, закон предвиђа да извјештај 

мора садржавати и дио о јавним консултацијама које су извршене током процеса одлучивања. 

Законом је утврђен и законски основ за усвајање најмање два прописа којим би се прецизно 

дефинисали критеријуми на основу којих се одлучује о спровођењу стратешке процјене за 

планове и програме и садржај извјештаја о стратешкој процјени .  

Споменути прописи су донесени. Правилник о садржају извјештаја о стратешкој процјени 

утицаја на животну средину и Правилник о критеријумима за одлучивање о потреби 

спровођења стратешке процјене утицаја на животну средину објављени су у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ број 28/13.  

Поред тога, имајући у виду сложеност цјелокупног пакета хоризонталног законодавства и јаку 

повезаност међу различитим правним актима који чине хоризонтално законодавство ЕУ, 

постоји потреба за додатним скринингом (у наредној фази понављања) цјелокупног сектора у 

законским прописима Републике Српске.  

 

.2.2. ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У РАЗВОЈУ ОДРЕЂЕНИХ ПРОЈЕКАТА 

Сви процедурални аспекти процедуре ПУЖС  требају бити регулисани самим Законом. 

Процедурални кораци требају обухватити све одредбе везане за приступ информацијама о 

животној средини, учешће јавности у доношењу одлука и приступ правди. 

Транспоновање Директиве о ПУЖС у правни систем Републике Српске проведено је кроз: 

- Закон о заштити животне средине, 

- Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и 
критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на 
животну средину и 

- Упутство о садржају студије утицаја на животну средину. 

Закон о заштити животне средине у основним одредбама обавезује онога који реализује 

пројекат да покрене административни поступак процјене утицаја на животну средину (ПУЖС), и 

утврђује правила којима се одређује шта је потребно урадити у контексту процедуре ПУЖС. Сви 

процедурални аспекти процеса ПУЖС регулисани су самим Законом. Процедурални кораци 

садрже и све одредбе о приступу информацијама и учешћу заинтересованих страна и јавности 

у процедури одлучивања. 

Правилник садржи листе које одговарају листама из Анекса I и Анекса II Директиве. У Упутству 

о садржају студије утицаја на животну средину прецизно су утврђени елементи које мора 
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садржавати Студија утицаја на животну средину. Као што је изложено у извјештајима ECRANA-а 

о праћењу напретка транспозиције и спровођења правне тековине ЕУ о заштити животне 

средине у Републици Српској, усклађеност законских прописа Републике Српске са Директивом 

о ПУЖС је на високом нивоу. Правилник садржи одредбе о процедури ПУЖС чак и за пројекте 

који нису набројани у Анексима I и II Директиве о ПУЖС. Због специфичности локације или 

друге потенцијалне осјетљивости пројекта, према овој одредби, такав пројекат се може 

посматрати кроз процедуру ПУЖС. 

Основна разлика између законских прописа Републике Српске о ПУЖС и Директиве ЕУ о ПУЖС 

су недостаци који се односе на одредбе којима се од органа за заштиту животне средине 

захтијева да осигурају слободан приступ информацијама и учешће јавности у процесу 

одлучивања о ПУЖС. Законом се не предвиђа учешће јавности у процедури скрининга већ се у 

истом прибављају мишљења других надлежних органа и организација. Једини законски основ 

за потенцијално учешће заинтересованих лица у овом процесу је општа одредба (један од 

принцIPA) у којој се наводи да јавност има право да учествује у свим поступцима у вези са 

животном средином, које воде јавни управни органи. 

Законски прописи Републике Српске о животној средини су утврдили обавјезу да се у 

образложење рјешења о одобравању студије наводи да ли су и које примједбе 

заинтересованих органа и заинтересоване јавности узете у обзир, као и примједбе другог 

ентитета, Брчко дистрикта или друге државе.  

 

.2.3. ОСИГУРАЊЕ СЛОБОДНОГ ЈАВНОГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА О ЖИВОТНОЈ 

СРЕДИНИ 

Директива 2003/4/ЕC Европског парламента и Савјета од 28. јануара 2003. године о јавном 

приступу информацијама о животној средини и опозив Директиве Савјета 90/313/ЕЕC је 

основни правни инструмент ЕУ који регулише захтјеве везане за слободан приступ јавности 

информацијама о животној средини, у складу са Архуском конвенцијом.  

БиХ је приступила Архуској конвенцији и преузела обавезу да усклади своје правне прописе са 

захтјевима који се односе на слободан приступ информацијама. Најважнији правни акти у РС 

којима се Директива транспонује су: 

- Закон о заштити животне средине и 

- Закон о слободи приступа информацијама Републике Српске; 

Закон о слободи приступа информацијама Републике Српске се бави свим информацијама, а 

не само онима о животној средини. Захтјеви из законодавства ЕУ који се односе на слободан 

приступ информацијама веома су високи и подразумијевају добру организацију управе, као и 

одређену традицију у проведби демократских права. 

Законом о заштити животне средине такође су уведена одређена права у вези са слободним 

приступом информацијама о животној средини. Слободан приступ информацијама о животној 

средини проглашен је једним од принцIPA на којима се заснива заштита животне средине у 

Републици Српској. 
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.2.4. ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ УЧЕШЋА ЈАВНОСТИ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА  

Главни правни инструмент ЕУ који обезбјеђује правила за учешће јавности у процесу 

доношења одлука везаних за питања животне средине је Директива 2003/35/ЕC Европског 

парламента и Савјета од 26. маја 2003. године која омогућава учешће јавности у изради 

одређених планова и програма везаних за животну средину и која мијења, везано за учешће 

јавности и приступ правосуђу, Директиве Савјета 85/337/ЕЕC и 96/61/ЕC. Ова Директива је 

унијела релевантне одредбе Архуске конвенције у правни систем ЕU. 

Република Српска је транспоновала Директиву 2003/35/ЕC, углавном путем Закона о заштити 

животне средине. Поред тога, још неки секторски закони садрже одређене одредбе којима се 

дјелимично транспонују одредбе Директиве у неким областима (управљање отпадом, квалитет 

ваздуха, заштита природе). 

 

.2.5. УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ПРАВНЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

Овај захтјев је у прописима ЕУ покривен Директивом 2004/35/EC Европског Парламента и 

Савјета од 21. априла 2004. године о правној одговорности за животну средину у погледу 

спречавања и отклањања штете за животну средину, уз измјене Директивом 2006/21/ЕC и 

2009/31/ЕC. У ствари, процес транспоновања Директиве у правни систем Репблике Српске још 

увијек није започет и постоји потреба за израдом сета одредби с циљем транспоновања ове 

Директиве, укључујући одредбе везане за дефиницију штете од одређених активности, као и 

мјере с тиму вези како би се спријечиле штете од таквих активности. 

 

.2.6. УСПОСТАВЉАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИНФРАСТУКТУРЕ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ 

Овај дио хоризонталних прописа је дефинисан Директивом 2007/2/ЕZ Европског парламента и 

Савјета од 14. марта 2007. године којом се успоставља Инфрастуктура за информисање о 

просторном планирању у Европској заједници (INSPIRE). РС није још транспоновала захтјеве ове 

Директиве. Успркос чињеници да је успостављање информационог система о  животној 

средини захтјев Закона о заштити животне средине, и такође да је информациони систем о 

просторном планирању и кориштењу земљишта установљен Законом о просторном планирању 

и грађењу36, ова два информациона система нису дефинисана на начин да слиједе сврху 

Директиве о INSPIRE. 

Постоји потреба за постављањем нових, међусобно компатибилних информационих система, 

усмјерених ка пружању адекватних механизама и критеријума за размјену информација у 

складу са циљем Директиве о INSPIRE. 

 

.2.7. ОСИГУРАЊЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ КРИВИЧНО ПРАВО  

Овај веома специфичан захтјев регулисан је Директивом 2008/99/ЕC (заштита животне средине 

путем Кривичног закона). Кривични закон Републике Српске садржи одредбе којима се 

                                                           
36 (Службени гласник Републике Српске", бр. 44/13) 
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дефинишу кривична дјела, дјеловање одређених јавних органа у случају почињеног кривичног 

дјела, те санкције које се примјењују ако се кривично дјело докаже и надлежни суд изрекне 

ваљану пресуду. Кривично дјело се може дефинисати искључиво законом. Кривичним законом 

је утврђен само ограничен број кривичних дјела, али постоји могућност да се кривична дјела 

утврде и конкретним законима који се баве одређеним областима. 

Кривичним законом су утврђена37 кривична дјела уништења јавних уређаја, а у Поглављу 33. су 

утврђена кривична дјела38 против животне средине. На примјер, чланом 418. је утврђено да 

службено или одговорно лице које противно прописима о заштити, очувању и унапређењу 

животне средине дозволи изградњу, стављање у погон или употребу објекта или постројења 

којим се загађује животна средина, казниће се затвором од три мјесеца до три године. Чланом 

428. је прописано: службено или одговорно лице које не поступи по одлуци надлежног органа 

о предузимању мјера заштите животне средине, казниће се новчаном казном или затвором до 

двије године.  

Поред тога, Законом о заштити животне средине и другим секторским законима о заштити 

животне средине утврђена су одређена кривична дјела која укључују радње којима се наноси 

штета животној средини.  

Упркос наведеним настојањима да се законским прописима Републике Српске утврде 

одређена кривична дјела против животне средине, усклађивање правног система Републике 

Српске са овом Директивом је на врло ниском нивоу. 

Позитивно законодавство Републике Српске за хоризонтална питања у области заштите 

животне средине је наведено у Анексу IV овог документа.  

 

2.3.   УТВРЂЕНИ НЕДОСТАЦИ  

У Републици Српској је постигнут одређени ниво транспозиције три хоризонталне директиве у 

правни систем. Међутим, потребно је истакнути постојеће недостатке, како слиједи:  

У односу на Директиву 2003/4/ЕC (слободан приступ информацијама о животној средини), 

прво треба напоменути да законски прописи Републике Српске не садрже адекватне 

дефиниције у складу са Директивом. Република Српска је утврдила дефиницију информација о 

животној средини, али не постоји дефиниција информација о животној средини које посједују 

органи власти, нити дефиниција подносиоца захтјева. 

Поред дефиниција, постоји још неусклађености између законских прописа Републике Српске и 

Директиве у вези са сљедећим: 

- Захтјева који проистиче из члана 3.4 Директиве, који предвиђа обавезу власти када се 
информација тражи у одређеном формату; 

- Захтјеви из чл. 3.5 ц) Директиве за именовањем службеника за информисање и 
регистрима одређених информација; захтијева се и увођење и одржавање уређаја за 
анализу потребних информација о животној средини. Новим Законом о заштити животне 
средине је уведено одређено унапређење у овом контексту, али није постигнута потпуна 
усклађеност са релевантним одредбама Директиве; 

                                                           
37 У члану 405. 
38 Чланови 415. - 437. 
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- Одредбе о трошковима процедуре прибављања информација, које нису потпуно 
усклађене с Директивом. 

Генерално се може рећи да су законске одредбе Републике Српске о слободном приступу 

информацијама о животној средини широко примјењиве у неколико ситуација. Међутим, 

постоји потреба за темељном анализом свих законодавних инструмената (њихове сложености). 

Искључиво на основу такве свеобухватне анализе било би могуће процијенити да ли су 

осигурани законодавни услови за остваривање циља слободног приступа информацијама у 

складу са дијелом правне тековине ЕУ о животној средини. Истраживање интерних односа 

међу различитим правним актима којима се регулише приступ информацијама о животној 

средини представља кључну тачку у контексту потпуног усклађивања правног система 

Републике Српске са захтјевима из ове Директиве. 

Поред утврђених недостатака у транспозицији Директиве о ПУЖС, овдје треба споменути и 

сљедеће: 

- Недостатак законских одредаба о приступу информацијама о животној средини и учешћу 
јавности у процедури скрининга; 

- Дјелимична усклађеност са захтјевима из члана 9.1 Директиве, према којем орган за 
заштиту животне средине мора јавности понудити разумно објашњење основа за 
издавање или неиздавање одобрења за СУО, а у оквиру ове обавезе је истакнута важност 
начина укључивања консултација с јавношћу у процес одлучивања.  

Најважнији недостаци који су утврђени у вези са транспозицијом Директиве 2003/35/ЕC су: 

- Законски прописи Републике Српске садрже дефиницију јавности, али та дефиниција није 
потпуно у складу са дефиницијом из Директиве 2003/35/ЕC; 

- Одредбом Закона којом се регулишу принципи заштите животне средине регулисано је 
право јавности (ране и ефективне могућности) да учествује у припреми и модификацији 
или ревизији потребних планова или програма. Ова одредба је транспоновала захтјев 
одређен чланом 2.2. Директиве. Међутим, даљи текст Закона не даје оперативне 
механизме који би омогућили уживање овог права; 

- У законодавству Републике Српске није садржана законска основа за благовремено и 
адекватно ширење информација о конкретним активностима које се морају провести, у 
оквиру којих јавност може учествовати у процесу одлучивања. Ово, као посљедица, води 
мањку одредби које осигуравају да јавност пружи своје право учешће у процесу, у моменту 
када су све опције још увијек отворене; 

- Јавност има могућност да учествује у одређеним фазама административног поступка, али 
то учешће није у потпуности усклађено са Директивом. Законски прописи РС не садрже 
адекватну правну основу за консултације, нити уводе обавезу органа који спроводе 
поступак да извјештавају о начину на који је јавно мнијење узето у обзир у процесу 
одлучивања. У поређењу са СПУЖС, као што је описано, новим Законом су остварена 
одређена побољшања у односу на процедуру СПУЖС. 

Захтјеви из наведене Директиве су такви да држава чланица мора осигурати досљедан приступ 

питању учешћа јавности у различитим активностима. То значи да би се пуно транспоновање 

Директиве требало постићи кроз сложени скрининг прописа о ПУЖС и накнадних побољшања. 

Одредбе о праву на приступ информацијама о процесу и праву на учешће требају се утврдити у 

скоро свим правним актима који се баве процедурама у вези са питањима животне средине. 
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Транспозиција свих других хоризонталних директива и даље је у веома раној фази или још није 

ни почела. 

Главни правни акти Републике Српске који регулишу одређена хоризонтална питања у области 

заштите животне средине су наведени у Анексу I овог документа.   

 

2.4.  ПРЕПОРУКЕ/ПРИОРИТЕТИ 

На основу горе представљених налаза, могу се формулисати сљедеће препоруке:  

•  Министарство треба почети са израдом и усвајањем нових прописа у циљу потпуне 

транспозиције правне тековине ЕУ у области хоризонталних питања. С обзиром на чињеницу да 

су законима Републке Српске успостављене основе за даљу надградњу ове области, рад на 

новим прописима или измјенама и допунама постојећих, треба се завршити у складу са планом 

рада Министарства. 

• Приликом израде правних прописа, Министарство треба укључити и друге органе 

Републике Српске који су надлежни за одређене активности у овом сектору. 

 

2.5.  ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 

Према Закону о републичкој управи, одговорности у области заштите животне средине, поред 

МПУГЕ РС, спадају у дјелокруг и неколико других управних органа Републике Српске.  У оквиру 

МПУГЕ РС, постоји Ресор за заштиту животне средине. Министарство је надлежно за 

координацију свих активности у области животне средине, које могу бити под надлежношћу 

другог управног органа у Републици Српској, наравно у складу са Законом о републичкој 

управи (нпр. МЗСЗ РС, МПШВ РС, итд.). 

МПУГЕ РС је надлежно за дјеловање у процесу скрининга и доношења одлука у оквиру 

процедуре ПУЖС. Закон о заштити животне средине садржи одређене елементе о процедури 

ПУЖС и супсидијарној примјени одредаба Закона о општем управном поступку. 

Што се тиче СПУЖС, у оквиру припреме планова и програма који могу имати утицаја на 

животну средину, доношење одлука спада у одговорност органа надлежног за усвајање 

планова и програма. МПУГЕ РС је надлежно за давање мишљења на извјештај о СПУЖС и 

извјештаја о спроведеним консултацијама. СПУЖС је дио плана или програма који се усваја. 

Законом о слободи приступа информацијама су регулисане обавезе институција РС да 

осигурају слободан приступ информацијама које посједују. Законом је утврђена листа 

одређених изузетака у погледу слободног приступа информацијама, а наведени изузеци се 

морају рестриктивно третирати. 

Законом о заштити животне средине је дефинисан концепт информација о животној средини и 

утврђена обавеза јавних органа да омогуће слободан приступ информацијама, било да се такве 

информације дају на иницијативу органа или на захтјев заинтересованих страна. У случајевима 

када се информације дају на захтјев страна, примјењују се процедурална правила из Закона о 

општем управном поступку. 
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МПУГЕ РС је најважнији орган за реализацију права на слободан приступ информацијама. 

Законом о заштити животне средине је уведен принцип учешћа јавности у процедурама 

заштите животне средине. Управни органи су дужни јавности пружати благовремене 

информације о процедурама, како би осигурали средства која ће омогућити активно учешће 

јавности у датој процедури, олакшали јавну расправу о предмету поступка и пружили писмено 

образложење о томе да ли су коментари и приједлози јавности узети у обзир у одлучивању и 

на који начин. Министарство задужено за питања животне средине надлежно је за спровођење 

процедура ПУЖС  и активно учешће у припреми извјештаја о СПУЖС. На тај начин, 

министарство је одговорно да осигура адекватно учешће јавности у процедурама које се 

односе на питања животне средине. 

Република Српска није транспоновала Директиву 2004/35/ЕC о одговорности за штету нанесену 

животној средини, те стога нису одређене институције које ће вршити такве надлежности.  

Кривична и правна заштита животне средине је једна од функција правосудних органа у РС. Не 

постоје одредбе којима би се дефинисао орган који је одговоран за вођење евиденције о 

дјелима против животне средине и извршеним пресудама. 

У оквиру своје надлежности, Република Српска има обавезу да учествује у припреми 

(прикупљање, валидација, пренос) наведених података/информација/извјештаја намијењених 

слању органима ЕU од стране одговорних органа БиХ, у складу са Директивом 91/692/ЕЕC о 

извјештавању. 

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске успостављен је 

Законом о Фонду и финансирању заштите животне средине. Фонд врши све активности у вези 

са прикупљањем средстава и финансирањем спровођења програма, пројеката и сличних 

активности у области очувања, одрживе употребе, заштите и унапређења животне средине, те 

енергетске ефикасности. Фонд је правно лице са јавним овлаштењима. МПУГЕ РС врши надзор 

над радом Фонда. 

У овој области неопходно је даље јачање постојећих административних капацитета, у 

квантитативном и квалитативном смислу, те унапредити сарадњу између органа управе на 

нивоу Републике Српске као и сарадњу са надлежним институцијама у цијелој БиХ. 
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3. УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА 

 

3.1. ОБИМ  ТРАНСПОЗИЦИЈЕ 

Сљедеће директиве ЕУ сачињавају језгро правне тековине ЕУ у области управљања водама: 

• Директива 2000/60/EC Европског парламента и Савјета од 23. октобра 2000. године о 

успостављању оквира за акцију Заједнице у области водне политике, са задњим 

измјенама у Директиви 2009/31/ЕC Европског парламента и Савјета од 23. априла 2009. 

године – Оквирна директива о водама (ОДВ). 

Ова директива поставља правила о начину на који земље развијају своју водну политику, 

укључујући одређивање ријечних подручја, одређивање водних тијела, постављање 

еколошких циљева квалитета (ЕЦК) за воду, припрема планова за управљање ријечним 

сливовима, разматрање економских посљедица и укључивање заинтересованих страна и 

шире јавности у процес одлучивања у управљању водама. 

• Директива Савјета 91/271/ЕЕC од 21. маја 1991. године о пречишћавању комуналних 

отпадних вода, посљедњи пут измијењена 1882/2002, Регулативом (ЕC) бр. 596/2009 и 

Директивом Комисије (ЕU) бр. 2015/1787; 

Директива дефинише захтјеве везане за заштиту животне средине од негативних утицаја 

узрокованих испуштањем урбаних и индустријских отпадних вода. Директива регулише 

питања прикупљања, пречишћавања и испуштања урбаних отпадних вода и испуштање 

отпадних вода у одређеним секторима индустрије; 

• Директива Савјета 98/83/ЕC од 3. новембра 1998. године о квалитету воде намијењене 

за људску употребу, задњи пут измијењена Регулативом (ЕC) бр.  1882/2002, 

Регулативом број 596/2009 Европског парламента и Савјета од 18. јуна 2009. године и 

Директивом Комисије (ЕC) бр. 2015/1787; 

Циљ ове Директиве је заштита људског здравља од негативних ефеката било какве 

контаминације воде намијењене за људску употребу, осигуравањем да је вода здрава и 

чиста. Другим ријечима, ова директива има за циљ да осигура да питка вода не садржи 

микроорганизме, паразите и супстанце које представљају опасност за здравље људи; 

• Директива Савјета 91/676/ЕЕC од 12. децембра 1991. године о заштити вода од 

загађења изазваног нитратима из пољопривредних извора, са измјенама из Директиве 

(ЕC) бр. 1882/2003 Европског парламента и Савјета од 29. септембра 2003. године и 

Регулативом (ЕC) бр. 1137/2008 Европског парламента и Савјета од 22. октобра 2008. 

године (Директива о нитратима) 

Циљ ове Директиве је смањење загађења вода узроковано или изазвано нитратима 

поријеклом из пољопривредних извора, и превенција даљег загађења те врсте. Директива 
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се примјењује на површинске слатке воде и  подземне слатке воде, естуаре, обалне воде и 

морске воде.  

• Директива 2006/118/ЕC Европског парламента и Савјета од 12. децембра 2006. године о 

заштити подземних вода од загађења и деградације (Директива о подземним водама) 

Ова Директива, Оквирне Директиве о водама (ОДВ), у потпуности обухвата захтјеве везане 

за заштиту подземних вода од загађивања одређеним опасним материјама. Директивом 

2014/80/ ЕУ од 20. јуна 2014. године измијењен је Прилог II Директиве 2006/118/ЕC. 

Приједлог је у тренутку припреме ЕАС-а у процедури разматрања у Савјету и Европском 

парламенту;39 

• Директива 2006/7/ЕC Европског парламента и Савјета од 15. фебруара 2006. године о 

управљању квалитетом воде за купање и која опозива Директиву 76/160/ЕЕC, посљедњи 

пут измијењена Регулативом (ЕC) бр. 596/2009 Европског парламента и Савјета од 18. 

јуна 2009. године (Директива о води за купање) 

Директива о води за купање дефинише одредбе које се односе на праћење и 

класификацију квалитета воде за купање, управљање квалитетом воде за купање, као и 

одредбе о информисању јавности о квалитету воде за купање; 

• Директива 2006/44/ЕC Европског парламента и Савјета од 6. септембра 2006. године о 

квалитету слатких вода којима је потребна заштита како би могле подржавати 

живот риба (кодификована верзија која замјењује и опозива Директиву Савјета 

78/659/ЕC о квалитету слатких вода којима је потребна заштита како би могле 

подржавати живот риба, измијењена Регулативом (ЕC) бр. 1137/2008 Европског 

парламента и Савјета од 22. октобра 2008. године) (Директива о водама за 

слатководне риба) 

Директива о водама за слатководне рибе има за циљ заштиту и побољшање квалитета 

текућих и стајаћих слатких вода које подржавају или које би, у случају смањења или 

елиминације загађења, имале могућност подржавања аутохтоних рибљих врста и тиме 

обезбиједиле природну разноликост и подржале присуство врста чије се присуство од 

стране надлежних власти сматра пожељним за потребе водопривреде  

• Директива 2007/60/ЕC Европског парламента и Савјета од 23. октобра 2007. године 

о процјени и управљању ризиком од поплава (Директива о поплавама)  

Ова Директива дефинише начин развоја планова у случају поплава и мјера за превенцију 

утицаја поплава. Директива такође потврђује права јавности на приступ информацијама и 

на учешће у процесу планирања. 

• Директива Комисије 2009/90/ЕC од 31. јула 2009. године која прописује, у складу са 

Директивом 2000/60/ЕC Европског парламента и Савјета, техничке спецификације за 

хемијску анализу и праћење водног статуса - Праћење стања вода 

Ова Директива утврђује техничке спецификације за хемијске анализе и мониторинг 

статуса воде у складу са чланом 8(3) Директиве 2000/60/ЕC. Она успоставља минималне 

критеријуме њиховог извођења које ће примењивати државе чланице при мониторингу 

                                                           
39http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/groundwater/review.htm. Доступно 09.06.2014. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/groundwater/review.htm
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статуса воде, седимента и биоте, као и правила којима се доказује квалитет аналитичких 

резултата.     

• Директива 2008/105/EC Европског парламента и Савјета од 16. децембра 2008. године о 

стандардима квалитета животне средине у области водне политике, која измјењује и 

касније опозива Директиве Савјета 82/176/ЕЕC, 83/513/ЕЕC, 84/156/ЕЕC, 84/491/ЕЕC, 

86/280/ЕЕC и измјењује Директиву 2000/60/ЕC Европског парламента и Савјета - 

Стандарди квалитета животне средине 

Ова Директива утврђује стандарде квалитета животне средине (ЕQС) за приритетне 

супстанце и одређене друге загађујуће супстанце, предвиђене чланом 16 Директиве 

2000/60/ЕC, са циљем постизања доброг хемијског статуса површинске воде и у складу са 

одредбама и циљевима члана 4 те Директиве. 

• Директива 2006/11/ЕC Европског парламента и Савјета од 15. фебруара 2006. године о 

загађењу узрокованом појединим опасним материјама испуштеним у мора у Заједници 

– Испуштање опасних материја 

У складу с овом Директивом, државе чланице предузимају одговарајуће мјере за 

уклањање загађења вода из члана 1. узрокованог  опасним супстанцама из фамилија или 

група супстанци са Листе I Анекса I и да смање загађење поменутих вода опасним 

супстанцама из фамилија или група супстанци са Листе II Анекса I у складу са овом 

Директивом. 

• Директива Комисије 2003/40/ЕC од 16. маја 2003. о одређивању пописа, допуштених 

количина и захтјева за декларисање састојака природних минералних вода и услова за 

кориштење ваздуха обогаћеног озоном у обради природних минералних вода и 

изворских вода. 

Ова Директива утврђује попис састојака природних минералних вода који могу 

представљати опасност за људско здравље, границе допуштених количина тих састојака, 

крајње рокове за примјену тих граница и захтјеве за декларисање неких састојака. Ови 

састојци морају природно бити присутни у води и не смију бити посљедица загађења на 

извору. 

• Директива бр. 2009/54/ЕC Европског парламента и Савјета од 18. јуна 2009. о 

искориштавању и стављању на тржиште природних минералних вода 

Ова се Директива односи на воде које се црпе из тла државе чланице и које је одговорно 

тијело те државе чланице признало као природне минералне воде које задовољавају 

одредбе Анекса I. дијела I.  Ова се Директива односи и на воде које се црпу из тла треће 

земље, увезене су у ЕУ и одговорно тијело државе чланице признало их је као природне 

минералне воде 

3.2. ПРЕГЛЕД ТРАНСПОЗИЦИЈЕ 

Искључива надлежност за управљање водама на територији Републике Српске је у домену 

њених органа.  
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Према Закону о водама Републике Српске који је донесен  2006.  године, административна и 

управљачка функција је у домену органа Републике Српске. Тако је дефинисано да  законе и 

стратегије из области вода доноси законодавни орган а то је Народна скупштина Републике 

Српске, док планове управљања за обласне ријечне сливове, на територији Републике Српске, 

доноси Влада Републике Српске на приједлог Јавне установе „Воде Српске“. Приликом 

доношења наведених прописа и докумената, предвиђена је сарадња, одговарајуће 

консултације и координације по појединим питањима из наведене области. 

 

Интегрално управљање водама на територији РС регулисано је Законом о водама40, којим је у 

правни систем Републике Српске у великој мјери транспонована Директива 2000/60/ЕC (ОДВ). 

На основу наведеног Закона, Влада Републике Српске и Министарство пољопривреде и  МПШВ 

РС је донијело више секундарних прописа, којима се регулишу одређена питања у управљању 

водама, а у циљу спровођења Закона. 

Класификација вода и категоризација водотока се врши ради хармонизације и упоредивости 

оцјене степена антропогених загађујућих утицаја на еколошку функцију вода површинских 

водотока, одређивање погодности квалитета вода водотока за постојеће и планиране 

употребе, успостављања циљева квалитета за сваки дистрикт или дио ријечног слива и посебно 

ради контроле успјешности свих предузетих мјера заштите у циљу спречавања погоршања 

стања и побољшања и обнове квалитета вода површинских водотока, укључујући и вјештачка и 

значајно измијењена водна тијела на начин прописан Уредбом о класификацији вода и 

категоризацији водотока.41 Према наведеној Уредби, нису дефинисане граничне вриједности за 

све биолошке елементе квалитета, као ни тип-специфичне границе класа физичко-хемијских 

параметара који подржавају одређен еколошки статус. Уредбом нису дефинисане ни граничне 

вриједности за све са листе приоритетних супстанци.  

Према Закону о водама  формиране су Агенција за воде обласног ријечног слива ријеке Саве и 

Агенција за воде обласног ријечног слива ријеке Требишњице са надлежностима за управљање 

водама Почетком 2013. године ове Агенције су се спојиле у једну институцију – Јавну установу 

“Воде Српске”. 

Законом о водама се забрањује испуштање отпадних вода у водна тијела. Поред тога, у 

Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде42 су утврђени услови за 

испуштање отпадних вода из постројења за пречишћавање, као и граничне вриједности 

штетних и опасних материја које се могу испуштати у површинске воде.  

Република Српска је увела услове и захтјеве које лабораторија мора испунити да би добила 

статус референтне и/или сертификоване лабораторије. 

Према Закону о водама, надлежност над  управљањем водама, односно за реализацију 

програма праћења стања вода, одговорна је Јавна установа „Воде Српске”. Спровођење свих 

радњи праћења стања вода могу да обављају само специјализоване институције из области 

вода и животне средине, које испуњавају прописане стручне критеријуме одређене 

Правилником о условима које морају испуњавати водопривредне лабораторије као правна 

                                                           
40 ("Службени гласник Републике Српске", бр. 50/06, 92/09 и 121/12) 
41("Службени гласник Републике Српске", бр. 42/01) 
42("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/01) 
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лица или у оквиру правних лица која врше одређену врсту испитивања површинских, 

подземних и отпадних вода.  

Законом о водама је регулисана заштита изворишта питке воде, што је у одговорности 

јединица локалне самоуправе (општине и градови) и њихових јавних комуналних предузећа. 

Према Закону о водама, подручја вода за купање (пливање) су подручја намијењена за 

организовано купање и она на којима купање није забрањено и традиционално се практикује. 

Општине морају дефинисати и пријавити таква подручја само ако су та подручја заштићена од 

загађења и других фактора који могу утицати на квалитет воде за купање. Према Уредби о 

класификацији вода и категоризацији водотока, воде друге класе квалитета се у природном 

стању могу користити за купање.  

Здравствена исправност воде за пиће у Републици Српској контролише се на основу 

Правилника о здравственој исправности воде за пиће43. Овим правилником прописује се 

здравствена исправност воде за пиће, здравствена исправност стоне воде, природне 

минералне и природне изворске воде и услови у погледу кадра, простора и опреме које мора 

испуњавати јавна здравствена установа за контролу здравствене исправности воде за пиће, 

стоне воде, природне минералне и природне изворске воде.  

У циљу осигуравања ефикасне заштите вода, Законом о водама је утврђена обавеза 

прибављања управних  водоправних аката (водне смјернице, водне сагласности и водне 

дозволе) за сљедеће активности без обзира на њихове утицаје, и то : 

1) захватање вода у свим привредним гранама и дјелатностима, а нарочито, и не 
ограничавајући се, за: 

1.индустрију и енергетику, 
2. пољопривреду, 
3.  водоснабдијевање, 
4.  услужне дјелатности које у технолошком поступку користе воду и испуштају 
технолошке отпадне воде, 
5.  туристичке дјелатности, итд. 
 

2)испуштање отпадних вода у површинске воде, 
3) вјештачко прихрањивање подземних вода, 
4) дислоцирање и вађење материјала из водотока, 
5) изградња објеката за искориштавање хидроенергије, 
6) трајно подизање нивоа воде и као резултат тога, плављење земљишта, 
7) изградња објеката за заштиту од поплава, 
8) изградња саобраћајница, путних и жељезничких, укључујући и шумске путеве, 
9) изградња моста или неког другог објекта изнад, поред водотока, у водотоку или 
водном земљишту, 
10)изградња или уређење депонија отпада, 
11) у поступку додјеле концесија, 
12) за промет опасних материја, као и производа од тих материја који након употребе 
доспијевају у воде. 
 
Поред наведених активности, водоправни акти, издају се и за све случајеве спровођења 
активности које могу: 

                                                           
43 ("Службени гласник Републике Српске", број 75/15) 
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1) привремено или трајно да дерогирају квалитет вода, или ометају побољшање њиховог 
постојећег квалитета; 
2) да штетно утичу на акватичне и полуакватичне екосистеме; 
3) да повећају ризик од поплаве или ерозије, или 
4) да значајно: 

1.смање квантитет вода, 
2. промијене морфологију водотока, 
3. измијене дубину, ниво воде или проток водотока, 
4. ометају кориштење површинских вода у рекреационе сврхе. 
 

Водоправни акт 44 се издаје и за све случајеве спровођења активности које могу: 
 
1) привремено или трајно да дерогирају квалитет вода, или ометају побољшање њиховог 
постојећег квалитета; 
2) да штетно утичу на акватичне и полуакватичне екосистеме; 
3) да повећају ризик од поплаве или ерозије, или 
4) да значајно: 

1. смање квантитет вода, 
2.промијене морфологију водотока, 
3. измијене дубину, ниво воде или проток водотока, 
4. ометају кориштење површинских вода у рекреационе сврхе. 
 

Влада Републике Српске сваке године, на приједлог  Републичке управе цивилне заштите, 

усваја План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спашавања од поплава у РС. 

Посљедњи овакав план, који је усвојен и чија је имплементација тренутно у току је одбране од 

поплава у Републици Српској у 2016. години. Ради се о основном документу за координацију и 

спровођење додатних или посебних годишњих задатака и активности републичких органа, 

градова/општина, привредних друштава, других правних лица и удружења грађана, која 

спроводе мјере заштите и спашавања од поплава. 

Према Закону о водама заштита од штетног дјеловања вода односи се на одбрану од поплава и 

леда на водотоцима, те заштита од ерозије и бујица. Чланом 91. Закона дефинисана су 

угрожена подручја – водоплавно подручја која одређује Влада РС на приједлог Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде. Законом је дефинисано шта се подразумјева  

водоплавним подручјем (члан 92.). Задаци Републике Српске, јединица локалне самоуправе и 

становништва у вези са заштитом од штетног дјеловања вода (члан 94.), планирање и 

спровођење заштите (члан 95.), план заштите од штетног дејства вода (члан 96.), ванредне 

мјере за заштиту од штетног дејства вода (члан 97.), спровођење планова заштите од штетног 

дјеловања вода (члан 98.), обим заштите од штетног дјеловања вода (члан 99.), осматрање, 

прогноза и рано упозорење (члан 100.), задаци надлежних органа у случају повећаног степена 

угрожености (члан 101.), задаци надлежних органа у вези са интервенцијом у случају природне 

несреће због штетног дјеловања вода (члан 102.), задаци надлежних органа у вези са 

санацијом посљедица штетног дјеловања вода (члан 103.), забране у водоплавном подручју 

(члан 105.), казне за забрањене радње и активности (члан 107.),одговорности надлежног 

органа за управљање водама за штете (члан 109.). 

Министар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС доноси Наредбу о 

Главном оперативном плану одбране од поплава за сваку годину. 

                                                           
44 Оригинални називи водоправних аката су: водне смјернице, водна сагласност и водна дозвола. 
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Законом о водама су дефинисани задаци Републике Српске, јединица локалне самоуправе и 

становништва у вези са штетним дјеловањем вода: 

• осигурање планирања мјера заштите, 

• градњу и управљање водном инфраструктуром (насипима, бранама, преградама, 
објектима за стабилизацију дна и обала и објектима за одвођењеунутрашњих вода) у 
складу са надлежностима повјереним Законом о водама. 
 

Наведене мјере и активности се спроводе и изван угроженог подручја, на нивоу цијелог 

ријечног слива, ако се њима повећава степен заштите.  

У циљу заштите од штетног дјеловања вода и поплава, спроводи се планирање активности, 
мјера и радова који су потребни да би се спријечиле или ублажиле посљедице штетног 
дјеловања вода 45, које подразумијева активности: 

• одржавање, реконструкцију и изградњу заштитних објеката и постројења, 

• одржавање главне каналске мреже, секундарне каналске мреже терцијалне 
каналске мреже, која служи одвођењу и путева свих категорија који прIPAдају 
систему, 

• одржавање стабилности одбрамбених насIPA, 

• одржавања и спречавања нарушавања стабилности обала корита водотока, 
акумулација, ретензија, брана и слично, 

• мере које ће се предузети прије и за случај опасности од поплава или штетног 
дјеловања вода, 

• податке о опреми и материјалу који ће се припремити за спровођење активности, 

• распоред дужности и именовање одговорних лица и надлежних правних лица 
утврђених овим законом, 

• одговорност и овлаштења у погледу предузимања одређених радњи и начин 
комуницирања и повезивања са другим секторским учесницима, 

• ознаку обласног ријечног слива, слива, водотока, сектора и дионице на коме се 
предузимају радње заштите од штетног дјеловања вода, 

• мјере које ће се предузети за вријеме и прије одбране од поплава, 

• водостање или висину коте водостања на појединим секторима и дионицама, на 
којој почиње припрема и спровођење мјера одбране од поплава, 

• начин обавјештавања надлежних органа, и  

•  начин одржавање веза, и слично. 

Позитивно законодавство Републике Српске за област управљања водама је наведено у 
Анексу IV овог документа. 

 

3.3. УТВРЂЕНИ НЕДОСТАЦИ 

1. Оквирна директива о водама 200/60/ЕC: је дијелом транспонована у Закон о водама.  

Израда Планова управљања обласним ријечним сливом ријеке Саве и ријеке Требишњице су у 

                                                           
45 Члан  95. 
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завршној фази. Потребно је, ради пуне транспозиције ове Директиве у прописе Републике 

Српске имплементирати кључне захтјеве ове Директиве везане за: 

• експлицитне дефиниције, 

• заштићена подручја, 

• мониторинг квалитета вода у вези са достизањем еколошких циљева за површинске 

воде, подземне воде и заштићена подручја, 

• идентификација свих водних тијела, 

• комбиновани приступ за тачкасте и дифузне загађиваче, 

• потпуна имплементација Анекса I-X Оквирне директиве о водама (нпр. није формиран 

регистар заштићених подручја на начин прописан чланом 6.(1) и Анексом IV  Директиве), 

• и друго. 

2. Директива о пречишћавању комуналних отпадних вода 91/271/ЕЕC: је дијелом 

транспонована у прописе Републике Српске. 

 Између осталог, као битан полазни параметар за имплементацију ове Директиве јесте 

дефинисање појма агломерација као подручја на коме су становништво и/или привредне 

активности довољно концентрисани да се комуналне отпадне воде могу прикупљати и 

одводити до уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода или до крајње тачке 

испуштања.  

• Законом о водама је прописана обавеза локалним самоуправама за обезбјеђење и 

организовање третмана отпадних вода, док су Правилником о третману и одводњи отпадних 

вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације прописана правила поступања 

при планирању, изградњи, надзору, третману и одводњи отпадних вода, као и технички услови 

за објекте те намјене. Прописана правила имају за циљ заштиту вода од загађења, несметано и 

нешкодљиво коришћење вода, заштиту здравља људи, животињског и биљног свијета и 

заштиту животне средине, кроз контролу, ограничење и забрану уношења у воде опасних и 

штетних материја. Правилником су и прописани рокови за спровођење наведених активности. 

Није дат појам агломерације, већ појам насељена мјеста са одређеним праговима броја 

становника и роковима за примјену прописаних активности. 

• Нису транспоноване одредбе Анекса I-III на начин прописан овом Директивом, 

• Дефинисана је обавеза систематског праћења и контроле квалитета отпадних вода које 

се упуштају у јавну канализацију који имају надлежно предузеће и корисници и прописане 

дозвољене граничне вриједности параметара квалитета отпадних вода које се могу испуштати 

у јавну канализацију, 

• члан 4. ове Директиве није транспонован у прописе Републике Српске на начин 

дефинисан овом Директивом, 

•  Директива о заштити животне средине, а посебно земљишта, при коришћењу 

канализационог муља није транспонована у прописе Републике Српске, 

• и друго. 
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3. Директива о управљању квалитетом воде за купање 2006/7/ЕC: је транспонована у 

прописе Рјепублике Српске занемарљивим процентом.  Према Закону о водама подручјем 

вода за купање – купалиштима, сматрају се подручја намјењена за организовано купање и 

подручја на којима купање није забрањено и традиционално се практикује. Иста се 

проглашавају од стране јединица локалне самоуправе, само уколико су заштићена од загађења 

и осталих облика коришћења или појава које би могле утицати на квалитет воде за купање, 

односно ако  ерио овим подручјима ограничене или забрањене активности које би могле 

угрозити здравље или животе купача. На подручјима купалишта није дозвољено постављање 

сталних или привремених објеката или других препрека које би спречавале слободан ток воде, 

те слободан пролаз преко водног земљишта, односно спречавале слободан прилаз обалама и 

коритима водотока, природних језера и акумулација. Према Уредби о класификацији вода и 

категоризацији водотока, воде друге класе, у природном стању могу се користити за купање. 

Истом Уредбом су дефинисане и допуштене граничне вриједности параметара за прописану 

класу вода.  Купалишта се приказују и дефинишу у плану управљања водама, те у документима 

просторног планирања. Министарство за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у 

сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите, прописује детаљније критеријуме за 

подручја намијењена за купање. 

4. Директива о квалитету слатких вода којима је потребна заштита или побољшање ради 

обезбјеђења живота риба 2006/44/ЕC : није транспонована у прописе Републике Српске.  

5. Директива о квалитету воде намијењене за људску употребу 98/83/ЕC: транспозиција 

ове директиве у прописе Републике Српске је у раној фази.  Вриједности параметара за 

здравствено исправну воду за пиће нису у потпуности транспоновани на начин прописан 

Анексом И ове Директиве. Надлежност за транспозицију ове Директиве има Министарство 

здравља и социјалне заштите Републике Српске. ЈЗУ Институт за јавно здравство је надлежно за 

мониторинг воде за пиће.  

6. Директива о заштити вода од загађења изазваног нитратима из пољопривредних 

извора 91/676/ЕЕC : није у значајној мјерни транспонована у прописе Републике Српске. 

Потребно је, ради пуне транспозиције ове Директиве у прописе Републике Српске 

имплементирати кључне захтјеве ове Директиве везане за: 

• Законом о водама чланом 70. дефинисане су врсте заштићених подручја међу којима су 

и подручја подложна еутрофикацији и подручја осјетљива на нитрате. Чланом 78. Закона 

одређено је да ће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС у сарадњи са 

Министраством надлежим за екологију прописати методе за утврђивање осјетљивих и мање 

осјетљивих подручја на еутрофикацију и на нитрате. Чланом 81. Закона дате су обавезе и 

ограничења активности у осјетљивим подручјима, а између осталог и обавезна примјена добре 

пољопривредне праксе у осјетљивим подручјима. Чланом 82. Закона Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде РС прописује начин праћења стања вода у 

осјетљивим подручјима, што укључује и активности на водама и активности на осјетљивом 

подручју. Наведене одредбе ове Директиве још нису транспоноване у прописе Републике 

Српске,  

• Кодекс добрих пољопривредних пракси није транспонован на начин прописан овом 

Директивом. Одредбом члана 59. Закона о водама утврђена је обавеза доношења прописа о 

правилима добре пољопривредне праксе која се примјењује у подручјима гдје су воде 
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загађене нитратима и средствима за заштиту биља, или у подручјима гдје постоји ризик од 

таквог загађења. Дио Кодекса добрих пољопривредних пракси у складу са овом Директивом, а 

који се односи на коришћење ђубрива, је дефинисан Правилником о условима, начину и 

методама за испитивање плодности пољопривредног земљишта и утврђивање количине 

минералних ђубрива и  ериод    у Поглављу: Основни принципи добре пољопривредне праксе 

у коришћењу ђубрива.  

• МПШВ РС није усвојило прописе којима би се регулисала питања зона осјетљивих на 

нитрате и праћење стања вода унутар њих. Не постоји мониторинг програм за нитрате на начин 

прописан овом Директивом, али праћење стања квалитета вода везано за нитрате је садржано 

у оквиру надзорног и оперативног мониторинга површинских вода у РС. 

7. Директива о заштити подземних вода од загађења и деградације 2006/118/ЕC : није 

транспонована у прописе Републике Српске. 

8. Директива о процјени и управљању ризиком од поплава 2007/60/ЕC : није 

транспонована у прописе Републике Српске. 

9. Директива која утврђује техничке техничке спецификације за хемијске анализе и 

мониторинг статуса воде 2009/90/ЕC: није транспонована у прописе Републике Српске.  

10. Директива о стандардима квалитета животне средине 2008/105/ЕC:  није 

транспонована у прописе Републике Српске. 

11. Директива о загађењу узрокованом појединим опасним материјама испуштеним у 

акватичну средину 2006/11/ЕC: није у значајнијој мјери транспонована у прописе Републике 

Српске.  

12. Директива о одређивању пописа, допуштених количина и захтјева за декларисање састојака 

природних минералних вода и услова за кориштење ваздуха обогаћеног озоном у обради 

природних минералних вода и изворских вода 2003/40/ЕC: није у значајнијој мјери 

транспонована у прописе Републике Српске.  

13.Директива о искориштавању и стављању на тржиште природних минералних вода 

2009/54/ЕC: није у значајнијој мјери транспонована у прописе Републике Српске.  

 

3.4. ПРЕПОРУКЕ/ПРИОРИТЕТИ  

Имајући у виду представљену правну анализу, могу се формулисати сљедеће препоруке: 

• МПШВ РС, као координатор транспоновања законских прописа ЕУ о водама треба 

информисати друга министарства РС (нарочито МЗСЗ РС и МПУГЕ РС) о учешћу РС у изради DSIP 

на нивоу БиХ и одговарајућих APID РС; тај се задатак треба извршити што прије, уз 

координацију Министарства спољних послова и економских односа; 

• Када се осигура наведена координација у Републици Српској, потребно је активно 

учествовати у припреми DSIP за сваку од Директива везаних за управљање водама; 

• У процесу припреме DSIP и APID и касније у даљој изради /измјенама и допунама 

законских прописа Републике Српске, МПШВ РС треба узети у обзир закључке ове налазе, 

пратити измјене дијела правне тековине ЕУ о водама и у складу с тим вршити измјене 
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постојећих прописа о водама, у циљу потпуног усклађивања са дијелом правне тековине ЕУ о 

водама; ово је континуиран процес; 

• Након што се израде DSIP и APID по питању вода, требао би да се почне са 

реализацијом планираних мјера (укључујући измјене и допуне постојећих закона о водама). 

Наведени ДСИ  и APID се требају израдити у периоду од 2-4 године. Како и у случају припреме 

DSIP, МПШВ треба дјеловати као координатор активности (на транспозицији) на нивоу РС и 

водити консултације са другим заинтересованим министарствима.  

 

3.5.  ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 

У погледу транспозиције законодавства ЕУ у области вода у државни правни систем, земља 

чланица је обавезна: 

• да одреди надлежне власти које ће руководити (на примјер): 

- одређивањем ријечних сливова; 

- припремањем планова за управљање ријечним сливовима; 

- идентификацијом вода за купање, љускаре и слатководну рибу; 

- идентификацијом насељених подручја; 

- идентификацијом подручја под ризиком загађења нитратима; 

- одређивањем циљног стања квалитета вода; 

- одређивањем стандарда стања квалитета вода; 

- одређивањем граничних вриједности емисија; 

• да осигура функционисање институционалног оквира за управљање водама за сваки 

ријечни слив појединачно; 

• да осигура да надлежне институције власти посједују стручност и потребне ресурсе; 

• да прикупи потребне податке који ће се моћи обрађивати и оцјењивати за сваки ријечни 

слив појединачно; 

• да осигура постојање организација оспособљених за провођење програма узимања 

узорака и лабораторија (оспособљених за провођење акредитованих и стандардизованих 

метода за анализу воде и отпадних вода); 

• да успостави јасне везе између власти надлежних за контролу и других организација које 

су одговорне за питања од значаја за квалитет воде; 

• да јасно одреди обавезе за постављање и постизање циљног стања квалитета вода и 

граничних вриједности, и за издавање дозвола; 

• да осигура да надлежне власти имају законско право уласка у просторије, вршења 

инспекције и узимања узорака, контроле индустријских отпадних вода, регулације 

испуштања урбаних отпадних вода, регулације квалитета воде за пиће и контроле 

активности у ријечним сливовима; 
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• да осигура успостављање система за праћење, надзор и ревизију квалитета воде и 

отпадних вода; 

• да осигура постојање функционалног система за проток података;  

• да осигура да постоји адекватан систем/средство за консултацију са и извјештавање према 

Европској комисији, јавним организацијама на које утичу акциони планови за ријечне 

сливове, и другим земљама у случају постојања прекограничних питања. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС је,  између осталог, одговорно за: 

• организовање и припремање, Стратегије интегралног управљања водама за подручје 
Републике Српске,  

• организовање и припремање Планова управљања Обласним ријечним сливовима и 
њихово ажурирање сваке  шесте године, 

• организовање и припремање Програма мјера узимајући у обзир резултате економских 
анализа, ради постизања циљева заштите животне средине и вода, у оквиру Планова 
управљања или претходно, 

• организовање и припремање планова одбране од поплава, преко Јавне установе; 

• организовање и припремање програма санације од посљедица штетног дјеловања 
вода, преко Јавне установе; 

• припремање и предлагање прописа о учешћу јавности у управљању водама за Владу 
Републике Српске, 

• утврђивање упутстава у вези садржаја и метода водопривредног биланса, за Републику 
Српску и обласне ријечне сливове, организује његову примјену и припрему плана 
водног режима за Републику Српску, 

• припремање планова заштите вода, предлагање програма за системску контролу воде 
и отпадне воде и друге прописе у вези с методама контроле и дефинисање прописа са 
штетним и опасним супстанцама и санитарно-техничком контролом воде, 

• прописивање услова за институције које се баве, односно које су овлашћене да врше 
контролу квалитета подземних и површинских вода, 

• утврђивање и предлагање Влади основних стопа за водне накнаде, 

• вођење интегралног водног информационог система Републике Српске (ВИС), стара се 
за  израду  катастра загађивача, водопривредних објеката и водних ресурса по 
појединим категоријама, 

• доношење подзаконског прописа за карактеризацију типова водних структура и тијела 
и њихов статус, 

• доношење подзаконског прописа којим се регулише праћење и спровођење мјера и 
активности у циљу спречавања дерогације статуса површинских и подземних вода, 

• доношење подзаконских прописа о условима ограниченог коришћења јавног водног 
добра, 

• такође, доноси подзаконске прописе у складу са Законом, 

• припремање смјерница, те издавање водопривредних сагласности и дозвола за 
поједине важније објекте, 

• дефинисање ерозионих зона, зона за наводњавање, 

• утврђује потребу и предлаже Влади број и организацију јавних предузећа из области 
вода. 

 

Јавна установа „Воде Српске” је у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде и надлежна је за реализацију задатака из области сектора вода, организује 

прикупљање, управљање и расподјелу података о водним ресурсима,организује праћење 
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стања вода и то у односу на хидролошко стање вода,квалитативно стање воде, еколошко стање 

површинских вода, те стање подземних вода, припрема планове управљања ријечним сливом, 

обавља друге дужности које се односе на послове планирања водама, као што је то прописано 

Законом о водама, припрема планове, елаборате и пројекте за спречавање и смањење 

штетних утицаја који су проузроковани поплавама, великим сушама, ерозијама обала водних 

тијела и организује реализацију планова, предузима хитне мјере на спречавању или смањењу 

штетних утицаја проузрокованих инцидентним загађењима, и припрема планова за такве мјере 

или налаже њихово припремање на свом подручју, издаје водоправне акте, организује начин, 

поступак, обрачун, плаћање и одгађање плаћања посебних водних аката, учествује у припреми 

извјештаја који се доносе у складу Законом о водама и подзаконским прописима, политике 

сектора вода и законодавства који се односи на воде, промовише, организује и помаже 

истраживачки рада у области водних ресурса и њиховог одрживог управљања, организује 

подизање јавне свијести, везане за одрживо кориштење водних ресурса, заштиту вода и 

заштиту водних екосистема, учествује у сарадњи по питању координације израде развоја и 

спровођења интегралних планова управљања водама, са одговорним организацијама из 

Федерације БиХ за потребе Босне и Херцеговине, односно са надлежним међународним 

тијелима за подручја међународних ријечних сливова. 

Јавна установа „Воде Српске” је основана почетком 2013. године спајањем двије агенције за 

воде и других јавних компанија (водопривредних предузећа) које се баве водама и 

организована је у више сектора и подручних канцеларија: 

Сектор за управљање ОРС Саве:   

       - одјељење за управљање водним добром, заштитом од вода и надзор над хид. тхе. 

објектима 

       - одјељења за заштиту и коришћење вода, издавање водних аката и РВИС  

        - одсјек за наводњавање 

       - Подсектор плавно подручје Саве 

       - Подсектор плавно подручје Семберије и Посавине 

       - Подсектор плавно подручје Ивањско Поље 

     

- Сектор за управљање ОРС Требишњице:  

       - Одјељење за припрему и обраду водних аката, обрачун и прикупљање в.н. 

       - Одјељење за управљање водним добром, заштиту од вода, заштиту и коришћење вода 

         надзор над хид. објектима 

- Сектор за економско правне послове  

        -  за правне и опште послове 

        -  за прикупљање и праћење водних накнада 

        - за финансијско рачуноводствене послове 

- Подручне канцеларије:  
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       - Подручна канеларија  Бања Лука 

       - Подручна канцеларија Добој 

       - Подручна канцеларија Приједор 

       - Подручна канцеларија Зворник 

       - Подручна канцеларија Вишеград 

 

С обзиром на обим дјелатности, број запосленог стручног особља, као и увид у информационо-

техничку подршку, може се увидјети потреба запошљавања стручњака из области дјеловања 

ових институција, набавка различитих софтверских пакета и алата, као и перманентне 

едукације запослених. 

Да би се размотрила системска питања у сектору управљања водама која су од значаја за сваки 

обласни ријечни слив, да би се размотриле различите потребе и интереси и предложиле мјере 

за унапређење функционисања и развоја сектора вода, а нарочито обласних ријечних сливова, 

Законом о водама РС је прописано успостављање Савјета обласног ријечног као највишег 

савјетодавног тијела: 

• Савјета обласног ријечног слива Саве; и 

• Савјета обласног ријечног слива Требишњице.  

Савјет обавља сљедеће послове: 

 

• учествује у припреми нацрта плана управљања водама прије процедуре усвајања,  

• разматра и даје мишљење о било којим стратешким документима других  сектора

  у обласном ријечном сливу на које сектор вода утиче, или који имају утицаја на сектор 

вода 

• разматра и даје мишљење о било којем питању од интереса за слив или под-слив у 

склопу обласног ријечног слива, а у вези је са међуентитетском сарадњом, 

• разматра и даје мишљење о било којем питању од интереса за оба обласна ријечна 

слива , а односе се на кориштење или заштиту водног ресурса, 

• разматра и даје мишљење о било којем питању из сектора вода а које је од значаја за 

Републику Српску, БиХ, међуентитетску сарадњу или међународне обавезе. 

МПУГЕ РС обавља административне, стручне и техничке задатке на заштити, очувању и 

унапређењу животне средине, односно воде као једног однајзначајнијег медија животне 

средине.  

Министарство здравља и социјалне заштите РС обавља административне, стручне и техничке 
задатке у складу са законом. У оквиру животне средине, Министарство здравља и социјалне 
заштите је надлежно за здравствену исправност воде за пиће. Институт за јавно здравство 
Републике Српске је јавноздравствена установа чији су дјелокруг и активности регулисане 
Законом о здравственој заштити РС  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 106/09 и 44/15). 
У складу са Законом о здравственој заштити Институт за јавно здравство представља јавну 
здравствену установу за област јавног здравства. Институт обавља социјалну-медицинску, 
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хигијенско-еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену дјелатност. Институт је 
надлежан да, између осталог, обавља бактериолошке, паразитолошке, вирусолошке, 
серолошке, хемијске и токсиколошке прегледе и испитивања у вези са производњом и 
прометом животних намирница, воде, ваздуха, предмета опште употребе и обавља 
лабораторијску контролу радијације, радионуклеида у ваздуху, земљишту, води и 
намирницама. 
 

Законом о локалној самоуправи Републике Српске  је предвиђено да органи јединица локалне 

самоуправе пружају јавне комуналне услуге водоснабдијевања и прикупљања и пречишћавања 

отпадних вода. Да би извршавали ове задатке, органи локалне самоуправе могу формирати 

намјенско предузеће или наведене дужности пренијети на друго правно лице.  

У складу са одредбама Закона о водама, органи јединица локалне самоуправе учествују у 

процедурама издавања правних аката из области управљања водама. 

Органи власти Републике Српске и јединица локалне самоуправе, у оквирима својих 

надлежности, управљају водним ресурсима као добром од јавног интереса и одговорни су за 

заштиту од оштећења, уништавања или неодговорног или противзаконитог кориштења, у 

складу са Законом о водама и другим законима. 

 

 

 

 

4. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ  

 

4.1. ОБИМ ТРАНСПОЗИЦИЈЕ 

Правна тековина ЕУ у области управљања отпадом обухвата сљедеће прописе: 

• Директива 2008/98/ЕC Европског парламента и Савјета од 19. новембра 2008. године 

о отпаду, која опозива одређене директиве - Оквирна директива о отпаду 

Овом се Директивом утврђују мјере за заштиту животне средине и здравља људи 

спречавањем или умањењем штетних утицаја производње и управљања отпадом и 

смањењем укупних утицаја употребе ресурса те побољшањем ефикасности те 

употребе. 

• Одлука Комисије 2000/532/ЕC од 3. маја 2000. године о дефинисању листе отпада, са 

измјенама из Одлуке Комисије 2001/118/EC од 16. јануара 2001. године, Одлуке 

Комисије 2001/119/ЕC од 22. јануара 2001. године и Одлуком Савјета 2001/573/ЕC од 

23. јула 2001. године - Листе отпада 

Овом Одлуком утврђена је Листа отпада и прописана су својства које посиједује опасан 

отпад.  

• Регулатива (ЕC) бр. 2150/2002 Европског парламента и Савјета од 25. новембра 2002. 

године о статистикама о отпаду, касније измијењена Регулативоом Комисије (ЕC) 

574/2004 од 23. фебруара 2004. године која мијења Анексе I и III, Регулативом 
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Комисије (ЕC) бр. 783/2005 од 24. маја 2005. године која мијења Анекс II, Регулативом 

(ЕC) бр. 1893/2006 Европског парламента и Савјета од 20. децембра 2006. године о 

успостављању статистичке класификације економских дјелатности NACE, 

Регулативом (ЕC) бр. 221/2009 Европског парламента и Савјета од 11. марта 2009. 

године, у смислу спроведбених овлаштења Комисије, и Регулативе Комисије (ЕU) бр. 

849/2010 од 27. септембра 2010. године - Статистике о отпаду 

Ова Регулатива има за циљ да успостави оквир за израду статистике о настајању, 

третману и одлагању отпада. 

• Директива Савјета 1999/31/ЕC од 26. априла 1999. године о одлагању отпада на 

депоније, уз измјене из Регулативе (ЕC) 1882/2003 и Регулативе (ЕC) 1137/2008 и 

Директиве 2011/97/ЕУ о успостављању посебних критеријума за складиштење 

отпадне металне живе, Одлуке Савјета 2003/33/ЕC од 19. децембра 2002. године о 

успостављању критеријума и поступака за прихватања отпада на депонијама у 

складу са чланом 16. Анекса II Директиве 1999/31/EC – Директива о депонијама 

Циљ ове Директиве је да помоћу строгих радних и техничких захтјева о отпаду и 

депонијама, осигура мјере, поступке и смјернице за спречавање штетних утицаја на 

животну средину или њихово смањење у највећој могућој мјери, и то нарочито за 

спречавање и смањење загађења површинских вода, подземних вода, земљишта и 

ваздуха те глобалне животне средине, укључујући ефекат стаклене баште, као и сваке 

опасности за здравље људи до којег би могло доћи због одлагања отпада током цијелог 

животног вијека депоније. 

• Директива Европског парламента и Савјета бр. 94/62/ЕC од 20. децембра 1994. 

године о амбалажи и амбалажном отпаду, измијењена Регулативом (ЕC) бр. 

1882/2003 Европског парламента и Савјета од 29. септембра 2003. године, 

Директивом 2004/12/ЕC Европског парламента и Савјета од 11. фебруара 2004. 

године, Директивом 2005/20/ЕC Европског парламента и Савјета од 9. марта 2005. 

године, Регулативом (ЕC) 219/2009 Европског парламента и Савјета од 11. марта 

2009. године - Директива о амбалажном отпаду 

Циљ ове Директиве јесте усклађивање прописа за управљање  амбалажом и 

амбалажним отпадом како би, у једну руку, спријечила сваки њихов утицај на животну 

средину свих држава чланица једнако као и на животну средину трећих земаља или 

како би смањила такав утицај водећи рачуна о високом степену заштите животне 

средине, и у другу руку, како би осигурала функционирање унутрашњег тржишта те 

избјегла препреке трговини и ометања и ограничења конкуренције у Заједници. У ту 

сврху ова Директива утврђује мјере којима је основни циљ, спречавање производње 

амбалажног отпада, као и додатна темељна начела, односно поновна употреба 

амбалаже, рециклирање и други облици третмана амбалажног отпада што би смањило 

коначно одлагање таквог отпада. 

• Директива 2000/53/ЕC Европског парламента и Савјета од 18. септембра 2000. 

године о отпадним возилима, измијењена Одлуком Комисије 2002/525/ЕC од 27. јуна 

2002. године, Одлуком Комисије 2005/63/EC од 24. јануара 2005. године, Одлуком 

Комисије 2005/438/EC од 10. јуна 2005. године, Одлуком Савјета 2005/673/ЕC од 20. 

септембра 2005. године, Директивом 2008/33/ЕC Европског парламента и Савјета од 
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11. марта 2008. године, Одлуком Комисије 2008/689/ЕC од 1. августа 2008. године, 

Директивом 2008/112/ЕC Европског парламента и Савјета од 16. децембра 2008. 

године, Одлуком Комисије 2010/115/ЕU од 23. фебруара 2010. године, Директивом 

Комисије 2011/37/ЕУ од 30. марта 2011. године - Директива о отпадним возилима 

Директивом се утврђују мјере које првенствено имају за циљ спречавање настанка 

отпада од возила и, додатно, поновну употребу, рециклирање и остале облике 

третмана отпадних возила и њихових компоненти како би се смањило збрињавање 

отпада, као и унапређење дјеловања на животну средину свих привредних субјеката 

који се баве возилима током радног вијека возила, а посебно субјеката непосредно 

укључених у третман отпадних возила. 

• Директива 2006/66/ЕC Европског парламента и Савјета од 6. септембра 2006. године 

о батеријама и акумулаторима и отпадним батеријама и акумулаторима која 

опозива Директиву 91/157/ЕЕC, измијењена Директивом 2008/12/ЕC Европског 

парламента и Савјета од 11. марта 2008. године и Директивом 2008/103/ЕC 

Европског парламента и Савјета од 19. новембра 2008. године - Директива о 

батеријама и акумулаторима 

Овом се Директивом утврђују правила о стављању батерија и акумулатора на тржиште, 

а посебно о забрани стављања на тржиште оних батерија и акумулатора који садрже 

опасне супстанце и посебна правила за скупљање, третман, рециклирање и одлагање 

отпадних батерија и акумулатора која допуњују одговарајуће законодавство Заједнице 

о отпаду с циљем промовисања високе стопе скупљања и рециклирања отпадних 

батерија и акумулатора. Овим актом се настоји побољшати еколошку ефикасност 

батерија и акумулатора и активности свих привредних субјеката укључених у животни 

циклус батерија и акумулатора, на примјер произвођача, дистрибутера и крајњих 

корисника, а посебно оних субјеката који су директно укључених у третман и 

рециклирање отпадних батерија и акумулатора.  

• Одлука Комисије 2008/763/ЕC од 29. септембра 2008. године којом се успоставља, у 

складу са Директивом 2006/66/ЕC Европског парламента и Савјета, општа 

методологија за израчунавање годишњег обима продаје батерија и акумулатора 

крајњим корисницима, Одлука Комисије 2009/603/ЕC од 5. августа 2009. године о 

успостављању захтјева за регистрацију произвођача батерија и акумулатора у 

складу са Директивом 2006/66/ЕC Европског парламента и Савјета, Одлуком 

Комисије 2009/851/ЕC од 25. новембра 2009. године о увођењу упитника за земље 

чланице о провођењу Директиве 2006/66/ЕC Европског парламента и Савјета о 

батеријама и акумулаторима и отпадним батеријама и акумулаторима 

Овом Одлуком се успоставља општа методологија за израчунавање годишњег обима 

продаје батерија и акумулатора крајњим корисницима.  

• Директива Савјета 96/59/ЕC од 16. септембра 1996. године о уклањању 

полихлорованих бифенила и полихлорованих терфенила (PCB/PCT), измијењена 

Регуалтивом (ЕC) бр. 596/2009 Европског парламента и Савјета од 18. јуна 2009. 

године - Директива о уклањању PCB-а и PCT-а 
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Сврха ове Директиве је да ускладити законодавства држава чланица о контролисаном 

одлагању PCB-а, деконтаминацији или одлагању опреме која садржи PCB-е и/или 

одлагању кориштених PCB-а, како би се они у потпуности уклонили.   

• Регулатива Комисије (ЕC) бр. 850/2004 о постојаним органским загађивачима, 

измијењена Регулативом бр. 757/2010 од 24. августа 2010. године која измјењује 

Анексе I и III, и Регулативом бр. 756/2010 од 24. августа 2010. године која измјењује 

Анексе IV и V. 

Циљ ове Регулативе је заштита здравља људи и животне средине од постојаних 

органских  загађивача забрањујући, поступно укидајући у најкраћем могућем року или 

ограничавајући производњу, стављање на тржиште и употребу супстанци које 

подлијежу Стоцкхолмској конвенцији о постојаним органским загађивачима.   

• Директива 2006/21/ЕC Европског парламента и Савјета од 15. марта 2006. Године 

управљању отпадом из екстрактивних индустрија, која измјењује Директиву 

2004/35/EC, и Регулативу (ЕC) бр. 596/2009, уз измјене из Одлука Комисије бр. 

2009/335/ЕC, 2009/337/ЕC, 2009/358/ЕC, 2009/359/ЕC и 2009/360/ЕC – Директива о 

рударском отпаду 

Овом се Директивом утврђују мјере, поступци и смјернице за спречавање или што веће 

смањење било каквих штетних утицаја на животну средину, посебно воду, ваздух, 

земљиште, животињски и биљни свијет те пејзаж, као и било каквих повезаних 

опасности по људско здравље, који су посљедица управљања отпадом од 

екстрактивних индустрија.  

• Директива Савјета 86/278/ЕC од 12. јуна 1986. године о заштити животне средине, а 

нарочито земљишта, при употреби отпадног муља у пољопривредне сврхе, 

измијењена Директивом Савјета 91/692/ЕЕC од 23. децембра 1991. године, 

Регулативом Савјета ЕZ/807/2003 од 14. априла 2003. године и Регулативом 

ЕZ/219/2009 Европског парламента и Савјета од 11. марта 2009. године - Директива 

о отпадном муљу 

Сврха ове Директиве је да регулише употребу муља из уређаја за прочишћивање 

отпадних вода у пољопривреди на начин да спријечи штетне посљедице по земљиште, 

биљке, животиње и човјека, тиме потичући исправну употребу таквог муља. 

• Регулативом (ЕC) бр. 1013/2006 Европског парламента и Савјета од 14. јуна 2006. 

године о транспорту отпада, измијењена сљедећим: Регулативом Комисије (ЕC) бр. 

1379/2007 од 26. новембра 2007. године, Регулативе Комисије (ЕC) бр. 669/2008 од 15. 

јула 2008. године, Регулативом ЕЗ/219/2009 Европског парламента и Савјета од 11. 

марта 2009. године, Регулативом Комисије (ЕC) бр. ЕZ/308/2009 од 15. априла 2009. 

године, Директивом 2009/31/EC Европског парламента и Савјета од 23. априла 2009. 

године, Регулативом Комисије (ЕU) бр. 413/2010 од 12. маја 2010. године, 

Регулативом Комисије (ЕC) бр. 664/2011 од 11. јула 2011. године и Регулативом 

Комисије (ЕУ) бр. 135/2012 од 16. фебруара 2012. године - Транспорт отпада 

Овом Регулативом се утврђују поступци и режими контроле за пошиљке отпада, 

зависно од поријекла, одредишта и пута отпреме, врсте отпада који се отпрема и врсте 

обраде која се на отпад примјењује на одредишту. 
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• Регулатива Комисије (ЕC) бр. 1418/2007 од 29. новембра 2007. године о извозу у сврху 

поновне употребе одређеног отпада набројаног у Анексу III или IIIA Регулативе (ЕC) 

бр. 1013/2006 Европског парламента и Савјета у одређене земље на које се не односи 

Одлука OECD-а о контроли прекограничног кретања отпада, измијењена 

Регулативом (ЕC) 740/2008, Регулативом(Еc) 967/2008 и Регулативом (EU) 674/2012 

Овом Регулатиовм о извозу одређеног отпада намијењеног за третман се прописује 

листа отпада за третман и поступци.  

• Директива 2012/19/ЕУ Европског парламента и Савјета од 4. јула 2012. године о 

електричном и електронском отпаду (ЕЕО) - Директива о ЕЕО 

Овом се Директивом утврђују мјере за заштиту животне средине и здравља људи 

спречавањем или смањивањем штетних утицаја настанка отпадне електричне и 

електроничке опреме (ОЕЕО) и управљања тим отпадом те смањивањем укупних 

утицаја кориштења ресурса и побољшавањем учинковитости тог кориштења.  

• Регулатива (ЕC) 850/2004 Европског парламента и Савјета од 29. априла 2004. године о 

постојаним органским захађивачима, измјењена Регулативом (ЕC) 293/2016 Европског 

парламента и Савјета од 1. марта 2016. године и Регулативом (ЕC) 460/2016 од 30. 

марта 2016. године, којом су измјењени Анекси IV и V Регулативе (ЕC) 850/2004.  

Циљ ове Регулативе је да се здравље људи и животна средина заштите од постојаних 

органских загађивача забрањујући, поступно укидајући у најкраћем могућем року или 

ограничавајући производњу, стављање на тржиште и употребу супстанци које 

подлијежу Штокхолмској конвенцији о постојаним органским загађивачима, циљем да 

се гдје год је то могуће што прије укине, испуштање таквих супстанци и доносећи 

одредбе о отпаду који се састоји од, садржи или је онечишћен било којом од тих 

супстанци. 

 

4.2. ПРЕГЛЕД  ТРАНСПОЗИЦИЈЕ 

Најважнији инструменти транспозиције правних прописа ЕУ у законодавсто Републике Српске 

су Закон о управљању отпадом и подзаконски акти донесени на основу овог закона.  

• Законом о управљању отпадом извршена је транспозиција Оквирне директиве о отпаду 

и то у дијелу који се односи на: изузетке од примјене прописа који уређује управљање 

отпадом; дефиниције основних појмова области управљања отпадом; хијерархију 

управљања отпадом; дјелатности управљања отпадом; начела управљања отпадом; 

категорије отпада; издавање дозволе за управљање отпадом; планови управљања 

отпадом; вођење евиденције о отпаду; инспекцијска контрола. Такође Законом је 

транспонована и Директива о депонијама у дијелу који се односи на категорије 

депонија. 

•  Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада извршено је 

транспоновање Оквирне директиве о отпаду у дијелу који се односи на поступке 

збрињавања отпада, поступке обраде отпада као и својстава отпада који га чине 

опасним. Овај подзаконски акт такође је усклађиван са Одлуком Комисије 2000/532/ЕC 
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тако да прописује у цијелости Европски каталог отпада и све карактеристике отпада које 

га чине опасним; 

• Уредбом о одлагању отпада на депоније је извршена транспозиција Директиве о 

депонијама и то у дијелу којим се прописују изузеци од примјене, врсте отпада које се 

могу одлагати на депонији, процедуре пријема отпада на депоније; изградња депоније; 

технички услови за порјектовање, изградњу и пуштање у рад депоније; мониторинг 

рада депоније.  

• Уредбом о управљању амбалажом и амбалажним отпадом извршено је транспоновање 

Директиве о амбалажном отпаду у погледу дефинисања основних појмова управљања 

амбалажним отпадом, захтјеви за дизајнирање, производњу и  употребу амбалаже, 

ограничења концентрације тешких метала у амбалажи;  

• Уредбом о листама отпада и документима за прекогранично кретање отпада је 

извршено транспоновање Регулативе(ЕC) бр. 1013/2006 Европског парламента и Савјета 

од 14. јуна 2006. године о транспорту отпада и то у дијелу који прописује садржај и 

изглед обрасца за Обавјештења о прекограничном кретању отпада, Документ о 

прекограничном кретању отпада, Документ који прати прекогранично кретање 

неопасног отпада за који се не издаје дозвола, Листе опасног и неопасног отпада. 

Такође, Уредба је усклађена и са Оквирном директивом о отпаду у погледу операција 

одлагања и операција поновног искоришћења отпада.  

• Правилник о општој и посебној документацији која се подноси уз захтјев за издавање 

дозволе за увоз, извоз и транзит отпада садржи одредбе којима је транспонован 

сљедећи садржај Регулативе(ЕC) бр. 1013/2006 Европског парламента и Савјета од 14. 

јуна 2006. године о транспорту отпада: Изузетак од примјене када је у питању узорак 

неопасног отпада за прекогранично кретање а који је намјењен за лабораторијске 

сврхе; документација за прекогранично кретање отпада; административни трошкови 

обавјештавања о прекограничном транспорту и одредбе о језику на ком се попуњавају 

документи који прате пошиљке отпада за прекогранично  кретање отпада.   

 

Транспозиција Директиве о батеријама и акумулаторима, Директиве о отпадним возилима и 

Директиве о PCB/PCT је у веома раној фази (неке одредбе су садржане у Закону о управљању 

отпадом). Законом о управљању отпадом није транспонована Директива о канализационом 

муљу пошто овај закон не уређује питање муља из канализационих система.  

Директива 2006/21/ЕC Европског парламента и Савјета о управљању отпадом у екстрактивним 

индустријама (отпад из рударства) који представља један од највећих токова отпада у ЕУ,  

укључује материјале који се уклањају како би се дошло до минералних руда, као што су горњи 

слој земљишта, покровне стијене и отпадни камен, као и јаловину која преостаје након 

екстракције минерала из минералних руда. Ови утицаји могу имати трајне еколошке и социо-

економске посљедице, а поправне мјере за њихово отклањање могу бити изузетно захтјевне и 

скупе. Правилно управљање отпадом из екстракцијских индустрија је стога неопходно како би 

се осигурала дугорочна стабилност постројења за уклањање, као и ради превенције или 

умањења загађивања вода и земљишта киселим или лужним изливима и цурењем тешких 

метала. 
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Директива о рударском отпаду није транспонована Законом о управљању отпадом имајући у 

виду да отпад из рударства који настаје истраживањем,ископавањем, прерадом и 

складиштењем минералних сировина, као и јаловина из рудника и каменолома представља 

један од изузетака на које се не примјењу одредбе овог закона.  

Дозволе за управљање отпадом се издају за обављање једне или више дјелатности из области 

управљања отпадом, а подразумијевају: дозволу за сакупљање отпада, дозволу за транспорт 

отпада, дозволу за складиштење отпада, дозволу за третман отпада и дозволу за одлагање 

отпада. Одговорна лица постројења која врше дјелатности управљања отпадом имају обавезу 

да израде планове управљања отпадом путем овлаштених правних лица. С обзиром да се за 

наведена постројења мора прибавити и еколошка дозвола, морају се примијенити најбоље 

расположиве технике (BАТ). Учешће јавности је обавезно и мора се осигурати кроз процедуре 

издавања еколошке дозволе.  

Питања транспорта отпада унутар Републике Српске је уређено Законом о управљању отпадом,  

Правилником о  обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово 

попуњавање и Правилником о  обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово 

попуњавање.  

Међународни транспорт отпада ван територија Републике Српске детаљно уређују Уредба о 

листама отпада и документима за прекогранично кретање отпада и Правилник о општој и 

посебној документацији која се подноси уз захтјев за издавање дозволе за увоз, извоз и 

транзит отпада. 

Позитивно законодавство Републике Српске за област управљања отпадом је наведено у 
Анексу IV овог документа.  

 

4.3.  УТВРЂЕНИ НЕДОСТАЦИ  

На основу горњег прегледа, могу се утврдити сљедећи недостаци законодавства Републике 

Српске о управљању отпадом: 

- Није уређено питање нуспроизвода, 

- Није уређено питање престанка статуса отпада, 

- Постоје недостаци на пољу регистрације загађивача (нпр. не постоји регистар са подацима 
о: 

- постројењима који се професионално баве прикупљањем или транспортом отпада; 

- постројењима који нису обавезни посједовати дозволу), 

- Не постоји обавеза израде Плана за превенцију отпада, 

- Непостојање прописа о управљању POPs отпаду, 

- Непостојање прописа о управљању PCB/PCT, 

- Непостојање прописа о управљању отпадним уљима,  

- Непостојање прописа о управљању отпадним возилима,  

- Непостојање прописа о прикупљању и третману отпадних батерија и акумулатора; 

- Непостојање прописа о управљању азбестним отпадом, управљању отпадним 
флуоресцентним цијевима и управљању ТiО2; 
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4.4. ПРЕПОРУКЕ / ПРИОРИТЕТИ  

Имајући у виду претходно наведено, могу се формулисати сљедеће препоруке: 

• Закон о управљању отпадом Републике Српске је успоставио начелни правни оквир за 
управљање отпадом. Међутим, још увијек нису донијети сви подзаконски прописи, за који је 
наведени Закон дао правни основ њиховог доношења. На примјер нису донијети прописи о 
појединачним токовима отпада као и нови пропис који регулише питање термичког третмана 
отпада. Према томе, неопоходно је усвојити подзаконске прописе који регулишу сљедећа 
питања :  

- Отпадна возила, 

- Отпадна уља, 

- Отпадне батерије и акумулаторе; 

- PCB/PCT отпад - мора садржавати одредбе о усвајању планова деконтаминације и/или 
одлагања пописане робе од стране надлежних органа, 

- Отпадне електронске опреме, 

- Отпадне гуме; 

- Отпадне флуоресцентне цијеви које садрже живу; 

- ПОПс отпад; 

- Отпад који садржи азбест, 

- Медицински отпад, и  

- Отпад од титан-диоксида, и 

-          Термички третман отпада.   

 

• У наредном периоду потребно је приступти измјенама и допунама Закона о управљању 
отпадом, и то између осталог, у погледу питања престанка статуса отпада и нуспроизвода.  

• Неопходно је и усвојити Стратегију за управљање отпадом. 

• Потребно је донијети и нови акт којим би се уредило питање управљања амбалажом и 
амбалажним отпадом. 

• Потребно је донијети нови или измјене и допуне важећег Закона о рударству, као и  
подзаконске акте којима ће јасно бити дефинисан појам рударског отпада, као и начин 
управљања рударским отпадом. 

Утврдити  законску основу за усвајање прописа о канализационом муљу, имајући у виду 

надлежности МПШВ, проширити текст нацрта Правилника о животињском отпаду и другим 

неопасним материјалима природног поријекла, одредбама о чувању података за количине, 

састав и особине муља произведеног и испорученог  за кориштење у пољопривреди, и 

мјестима гдје се муљ користи, анализи муља и тла на ком се користи, према посебним 

процедурама за узимање узорака и анализу.  

У краткорочном периоду  приоритети би требали бити сљедећи:  

• Због подијељених надлежности између МПУГЕ РС и МПШВ РС потребно је дефинисати 

законски основ за усвајање прописа о канализационом муљу. Пропис треба, између 
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осталог, садржавати одредбе о вођењу евиденције о количинама, саставу и својствима 

насталог муља који се испоручује за кориштење у пољопривреди, те мјестима на којима се 

муљ користи. МПШВ треба успоставити и водити овај регистар, и треба бити именовани 

надлежни орган за ова питања; 

• МПУГЕ РС  је већ именовано као надлежни орган за отпадна возила, отпадна уља, отпадне 

батерије и акумулаторе, PCB/PCT и отпадну електронску опрему. Оно треба вршити своју 

улогу након што Министар МПУГЕ РС усвоји релевантне подзаконске акте којима се 

регулишу наведени токови отпада, на основу Закона о управљању отпадом; и 

• Размотрити могућност спајања процедуре за издавање дозволе за управљање отпадом са 

издавањем еколошке дозволе за постројења (као што су депоније), које издаје МПУГЕ РС. 

Инспекторат РС треба вршити контролу. Тиме ће се удвостручавање процедура свести на 

најмању мјеру и боље ће се искористити оскудни ресурси за издавање дозвола и 

инспекцију.  

 

 

4.5. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 

Према одредбама Закона о управљању отпадом МПУГЕ РС је надлежни орган за многе аспекте 

управљања отпадом, као што је издавање дозвола за управљање отпадом. Контролу дозвола 

за управљање отпадом које је издало МПУГЕ РС  врши Инспекторат РС. Поред одредаба Закона 

о управљању отпадом, управљање комуналним отпадом је регулисано и Законом о 

комуналним дјелатностима. Јединице локалне самоуправе су надлежне за управљање 

комуналним отпадом у Републици Српској. Инспекторат Републике Српске је надлежан за 

контроле и инспекције, у складу са Законом о управљању отпадом и посебним прописима који 

регулишу надлежност инспекцијских органа.  

У области управљања отпадом неопходно је даље јачање постојећих административних 

капацитета, у квантитативном и квалитативном смислу, те унапредити сарадњу између органа 

управе на нивоу Републике Српске као и сарадњу са надлежним органима у цијелој БиХ. 

Тренутно не постоје законски прописи о канализационом муљу, те стога ниједан орган није 

задужен за питања канализационог отпада. 
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5. КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ  

 

5.1. ОБИМ ТРАНСПОЗИЦИЈЕ 

Правна тековина ЕУ у области квалитета ваздуха и климатских промјена обухвата сљедеће 

прописе: 

• Директива 2008/50/ЕC Европског парламента и Савјета од 21. маја 2008. године о 

квалитету амбијенталног ваздуха и чистијем ваздуху за Европу - Директива о КАV 

Овом Директивом утврђују се мјере чији је циљ: 
1. дефинисање и утврђивање циљева за квалитет ваздуха како би се избјегли, 
спријечили или умањили штетни утицаји на људско здравље и животну средину као 
цјелину; 
2. процјена квалитета ваздуха у државама чланицама на основу заједничких метода и 
критерија; 
3. добијање информација о квалитету ваздуха како би се помогло спречавању загађња 
ваздуха и штетних утицаја, те ради надзора дугорочних трендова и побољшања који су 
резултат националних мјера и мјера Заједнице; 
4. омогућити да такве информације о квалитету ваздуха буду доступне јавности; 
5. одржавати квалитет ваздуха ако је добар и побољшавати га  у осталим случајевима; 
6. промовисати повећану сурадњу између држава чланица у смањењу загађења 
ваздуха. 
 

• Директива 2004/107/ЕC Европског парламента и Савјета од 15. децембра 2004. 

године о арсенику, кадмијуму, живи, никлу и полицикличним ароматичним 

угљоводоницима у амбијенталном ваздуху, измијењена Регулативом  (ЕC) 219/2009 - 

Директива о арсенику, кадмијуму, живи, никлу и полицикличним ароматичним 

угљоводоницима у амбијенталном ваздуху  

Циљеви Директиве су:  успостављање циљне вриједности  за концентрацију арсена, 

кадмија, никла и бензо(а)пирена у ваздуху у сврху избјегавања, спречавања или 

смањења штетних утицаја арсена, кадмија, никла и полицикличких ароматских 

угљиководоника на здравље људи и на животну средину као цјелину; осигуравање с 

обзиром на исте, одржавања квалитета ваздуха када је он добар и побољшање у 

другим случајевима; одређивање заједничке методе и критерија за процјењивање 

концентрација арсена, кадмија, живе, никла и полицикличких ароматских 

угљиководоника у ваздуху као и за таложење истих; обезбјеђење прикупљања 

одговарајућих података о концентрацијама арсена, кадмија, живе, никла и 

полицикличких ароматских угљиководоника у ваздуху као и о таложењу арсена, 

кадмија, живе, никла и полицикличких ароматских угљиководоника те осигуравање 

њихове доступности јавности. 

• Директива 2001/81/ЕC Европског парламента и Савјета од 23. октобра 2001. године 

о државној горњој граници за одређене атмосферске загађујуће материје, 

измијењена Директивом 2006/105/EC од 20. новембра 2006. године и Регулативом 
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(ЕC) бр. ЕЗ/219/2009 Европског парламента и Савјета од 11. марта 2009. године – 

DGEE 

 

Циљ ове Директиве је ограничење емисије закисељавајућих и еутрофичних загађивача 

и прекурсора озона како би се у побољшала животне среедине и људског здравља од 

ризика неповољних утицаја закисељавања, еутрофикације земљишта и приземног 

озона и усмјерити се према испуњењу дугорочних циљева непрекорачења критичних 

нивоа и оптерећења и ефиаксне заштите свих људи од признатих здравствених ризика 

узрокованих загађењем ваздуха успостављањем горњих граница емисије 

• Директива 94/63/ЕC Европског парламента и Савјета од 20. децембра 1994. године о 

контроли емисија испарљивих органских једињења које настају као посљедица 

складиштења бензина и његове дистрибуције од терминала до пумпних станица, 

измијењена Регулативама ЕZ/1882/2003 и ЕZ/1137/2008  - Директива о ослобађању 

VOC из бензина 

Ова се Директива примјењује на поступке, уређаје, возила и пловила који се користе за 

складиштење, претакање и превоз бензина од једног терминала до другог или од 

терминала до бензинске постаје. 

• Директива 2009/126/EC Европског парламента и Савјета од 21. октобра 2009. године 

о фази II прикупљања бензинских испарења током сIPAња горива у моторна возила на 

пумпним станицама - Директива о фази II рекуперације бензинских пара  

Овом се Директивом утврђују мјере којима је циљ смањење количине бензинских пара 

које се ослобађају у атмосферу тијеком пуњења горивом моторних возила на 

бензинским постајама. 

• Директива 2004/42/ЕC Европског парламента и Савјета од 21. априла 2004. године о 

ограничењу емисија испарљивих органских једињења које настају коришћењем 

органских разређивача у декоративним бојама и лаковима и производима за финалну 

обраду возила, која измјењује Директиву 1999/13/EC, измијењену Директивом 

2008/112/ЕC и Регулативом ЕZ/1137/2008 - Директива о бојама 

Сврха ове Директиве је ограничити укупни садржај испарљивих органских једињења у 

одређеним бојама и лаковима и производима за завршну обраду возила, како би се 

спријечило или смањило загађење ваздуха које је резултат учешћа испарљивих 

органских једињења у стварању тропосферског озона. 

• Директива 97/68/EC Европског парламента и Савјета од 16. децембра 1997. године о 

апроксимацији закона земаља чланица у области мјера против емисије гасовитих и 

честичних загађујућих материја из мотора са унутрашњим сагоријевањем 

инсталираних у покретне машине које се користе у изванцестовном саобраћају, 

измијењена и допуњена Директивама 2001/63/ЕC, 2002/88/ЕC, 2004/26/EC и 

2006/105/ЕC, Регулативом (ЕC) 596/2009Директивом 2010/26/ЕУ, Директивом 

2011/88/ЕУ и Директивом 2012/46/ЕУ - Директива о машинама у изванцестовном 

саобраћају 
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Циљ ове Директиве је усклађивање законодавстава држава чланица у односу на норме 

емисије и поступке хомологације типова за моторе који се уграђују у изванцестовне 

покретне стројеве. То ће придонијети несметаном функционирању унутрашњег 

тржишта, заштићујући притом људско здравље и животну средину. 

• Регулатива (ЕC) 850/2004 Европског парламента и Савјета од 29. априла 2004. 

године о постојаним органским захађивачима, измјењена Регулативом (ЕЦ) 293/2016 

Европског парламента и Савјета од 1. марта 2016. године и Регулативом (ЕC) 

460/2016 од 30. марта 2016. године, којом су измјењени Анекси ИВ и В Регулативе (ЕC) 

850/2004. 

Циљ ове Регулативе је да се здравље људи и животна средина заштите од постојаних 

органских загађивача забрањујући, поступно укидајући у најкраћем могућем року или 

ограничавајући производњу, стављање на тржиште и употребу супстанци које 

подлијежу Стоцкхолмској конвенцији о постојаним органскимзагађивачима, циљем да 

се гдје год је то могуће што прије укине, испуштање таквих супстанци и доносећи 

одредбе о отпаду који се састоји од, садржи или је онечишћен било којом од тих твари. 

• Директива 98/70/ЕC Европског парламента и Савјета од 13. октобра 1998. године о 

квалитету бензинских и дизел горива (Директива о квалитету горива), која 

измјењује Директиву Савјета 93/12/ЕЕC, уз измјене у Директиви Комисије 2000/71/ЕC 

од 7. новембра 2000. године, Директиви 2003/17/EC Европског парламента и Савјета 

од 3. марта 2003. године, Регулативи  (ЕЦ) бр. 1882/2003 Европског парламента и 

Савјета од 29. септембра 2003. године, Директиви 2009/30/ЕC Европског парламента 

и Савјета од 23. априла 2009. године о измјенама и допунама Директиве 98/70/EC у 

погледу спецификације бензина, дизел горива и гасног уља, Директиви 2011/63/ЕУ о 

измјенама и допунама Директиве 98/70/ЕC које се односе на квалитет моторних 

бензина и дизелских горива, у циљу прилагођавања техничком напретку и Директиви 

Савјета 1999/32/ЕC од 26. априла 1999. године о смањењу садржаја сумпора у 

одређеним течним горивима са измјенама у Директиви 93/12/ЕЕC (Директива о 

садржају сумпора у течним горивима). 

Директива о квалитету горива утврђује техничке спецификације у вези са заштитом 

здравља људи и животне средине које се односе на горива која користе возила 

опремљена моторима која се пале на искру и моторима на компресионо паљење, 

узимајући у обзир техничке захтјеве таквих мотора и циљне вриједности за редукцију 

емисије гасова стаклене баште током њиховог животног циклуса. Дефинише одредбе о 

пуштању у промет бензинских и дизел горива, радњи које је потребно предузети у 

случају изненадне промјене у понуди сирове нафте и нафтних деривата посредством 

непредвиђених околности, што би рафинеријама у земљама чланицама отежало 

поштовање захтјева о спецификацији горива из ове Директиве.  

• Директива 2009/29/ЕC Европског парламента и Савјета од 23. априла 2009. године 

којом се измјењује Директива 2003/87/ЕC с циљем побољшања и проширења система 

за трговање правима на емисију гасова стаклене баште Заједнице - Директива о 

трговини емисијама 
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Овом Директивом се предвиђају и већа смањења емисија стакленичких гасова, што 

доприноси постизању нивоа смањења које се са научног стајалишта сматрају нужнима 

за спречавање опасних климатских промјена. 

• Регулатива Комисије (EU) бр. 601/2012 од 21. јуна 2012. године о праћењу и 

извјештавању о емисијама гасова стаклене баште у складу са Директивом 

2003/87/ЕC Европског парламента и Савјета, измијењена Регулативом Комисије (EU) 

бр. 206/2014 о потенцијалима за глобално загријавање посредством гасова стаклене 

баште осим CО2 – Регулативом о пријављивању емисија GHG  

Овом Регулативом утврђују се правила за праћење емисија стакленичких гасова и 

података о дјелатностима и извјешћивање о њима у складу с Директивом  број 

2003/87/EZ.  

• Регулатива (EU) бр. 600/2012 од 21. јуна 2012. године о верификацији извјештаја о 

емисијама гасова стаклене баште и тона-километар извјештаја и о акредитацији 

верификатора у складу са Директивом 2003/87/ЕC Европског парламента и Савјета  - 

Регуалтива  о верификацији извјештаја о емисијама GHG). 

Овом Регулативом се утврђују одредбе о верификацији извјешћа поднесених у складу с 

Директивом 2003/87/EZ те о акредитацији и надзору верификатора. 

• Регулатива Комисије (ЕC) бр. 994/2008 од 8. октобра 2008. године о 

стандардизованом и осигураном систему регистара, у складу са Директивом 

2003/87/ЕC Европског парламента и Савјета и Одлуком бр. 280/2004/ЕC Европског 

парламента и Савјета - Регулатива о регистрима 

Ова Регулатива успоставља стандардизован и осигуран регистарски систем сачињен од 

регистара и регулише трансакциони дневник.  

• Регулатива Комисије (EU) бр. 82/2010 од 28. јануара 2010. године, која измјењује и 

допуњава Регулативу (ЕC) бр. 748/2009 о листи ваздухопловних оператера који су 

провели ваздухопловну активност наведену у Анексу И Директиве 2003/87/ЕC након 

1. јануара 2006. године, која наводи административну земљу чланицу за сваког 

ваздухопловног оператера - Регулатива о ваздухопловству 

Овом Регулативом се регулише листа ваздухопловиних оператера који су провели 

ваздухопловну активност наведену у Анексу I Директиве 2003/87/ЕC.  

• Одлука Комисије 2009/450/ЕC од 8. јуна 2009. године о детаљном објашњењу 

ваздухопловних активности набројаних у Анексу I Директиве 2003/87/ЕC Европског 

парламента и Савјета - Одлука о ваздухопловству 

Овом  Одлуком се даје детално објашњење ваздухопловних активности набројаних у 

Анексу I Директиве 2003/87/ЕC Европског парламента и Савјета 

• Одлука Комисије 2006/780/ЕC од 13. новембра 2006. године о избјегавању двоструког 

бројања смањења емисија гасова стаклене баште у склопу система трговине 

емисијама унутар Заједнице за пројектне активности из Кјото протокола у складу 

са Директивом 2003/87/ЕC Европског парламента и Савјета - Одлука о двоструком 

бројању 
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Овом Одлуком се утврђује избјегавање двоструког бројања смањења емисија гасова 

стаклене баште у склопу система трговине емисијама унутар Заједнице за пројектне 

активности из Кјото протокола. 

• Одлука Комисије 2007/589/ЕC од 18. јула 2007. године о одређивању смјерница за 

праћење и извјештавање о емисијама гасова стаклене баште у складу са 

Директивом 2003/87/ЕC Европског парламента и Савјета - Одлука о праћењу и 

извјештавању 

Ова Одлука за свој предмет уређења има питање одређивања смјерница за праћење и 

извјештавање о емисијама гасова стаклене башт.  

• Одлука Комисије 2010/2/ЕУ од 24. децембра 2009. године којом се утврђује, у складу са 

Директивом 2003/87/EC Европског парламента и Савјета, списак сектора и под-

сектора који се сматрају изложеним значајном ризику цурења угљеника, уз измјене из 

Одлука 2011/745/ЕУ и 2012/498/ЕУ - Одлука о ризику цурења угљеника  

Ова Одлука за свој предмет уређења има списак сектора и под-сектора који се сматрају 

изложеним значајном ризику цурења угљеника.  

• Директива 1999/94/ЕC Европског парламента и Савјета од 13. децембра 1999. године 

о пружању информација купцима о економичности потрошње горива и емисијама 

CO2 при стављању у промет нових путничких возила, измијењена Директивом 

2003/73/EC, Регулативом (ЕC) бр. 1882/2003 и Регулативом (ЕC) бр. 1137/2008 - 

Директива о информисању купаца 

Сврха ове Директиве је да се осигура потрошачима доступност података у вези 

економичности потрошње горива и емисија CO2 нових личних аутомобила који се у 

Заједници нуде на продају или леасинг, како би им се омогућио избор на темељу 

информисаности. 

• Директива 2009/31/ЕC Европског парламента и Савјета од 23. априла 2009. године о 

геолошком складиштењу угљен диоксида која измјењује Директиву Савјета 

85/337/ЕЕC, Директиве Европског парламента и Савјета 2000/60/ЕC, 2001/80/ЕC, 

2004/35/ЕC, 2006/12/ЕC, 2008/1/ЕC и Регулативом (ЕC) бр. 1013/2006 - Директива о 

складиштењу угљен диоксида 

Овом Директивом се успоставља правни оквир за геолошко складиштење угљеник 

диоксида (CO2) на начин сигуран за жвотну средину, чиме се жели допринијети борби 

против промјене климе. Сврха геолошког складиштења CO2 на начин сигуран за 

животну средину је трајно затварање CO2 тако да се спријече, а кад то није могуће, да 

се у највећој могућој мјери отклоне штетни учинци и сваки ризик за животну средину и 

здравље људи. 

• Регулатива (ЕC) бр. 443/2009 Европског парламента и Савјета од 23. априла 2009. 

године о постављању емисионих стандарда за нове путничке аутомобиле у склопу 

интегрисаног приступа унутар Заједнице смањењу емисија CO2 из лаких возила – 

Регулатива о емисијама из путничких аутомобила 

Овом Регулативом утврђују се захтјеви у погледу вриједности емисија CO2 за нове 

особне аутомобиле ради осигуравања правилног функционирања унутарњег тржишта и 
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остваривања општег циља Еуропске заједнице, односно 120 г C 2 /км за нови возни 

парк. Овом се Регулативом за нове аутомобиле утврђују просјечне емисије CO2 од 130 г 

CO2 /км које треба остварити побољшањима у технологији аутомобилских мотора, 

мјерено на начин предвиђен Регулативом (ЕZ) бр. 715/2007 и мјерама за њено 

спровођење, као и захваљујући иновативним технологијама. 

• Одлука 280/2004/ЕC Европског парламента и Савјета од 11. фебруара 2004. године о 

механизму праћења емисија гасова стаклене баште у Заједници и за спровођење 

Кјото протокола и Директива Комисије 2005/166/ЕC о одредбама за њено провођење 

- Одлука о механизму праћења 

Овом се Одлуком утврђује механизам за:  праћење свих антропогених емисија према 

изворима и уклањање помоћу одлива стакленичких гасова који нису под надзором на 

основу Монтреалског протокола о супстанцама које оштећују озонски омотач; процјену 

напретка према испуњавању обвеза везано за те емисије према изворима и уклањању 

помоћу одлива; спровођење Оквирне конвенције Уједињених народа о промјени 

климе и Кyотског протокола, везано за инвентаре стакленичких гасова, и регистре те 

релевантне поступке на темељу Кyотског протокола; и осигурање глаговремености, 

потпуности, тачности, конзистентности, упоредивости и транспарентности 

извјештавања Секретаријату Оквирне конвенције Уједињених народа о промјени 

климе. 

• Одлука бр. 406/2009/ЕC Европског парламента и Савјета од 23. априла 2009. године о 

напорима земаља чланица на редукцији емисија гасова стаклене баште ради 

постизања обећања Заједнице о смањењу емисија гасова стаклене баште до 2020. 

године - Одлука о заједничким напорима 

Овом Одлуком утврђује се минимални допринос држава чланица у испуњавању обвезе 

Заједнице у погледу смањивања емисија стакленичких гасова за раздобље од 2013. до 

2020.године, за емисије стакленичких гасова обухваћене овом Одлуком те правила о 

остваривању тих доприноса и њиховом оцјењивању. 

• Регулатива  (ЕC) бр. 1005/2009 Европског парламента и Савјета од 16. септембра 

2009. године о материјама које оштећују озонски омотач (преиначена верзија), уз 

измјене Регулативом Комисије (EU) бр. 744/2010 од 18. августа 2010. године -  

Регулатива о материјама које оштећују озонски омотач 

Овом Регулативом се утврђују правила за производњу, увоз, извоз, стављање на 

тржиште, кориштење, прикупљање, обнављање, третман и уништавање супстанци које 

оштећују озонски омотач, на достављање информација о тим супстанцама и на увоз, 

извоз, стављање на тржиште и кориштење производа и опреме који те супстанце 

садрже или од њих зависе.  

• Директива Комисије 2010/79/ЕУ од 19. новембра 2010. године о прилагођавању 

техничким напретцима Анекса III Директиве 2004/42/ЕC Европског парламента и 

Савјета о ограничењу емисија испарљивих органских једињења 

Овом Директивом се врши прилагођавање техничким напретцима Анекса III Директиве 

2004/42/EC Европског парламента и Савјета о ограничењу емисија испарљивих 

органских једињења 
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• Регулатива Комисије (EU) 2015/2066 од 17. новембра 2015. о утврђивању минималних 

захтјева и услова за узајамно признавање сертификације физичких лица која 

обављају уградњу, сервисирање, одржавање, поправак, стављање изван погона 

електричних расклопних уређаја који садржавају флуороване гасове стаклене баште 

или прикупљање ових супстанци из електричних расклопних уређаја, у складу са 

Регулативом (EU) 517/2014 Европског парламента и Савјета (текст од ЕЕА значаја) 

Овом Регулативом се утврђују минималних захтјева и услова за узајамно признавање 

сертификације физичких лица која обављају уградњу, сервисирање, одржавање, 

поправак, стављање изван погона електричних расклопних уређаја који садржавају 

флуороване гасове стаклене баште или прикупљање ових супстанци из електричних 

расклопних уређаја.  

• Регулатива комисије (EU) 2015/2067 од 17. новембра 2015. године о утврђивању 

минималних захтјева и услова за узајамно признавање сертификације физичких особа 

у погледу непокретне расхладне и климатизацијске опреме и топлотних пумпи те 

расхладних јединица камиона хладњача и приколица хладњача који садрже  

флуороване гасове са ефектом стаклене баште, као и сертификације предузећа у 

погледу непокретне расхладне и климатизацијске опреме и топлотних пумпи који 

садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште, у складу с Регулативом (EU) 

бр. 517/2014 Европског парламента и Савјета (Текст значајан за ЕГП).  

Овом регулативом се утврђују минимални захтјеви и услови за узајамно признавање 

сертификације физичких особа у погледу непокретне расхладне и климатизацијске 

опреме и топлотних пумпи те расхладних јединица камиона хладњача и приколица 

хладњача који садрже  флуороване гасове са ефектом стаклене баште, као и 

сертификације предузећа у погледу непокретне расхладне и климатизацијске опреме и 

топлотних пумпи који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште.  

• Регулатива Европског Парламента и Савјета бр.  517/2014 од 16. априла 2014. о 

флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште и стављању ван снаге 

Регулатива бр. 842/2006 

Овом Регулативом се уређује питање флуорованих гасова са ефектом стаклене баште.  

• Директива Европског парламента и Савјета број 2010/75/ЕC од 24. новембра 2010. 

године о индустријским емисијама.  

 Ова Директива уређује индустријске емисије које узрокују загађење.  

 

 

5.2. ПРЕГЛЕД ТРАНСПОЗИЦИЈЕ  
 
5.2.1. КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА 

Закон о заштити ваздуха  је дао законску основу за уређење заштите и управљања квалитетом 

ваздуха и одређивање мјера, начина организовања и контрола спровођења заштите и 

побољшања квалитета ваздуха као природног добра од општег интереса које ужива посебну 

заштиту. Важно је напоменути да одредбе овог Закона не примјењују се на загађења 
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проузрокована радиоактивним материјама, индустријским удесима и елементарним 

непогодама. Законом је предвиђено успостављање зона и агломерација са дефинисаним 

границама насељених подручја у циљу оцјењивања и управљања квалитетом ваздуха која са 

становишта контроле, одржавања и унапређења стања квалитета ваздуха чини 

карактеристичну функционалну цјелину. За праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике 

Српске успоставља се републичка мрежа мјерних станица или мјерних мјеста. Републичка 

мрежа саставни је дио праћења квалитета животне средине и финансира се из буџета 

Републике Српске. Праћење квалитета ваздуха у републичкој мрежи у оквиру својих 

надлежности, врши републичка управна организација надлежна за хидролошке и 

метеоролошке послове и овлашћена правна лица. Према законским одредбама, зоне и 

агломерације са дефинисаним границама насељених подручја утврђује Влада Републике 

Српске. Законом је прописано да Влада Републике Српске, у циљу управљања квалитетом 

ваздуха, на приједлог Министарства, прописује вриједности квалитета ваздуха, утврђује рокове 

за постизање граничних вриједности и циљних вриједности, у случају да су оне прекорачене. У 

инструменте политике и планирања заштите ваздуха наведени су сљедећи документи: 

Стратегија заштите ваздуха, Планови квалитета ваздуха, Краткорочни акциони планови,  

Републички програм за постепено смањивање емисија из стационарних постројења, 

Републички програм за постепено смањивање годишњих максималних републичких емисија 

загађујућих материја.  У случају да се прекорачи концентрација поједине загађујуће материје, о 

којој се извјештава јавност, опасне по здравље људи, Министарство и надлежни органи 

јединице локалне самоуправе дужни су да обавијесте јавност путем радија, телевизије, 

дневних новина, интернета или на други погодан начин.   

Овај законски пропис је усклађен са сљедећим прописима Европске уније: Директивом број 

2004/107/ЕC о арсенику, кадмијуму, живи, никлу и полицикличним ароматичним 

угљоводоницима у амбијенталном ваздуху, Директивом 2008/50/ЕC о квалитету 

амбијенталног ваздуха и чистијем ваздуху за Европу, Директивом о трговини емисијама, 

Регулатива Комисије (EU) број 2015/2066/EC, Регулативом комисије (EU) број  2015/2067, 

Регулатива о материјама које оштећују озонски омотач, Регулатива о флуорованим 

гасовима са ефектом стаклене баште, Директивом 2001/81/ЕC о државној горњој граници 

за одређене атмосферске загађујуће материје, Директива о индустријским емисијама.  

 Закон о заштити ваздуха је усклађен са поменутим изворима права Европске уније у 

области заштите ваздуха и управљања квалитетом ваздуха између осталог, и у погледу 

сљедећх  сегмената: 

- уопштене циљеве и мјере за остваривање заштите и управљање квалитетом ваздуха,  

- дефинисање израза,  

- правне основе за доношење подзаконских аката,  

- питање одговорности у вези заштите и унапређења квалитета ваздуха,  

- контрола рада новоизграђених постројења након прибављања еколошких дозвола,  

- категорије послова за која су стручна лица дужна да полажу испите, а везано за рад са 

стационарним расхладиним и клима уређајима који садрже флуороване гасове са ефектом 

стаклене баште.  
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Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха уређује услове за мониторинг квалитета 

ваздуха на територији Републике Српске.  Наиме овом Уредбом постигнута је сагласност са 

Директивом 2008/50/ЕC о квалитету амбијенталног ваздуха и чистијем ваздуху за Европу у 

погледу предмета регулисања, дефиниција израза, надлежности за мониторинг и прикупљање 

података и критеријуми за спровођење мониторинга.  

Уредба о успостављању републичке мреже мјерних станица и мјерних мјеста Републике Српске 

прописује број и распоред мјерних мјеста у одређеној зони и агломерацији, обим, врста и 

учесталост мјерења за праћење квалитета ваздуха Републике Српске на нивоу Републике 

Српске. Овим прописом је извршена транспозиција Директивом 2008/50/ЕC о квалитету 

амбијенталног ваздуха и чистијем ваздуху за Европу и то у погледу структуре мреже мјерних 

мјеста и питања одговорности праћења квалитета ваздуха у репбличкој мрежи.  

Уредба о вриједностима квалитета ваздуха уређује вриједности квалитета ваздуха у циљу 

управљања квалитетом ваздуха у Републици Српској. Уредба је усклађена са Директивом 

2008/50/ЕC о квалитету амбијенталног ваздуха и чистијем ваздуху за Европу на начин да 

прописује исти циљ као и поменута Директива и истовремено на исти начин регулише и питање 

мјерења концентрација за сумпор-диоксид, азот-диоксид и оксиде азота, суспендоване 

честице (ПМ10, ПМ2.5), олово, бензен, угљен-моноксид, приземни озон, арсен, кадмијум, 

живу, никл, бензо(а)пирен и чађ у ваздуху и питање прописивања критеријума за оцијењивање 

концентрације за поменуте материје.  

Уредба о одређивању зоне и агломерација уређује зона и агломерације на територији 

Републике Српске у циљу контроле одржавања стања или унапређивања квалитета ваздуха. 

Овај пропис је у потпуности усклађен са Директивом 2008/50/ЕC о квалитету амбијенталног 

ваздуха и чистијем ваздуху за Европу.   

 

 

 

5.2.2. ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

На основу Закона о заштити ваздуха је донијет Правилник о мјерама за спречавање и смањење 

загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха којим се прописују начин, поступак, 

учесталост и методологија мјерења емисије загађујућих материја у ваздух и граничне 

вриједности емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, 

критеријуми за успостављање мјерних мјеста за успостављање емисије, поступак 

вриједновања резултата емисије и усклађеност са прописаним нормативима, садржај 

извјештавања о извршеним мјерењима емисије и билансу емисије, начин достављања 

података о емисијама за потребе информационог система и рокове достављања података.  

Предметним Правилником је транспонована Директива о индустријским емисијама и 

постигнута је усклађеност у погледу сљедећег: 

-  предмета уређења ових аката,  

- дефиниција израза, 

- граничних вриједности емисије у ваздух,  
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- дозвољених прекорачења граничних вриједности емисије за велика постројења,  

- програм смањивања емисија загађујућих материја у ваздух,  

- план смањивања емисија из постојећих великих постројења за сагоријевање,  

- мониторинга емисија, и 

- поступци мјерења и вредновања резултата мјерења емисија из постројења за сагоријевање.  

 

Правилником о условима за ограничење и забрану производње, промета и коришћења 

хемикалија  који је донесен на основу Закона о хемикалијама прописан је садржај испарљивих 

органских једињења у бојама и лаковима који се наносе на зграде, њихову опрему и уградне 

дијелове, те у средствима и премазима за репарацију друмских возила, а у складу са 

Директивом 2004/42/ЕC. 

 

5.2.3. СТАНДАРДИ ЗА ГОРИВА И ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА GHG  

Квалитет течних нафтних горива која се на територији Босне и Херцеговине, а самим тим  и 

Републике Српске користе у моторима са унутрашњим сагоријевањем, као и течних горива 

намјењених за сагоријевање ради непосредне производње топлотне енергије дефинисан је 

Одлуком о квалитету течних нафтних горива (''Службени гласник БиХ'', број: 27/2, 28/04, 16/05, 

14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10 и 73/10). Одлуком се те прописују: 

- стандарди којима се одређују физичко-хемијске особине течних нафтних горива,  

- граничне вриједности основних карактеристика тих горива,  

- поступак односно методе по којима се врши испитивање тих карактеристика,  

- начин означавања и доказивања да је квалитет горива усклађен са захтијевима Одлуке,  

- као и мониторинг и начин овлашћивања тијела која ће провјеравати усклађеност и 

захтјеве за њихову комплетност. 

Поступак утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива одвија се по програму 

утврђивања усклађености и према захтјевима одлуке. Програм, најмање једном годишње, 

доносе ентитетска министарства надлежна за енергетику,  а истим се прописује обим 

мониторинга квалитета течних горива за сваког добављача посебно, као и поступак узорковања 

течних горива. Обим минималног мониторинга за једну сезону у сваком БиХ ентитету 

дефинисан је наведеном одлуком. 

Оцјењивање усклађености квалитета течних нафтних горива обављају инспекцијска тијела 

именована од стране Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, користећи 

услуге испитних лабораторија. Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке у 

надлежности је ентитетских инспекцијских органа.   

Спречавање и смањење загађивања ваздуха које утиче на промјену климе спроводи се: 

- примјеном мјера за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште и 

- праћењем емисија гасова са ефектом стаклене баште из извора и праћењем 

одстрањених количина ових гасова путем понора. 
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Директива о квалитету горива дефинише, техничке спецификације везане за здравље људи и 

животне средине за горива која се употребљавају у моторима са позитивним и компресијским 

паљењем, узимајући у обзир техничке захтјеве таквих мотора и циљне вриједности за 

редукцију емисије гасова стаклене баште током њиховог животног циклуса.   Дефинише 

одредбе о пуштању у промет бензинских и дизел горива, радњи које је потребно предузети у 

случају изненадне промјене у понуди сирове нафте и нафтних деривата посредством 

непредвиђених околности, што би рафинеријама у земљама чланицама отежало поштовање 

захтјева о спецификацији горива из ове Директиве. Земље чланице су обавезне да одреде 

добављача или добављаче одговорне за праћење и извјештавање о животном циклусу емисија 

гасова стаклене баште по јединици енергије добијене из испорученог горива или енергије. 

Директива о садржају сумпора у течним горивима има за циљ смањење сумпор диоксида који 

настаје сагоријевањем одређених врста течних горива, путем постављања граничних 

вриједности за садржај сумпора у таквим горивима. Директива забрањује употребу горивих 

уља и плинских уља уколико садржај сумпора у њима прелази 1%, односно 0,1% укупне масе. 

Директива садржи и одредбе које се односе на, између осталог, могућа одступања, провјере 

усклађености и извјештавање.  

Правни инструменти који се баве GHG се састоје од низа инструмената чији коначни циљ је 

борба против климатских промјена а приступ се састоји од редукције емисија GHG, што не 

искључује друге методе као што је хватање и складиштење угљеника. Ове прописе 

комунитарног права потребно је пренијети у законодавство Републике Српске у наредном 

временском периоду.  

Прописи Републике Српске о квалитету ваздуха и климатским промјенама наведени су у Анексу 
IV овог документа.  

 

5.3.  УТВРЂЕНИ НЕДОСТАЦИ 

На основу извршене анализе, утврђени су сљедећи недостаци у примјени прописа из ове 

области: 

- Јединице локалне самоуправе на својој територији нису успоставиле локалну мрежу 
мјерних станица или мјерних мјеста за праћење квалитета ваздуха, 

- Због недовољног  финансирања за успостављање мреже за праћење квалитета ваздуха 
још увијек је недовољан број мјерних станица и мјерних мјеста у одређеним зонама и 
агломерацијама, 

- Није донијет Правилник о употреби и поступању са опремом и уређајима који садрже 
флуороване гасове,  

- Нису транспоновани прописи ЕУ у домаће законодавство по питању климатских промјена, 

 

5.4. ПРЕПОРУКЕ/ПРИОРИТЕТИ 

Имајући у виду претходно наведено, може се формулисати сљедеће препоруке: 

• У циљу усаглашавања Закона о заштити ваздуха са ацqуис цоммунаутаире у поступку је 
усвајање Закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха. Предметним 
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измјенама и допунама уводе се одредбе којима ће се наведени недостаци постојећег 
Закона отклонити увођењем нових стандарда за унапређење квалитета и заштите ваздуха,  

• Јачање капацитета надлежних институција, кадровских, техничкијх и финансијских  

• Обезбјеђивање сталних извора финансирања, 

• Континуирана едукација кадрова надлежних институција, 

• Успостављање административних процедура и протокола са ФБиХ и БД о размјени 
информација, извјештавања према међународним обавезама, 

• Усаглашавање законодавства са ФБиХ и БД у циљу хармонизовања система мониторинга и 
ефикасног извјештавања,   

• Дефинисање структуре система извјештавања према ЕЕА и ЕIONEТ-у,  

• Успостављање информационог система заштите ваздуха ради осигурања ефикасног 
система информисања, обавјештавања и извјештавања, 

• Усаглашавање законодавства Републике Српске са прописима ЕУ из области климатских 
промјена,  

• Дефинисање надлежних институција за испуњавање обавеза према UNFCCC и ЕУ по питању 
климатских промјена,  

• Јачање капацитета постојећих институција, 

• Едукација оператера по питању  испуњавања обавеза према ЕУ, 

• Успостављање административних процедура и протокола са ФБиХ и БД о размјени 
података у циљу ефикасног извјештавања и испуњавања обавеза, 

• Поједностављење система извјештавања о загађујућим материјама у ваздуху у складу са 
директивом 2008/50/EC, 2001/80/ЕC те обавезама извјештавања према ЛРТАП ,UNFCCC, 
конвенцији, ММР регулативи те протоколу ПРТР, како би се избјегли конфликти и 
преклапања око система извјештавања, а постигла ефикаснија употреба ресурса, 

• Јачање капацитета надлежних институција у области управљања квалитетом ваздуха, 
емисија у ваздух и климатских промјена, и  

• Обезбјеђивање сталних извора финансирања за успостављање, одржавање те унапредјење 

система управљања квалитетом ваздуха, емисија у ваздух и климатских промјена. 

 

5.5.  ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 

Према Закону о заштити ваздуха, органи надлежни за спровођење Закона су МПУГЕ РС, 

јединице локалне самоуправе и РХМЗ РС. У складу са Законом, инспекцију врши Инспекторат 

Републике Српске и инспектори локалне самоуправе.  

МПУГЕ РС и Министарство индустрије, енергетике и рударства РС су надлежне институције за 

транспозицију, провођење и извршење Директиве о испарљивим органским једињењима 

(VOC) из бензина46, Директиве о фази II рекуперације бензинских пара47.  

Орган надлежан за Директиву о бојама48, према Закону о заштити ваздуха, је министарство које 

је надлежно за хемикалије, односно Министарство здравља и социјалне заштите Републике 

                                                           
46 94/63/EC. 
47 2009/126/EC. 
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Српске, у дијелу одређивања максимално дозвољених вриједности садржаја VOC у премазима 

(бојама и лаковима) који се наносе на зграде, њихову опрему и уградне дијелове, као и у 

средствима и премазима за репарацију друмских возила. 

РХМЗ РС је надлежан за вођење инвентара емисија гасова стаклене баште, у складу са Законом 

о заштити ваздуха. Овај се инвентар сматра дијелом информационог система за заштиту 

животне средине Републике Српске. 

У области климатских промјена неопходно је даље јачање постојећих административних 

капацитета у Републици Српској, у квантитативном и квалитативном смислу, те унапредити 

сарадњу између органа управе на нивоу Републике Српске као и сарадњу са надлежним 

органима у цијелој БиХ. 

 

 

 

 

 

 

6. ИНДУСТРИЈСКО ЗАГАЂЕЊЕ  

 

6.1. ОБИМ ТРАНСПОЗИЦИЈЕ 

Правна тековина ЕУ у области индустријског загађења обухвата сљедеће прописе: 

• Директива 2010/75/ЕУ Европског парламента и Савјета од 24. новембра 2010. године 

о индустријским емисијама (Директива о индустријским емисијама - ДИЕ).  

ДИЕ је резултат процедуре преиначавања која је унијела измјене из сљедећих директива и 

интегрисала их у један документ: Директива 2008/1/ЕC о интегралној превенцији и 

контроли загађења (Директива о ИПКЗ); Директива 2001/80/ЕC о ограничавању емисија 

одређених загађујућих материја из великих постројења за спаљивање (Директива о ВПС); 

Директива 2000/76/ЕC о спаљивању отпада (Директива о СО); Директива 1999/13/EC о 

ограничавању емисија испарљивих органских једињења посредством употребе органских 

разређивача у одређеним дјелатностима и постројењима (Директива о емисијама ВОЦ 

разређивача);  Три директиве које се тичу титанијум диоксида (Директива 78/176/ЕЕC о 

уклањању, Директива 82/883/ЕЕЦ о праћењу и надзору, и Директива 92/112/ЕЕC о 

програмима за смањење загађења). 

• Директива 2012/18/ЕУ Европског парламента и Савјета од 4. јула 2012. Године о 
контроли фактора ризика веће несреће које укључују опасне материје, која измјењује 
и накнадно опозива Директиву Савјета 96/82/EC – Севесо III.  

Директива Севесо III  (2012/18/ЕУ) прописује правила за превенцију већих несрећа које 
укључују опасне материје и ограничавање посљедица по здравље људи и животне 

                                                                                                                                                                                     
48 2004/42/EC. 
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средине. Списак опасних материја се налази у Анексу И Директиве. Оператер установе у 
којој су присутне опасне материје мора да подузме све мјере потребне за превенцију 
већих несрећа и да ограничи њихове посљедице на здравље људи и животне средине. 
Обавезан је да обавијести надлежну власт о свим ставкама које су наведене у 
Директиви.  
Оператери таквих установа морају усвојити писани документ који садржи политику 
превенције већих несрећа (MAPP) и правилно га провести у пракси. Извјештај о 
безбједности, између осталог, показује да су MAPP и систем управљања безбједношћу 
за његово провођење изведени у пракси. Крајњи рок за развој истих у свим установама 
је 1. јуни 2018. године. Даље, оператери морају да усвоје и интерни план дјеловања у 
случају опасности (који садржи информације набројане у Анексу IV Директиве), који 
такође мора бити усвојен у свим установама најкасније до 1. јуна 2018. године. 
Земље чланице ће осигурати да се циљеви превенције већих несрећа и ограничавања 
посљедица таквих несрећа на здравље људи и животне средине узимају у обзир 
приликом израде планова за кориштење земљишта (односно, одабир локације нових 
установа, превозни путеви, итд.). Јавност мора имати приступ, између осталог, 
Извјештају о безбједности и Попису опасних материја, и мора имати могућност учешћа 
у процесу доношења одлука. Директива такође дефинише и радње које оператер и 
земља чланица морају подузети у случају већих несрећа. Директива захтијева да земље 
чланице изврше инспекцију и прописује основна правила за такве инспекције. 

• Регулатива (ЕC) број 166/2006 Европског парламента и Савјета од 18.јануара 2006. 
године о успостављању европског регистра испуштања и преноса загађујућих 
материја која измјењује и допуњава директиве Савјета број 91/689/ЕЕЦ и бр. 
96/61/ЕC, измијењена и допуњена Регулативом (ЕC) број 596/2009 Европског 
парламента и Савјета од 18. Јуна 2009. године – Е-ПРТР; 

Ова Регулатива обухвата податке о испуштању одређених загађујућих материја и 
преносу отпада које су оператери обавезни пријавити. Уредба о Е-ПРТР садржи 
одредбе о осигурању квалитета и процјени примљених информација. Крајњи циљ је 
осигуравање слободног приступа јавности информацијама које садржи. 

• Регулатива (ЕC) број 1221/2009 Европског парламента и Савјета од 25. Новембра 
2009. Године о добровојном учешћу организација у систему еко-управљања и ревизије 
– ЕМАS; 

Регулатива (ЕC) бр. 66/2010 Европског парламента и Савјета од 25. септембра 2009. 
године о ЕУ Еcо ознаци и Регулатива (ЕC) бр. 1221/2009 Европског парламента и Савјета 
од 25. новембра 2009. године о добровољном учешћу организација у ЕУ систему 
управљања и заштите животне средине (ЕМАS)  прописује системе еко-означавања и 
еко-управљања у ЕУ као добровољне системе. Циљ еко-означавања је промоција 
одређених производа који имају нижи потенцијални утицај на животну средину од 
других производа који прIPAдају истој групи производа. Еко-означавање је у суштини 
намијењено потрошачима као обавјештење о утицају производа на животну средину. 
ЕМАS је средство које предузећима и другим организацијама даје могућност 
евалуације, извјештавања о, и унапређења њихових перформанси у области заштите 
животне средине.  У суштини, ЕМАS је ЕУ верзија  стандарда ISО 14001. 
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• Регулатива (ЕC) број 66/2010 Европског парламента и Савјета од 25. Новембра 2009. 
Године о ЕU ЕCOLABEL – 2012/481/ЕУ: Одлука Комисије од 16. августа 2012. године о 
еколошким критеријумима за додјелу ЕУ ЕCOLABEL-а за штампани папир – број 
2012/448/ЕУ; Одлука Комисије од 12.јула 2012. Године о еколошким критеријумима за 
додјелу ЕU ECOLABEL-а за новински папир – ЕКО ОЗНАКА. 

Овом се Регулативом утврђују правила за увођење и примјену добровољног програма 
додјеле знака за животну средину ЕУ. 

 

6.2. ПРЕГЛЕД ТРАНСПОЗИЦИЈЕ 

Закон о заштити животне средине садржи одредбе о издавању еколошке дозволе. Постројења, 

како су дефинисана правилником, морају посједовати еколошку дозволу. Поред еколошке 

дозволе, морају се прибавити и водни акти и дозвола за управљање отпадом. Закон о заштити 

животне средине не предвиђа да поступак додјеле ових дозвола буде интегрисан.  

ГВЕ морају бити одређене у складу са усвојеним стандардима најбољих расположивих техника 

(BAT). Међутим, примјетан је и недостатак најбољих расположивих техника. BAT документи 

постоје само за пет сектора у прехрамбеној индустрији и сви су припремљени у склопу 

пројеката које је у БиХ финансирала ЕУ.   

Поступак ревизије дозвола постоји, а у Закону о заштити животне средине су садржане врло 

детаљне одредбе о учешћу јавности у одлучивању. Постоје и поступци мониторинга/праћења и 

инспекције.  

Такођер, Закон о заштити животне средине садржи одредбе о престанку рада постројења која 

посједују еколошку дозволу. Према овом Закону, прекогранични поступак се не покреће ако је 

спроведен прекогранични поступак ПУЖС. Законом о заштити животне средине је прописано и 

успостављање регистра издатих еколошких дозвола. 

Законом је утврђена законска основа за усвајање правилника којим се регулише питање овог 

регистра.  

По информацијама које је прибавила IPA 2007 Подршка реализацији Пројекта посвећеног IPPC 

директиви у БиХ, поступак издавања еколошких дозвола у БиХ није интегрисан 

Одредбама којима се транспонује Директива Севесо II транспонована је већина одредаба, али 

не детаљно. У складу са релевантним одредбама Закона о заштити животне средине 

одговорно лице постројења за који је издата еколошка дозвола и који укључује опасне 

супстанце које су наведене у правилнику, је обавезан усвојити план спречавања несрећа 

великих размера и извјештај о безбједности и спољашне планове интервенције. Поред тога, 

код израде просторних планова треба узети у обзир циљеве спречавања несрећа великих 

размјера, извјештај о стању безбиједности и спољашње планове интервенције, осигурати 

предузимање редовних и ванредних ревизија о стању безбиједности. 

Закон такође предвиђа одредбе о приступу јавности информацијама о животној средини и 

учешћу у процедурама доношења одлука, као и о активностима које треба предузети и 

одговорно лице и надлежни орган. Пошто су питања великих несрећа и издавања еколошких 

дозвола интегрисана у једну процедуру, инспекција се проводи као дио инспекције за 

еколошку дозволу.  
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Поређењем прагова за опасне супстанце који су постављени Правилником о постројењима која 

могу бити изградјена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу и прагова који су 

постављени Севесо III Директивом, долази се до закључка да су ти прагови значајно нижи у РС 

него што то захтијева ЕУ 

Горе споменути пројекат IPPC је дао неколико нацрта нових законских и подзаконских прописа 

(укључујући измјене и допуне неких постојећих прописа) који, у складу са налазима Пројекта, 

требају повећати ниво транспоновања Директиве о индустријским емисијама са данашњих 47% 

на 97%, транспонујући у потпуности Регулативу о Европском регистру испуштања и преноса 

загађујућих материја, и ограничено повећати ниво транспоновања Севесо III Директиве. 

Такође, нови прописи би створили приступ са двије категорије у издавање еколошких дозвола 

(дозвола А и дозвола Б категорије - велике несреће и значајне несреће), с циљем подизања 

општег стандарда заштите животне средине. 

Закон о заштити животне средине пружа правну основу за подзаконски акт којим се 

транспонује Регулатива Е-ПРТР, а који је усвојен 2007. године - Правилник о методологији и 

начину вођења регистра постројења и загађивача.49 Овај регистар је у процесу успостављања. 

Тренутно је обавеза пријављивања у ПРТР Регистар РС утврђена еколошком дозволом. Јавност 

тренутно нема интернет приступ информацијама које се налазе у регистру и да систем за 

пренос података институцијама ЕУ не постоји.  

 Закон о заштити животне средине садржи одредбе о еко-ознакама и ЕМАS као и законску 

основу за усвајање Правилника о еко-ознакама, који је усвојен. 

Прописи Републике Српске о индустријском загађењу наведени су у Анексу IV овог документа.  

 

6.3. УТВРЂЕНИ НЕДОСТАЦИ  

На основу анализе, утврђени су сљедећи недостаци: 

- Прагови за постројења, која обавезно морају имати еколошку дозволу, су значајно нижи у 
РС него што то захтјева ЕУ (Анекс I Директиве о индустријским емисијама); 

- Упркос чињеници да Закон о заштити животне средине омогућава интегрисано издавање 
дозвола, процедуре за издавање релевантних дозвола нису интегрисане (приоритет се 
даје заштити вода, неколико различитих дозвола се мора издати, процедуре ревизије нису 
усклађене, инспекција се проводи одвојено) према налазима пројекта из IPA 2007, 
Подршка спровођења Директиве о IPPC у БиХ; 

- Нису израђени референтни документи за BAT; једини документи који постоје написани су 
кроз пројекте које је финансирала ЕУ у БиХ.  

- Мониторинг није у потпуности у складу са захтјевима ДЕИ (Директиве о индустријским 
емисијама) (нема захтјева везано за: мониторинг који би се проводио најмање једном у 10 
година за земљиште, осим ако је тај мониторинг заснован на систематској оцјени ризика 
од загађења 

- Релевантни дијелови Директиве о индустријским емисијама о великим постројењима за 

сагорјевање, спаљивању отпада и испарљивим органским једињењима нису потпуно 

транспоновани (велики погони за спаљивање - нема правила о сабирању, геолошком 

                                                           
49 "Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/07.  
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складиштењу угљен диоксида; спаљивање отпада - нема одредби о активностима које 

треба предузети у случају квара, граничним вриједностима емисија; испарљива органска 

једињења - нема одредби о активностима које треба предузети у случају премашивања 

предвиђених прагова); 

- Нема прописа о ТiО2; 

- Прагови за опасне супстанце су значајно нижи у РС него што то захтјева ЕУ; 

- Одредбе прописа РС о великим несрећама нису довољно детаљне (садржај извјештаја о 

сигурности, израда планова за случај нужде); 

- Правилник о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача захтијева 

више информација у извјештајима него што то захтијева Уредба о Европском регистру 

испуштања и преноса загађујућих материја (нпр. упитници који скупљају податке о 

погонима за спаљивање, погонима који не укључују спаљивање, дифузна испуштања, 

цестовни транспорт ван локације повезан са економском јединицом и детаљне 

информације о раду економске јединице); 

- Интрернет приступ јавности информацијама о регистрима постројења и загађивањима 

(што је обавезујући захтјев Регулативе о Европском регистру испуштања и преноса 

загађујућих материја) није обезбијеђен; 

 

6.4.  ПРЕПОРУКЕ/ПРИОРИТЕТИ 

Имајући у виду раније представљене закључке, могу се формулисати сљедеће препоруке: 

- Постројења којима се издаје дозвола требају бити подијељена на двије категорије. 

Постројења категорије А би била она којима би били наметнути захтјеви ИПКЗ (Директиве 

о индустријским емисијама) а на постројења категорије Б би се примјењивала блажа 

процедура;  

- Требају се размотрити могућности да се интегришу процедуре издавања еколошких и 

водних дозвола. Најидеалније би било интегрисати ове двије дозволе (као и одвојене 

инспекције) у једну; 

- Потребно је усвојити нове прописе о БАТ (најбоље расположиве технике); 

- Треба усвојити нове прописе о спаљивању отпада и испарљивим органским једињењима, 

или измјене и допуне постојећих прописа;  

- Потребно је измијенити одредбе Закона о заштити животне средине о несрећама великих 
размјера, како би се у потпуности транспоновали захтјеви из Директиве Севесо III; 

- Прагови за опасне супстанце се требају ускладити са онима које прописује ЕУ; треба 
примијенити више прагове од оних који се тренутно примјењују 

- Постојећи Правилник о регистрима постројења и загађивањима треба бити замијењен 

новим, који би се требао усвојити с циљем пуне усклађености са Уредбом о Европском 

регистру испуштања и преноса загађујућих материја и Кијевским протоколом о регистру 

испуштања и преноса загађујућих материја, и који би био потпуно усклађен с другим 

прописима о регистру испуштања и преноса загађујућих материја у ФБиХ и БД БиХ. 

Обавеза подношења извјештаја регистру испуштања и преноса загађујућих материја треба 
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бити укључена у издате еколошке дозволе. Коначно, сврха регистра се треба огледати и 

кроз доступност похрањених информација јавности; 

- Нове прописе који регулишу индустријско загађење, како је предложено споменутим IPPC 
пројектом IPA-е, треба размотрити тако да обухвате усвајање подзаконских прописа: 

▪ У складу са Законом о заштити животне средине: 

 Правилник о регистру испуштања и преноса загађујућих материја; 

 Упутство о вођењу Регистра испуштања и преноса загађујућих материја; 

▪ Измјене и допуне Закона о заштити ваздуха, које омогућавају усвајање: 

 Правилник о условима рада за постројења која производе титанијум диоксид; 

 Правилник о испарљивим органским једињењима - измјене и допуне; 

▪ Измјене и допуне Закона о управљању отпадом; 

- Правилника о условима рада постројења за спаљивање отпада и постројења 

која користе отпад као главно или помоћно гориво; 

- Јачање капацитета надлежних институција, 

- Обезбјеђивање сталних извора финансирања. 

Усвајање ових прописа би могло осигурати пуно транспоновање и лакше спровођење 

Директиве о индустријским емисијама, Севесо III Директиве и захтјева Европског регистра 

испуштања и преноса загађујућих материја на територији РС. 

 

6.5. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 

Еколошке дозволе у РС (иако не у потпуности) укључују услове из Директиве о (ДИЕ). Издавање 

еколошких дозвола је административни камен темељац у систему контроле индустријског 

загађења у РС. Према Закону о заштити животне средине50, МПУГЕ   је надлежни орган за 

издавање (а касније и ревизију) еколошких дозвола. На основу овог Закона, Министар МПУГЕ 

РС је донио Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико 

имају еколошку дозволу51, којом се прописују постројења и погони за која се мора прибавити 

еколошка дозвола. Треба напоменути да, у складу са Законом о заштити животне средине, 

надлежни органи јединица локалне самоуправе издају и врше ревизију еколошке дозволе за 

постројења и погоне која су испод прага прописаног наведеноим Правилником. 

Према Закону о заштити животне средине и Закону о водама,52 издавање управних 

инструмената којима се утврђују услови за заштиту вода мора бити укључено у поступак 

издавања водне сагласности коју ће издавати Јавна установа “Воде Српске” или органи 

јединица локалне самоуправе надлежни за издавање управних инструмената у вези с водама, 

у зависности од врсте постројења. Инвеститор је дужан поднијети посебне захтјеве за 

издавање таквих управних инструмената у вези с водама и еколошке дозволе, у складу са 

законом.  

                                                           
50 "Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12 
51 "Службени гласник Републике Српске", бр. 7/06. 
52 "Службени гласник Републике Српске", бр. 50/06, 98/09, 111/12 
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Према Закону о уређењу простора и грађењу, еколошка дозвола и водна сагласност су 

предуслови за грађевинску дозволу, коју издаје МПУГЕ РС или органи локалне самоуправе 

надлежни за просторно уређење. Циљеви спречавања несрећа већих размјера морају се узети 

у обзир у изради просторних планова.  

У складу са Правилником о активностима и начину израде најбољих расположивих техника 

(BAT) којима се постижу стандарди квалитета животне средине53, BAT ће израдити радне групе 

које именује министар МПУГЕ, а ово Министарство ће након тога усвојити BAT у форми 

техничких упутстава.  

Контролу поштивања еколошких дозвола и управних инструмената за воде врше еколошке и 

водне инспекције у оквиру Инспектората РС. Сама инспекција се у већини случајева врши 

одвојено. Организација контрола/инспекција је регулисана Законом о инспекцијама, а њихове 

обавезе у овим питањима су регулисане Законом о инспекцијама, Законом о заштити животне 

средине и Законом о водама.  

Према Правилнику о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача54, 

Регистар води Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске.  

 
Према Закону о заштити животне средине, МПУГЕ РС  је надлежно за еко-означавање. Такође, 

МПУГЕ РС  је према истом закону надлежно и за ЕМАS. 

 

 

 

7. ХЕМИКАЛИЈЕ 

 

7.1. ОБИМ  ТРАНСПОЗИЦИЈЕ 

Област хемикалија је у Европској унији уређена сљедећим актима: 

• Регулатива (ЕC) бр. 1907/2006 Европског парламента и Савјета од 18. децембра 2006. 

године о регистрацији, евалуацији, одобрењима и рестрикцијама хемикалија (REACH) 

Сврха ове регулативе је да обезбиједи висок нови заштите здравља људи и животне средине, 

укључујући промоцију алтернативних метода процјене опасности супстанци, као и слободан 

промет роба на унутрашњем тржишту уз унапређење конкуретности и иновација. Одредбе ове 

регулативе се односе ан производњу, стављање на тржиште и употребу супстанци и смјеша. 

Заснована је на принципу да произвођачи, увозници и даљи корисници обезбиједе да 

производе, стављају на тржиште и користе супстанце које немају штетан утицај на здравље 

људи и животне средине, поштујући принцип предострожности. 

• Регулатива (ЕC) бр. 1272/2008 Европског парламента и Савјета од 16. децембра 2008. 

године о класификацији, обиљежавању и паковању супстанци и смјеша (ЦЛП) којом се 

                                                           
53 "Службени гласник Републике Српске", бр. 22/08. 
54 ("Службени гласник Републике Српске", бр. 124/12) 
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у Европској унији имплементира Глобално хармонизовани систем класификације и 

обиљежавања хемикалија Уједињених нација 

Сврха ове регулативе је да обезбиједи висок нови заштите здравља људи и животне средине, 

као и слободан промет супстанци, смјеша и производа кроз усаглашавање критеријума за 

класификацију супстанци и смјеша, као и правила за обиљежавање и паковање опасних 

супстанци и смјеша. Ова регулатива прописује обавезе за произвођаче, увознике и даље 

кориснике да изврше класификацију , обиљежавање и адекватно паковње супстанци и смјеша 

које стављају на тржиште, те да пријаве Европској агенцији за хемикалије ову класификацију и 

обиљежавање. Прописано је успостављање листе усаглашене класификације и обиљежавања, 

те успостављања Инвентара класификације и обиљежавања. 

• Регулатива (ЕC) бр. 649/2012 Европског парламента и Савјета од 4. јула 2012. године 

о извозу и увозу опасних хемикалија којом се у Европској унији имплементира 

Ротердамска конвенција која је замијењена Регулативом (EU) бр. 689/2008 Европског 

парламента и Савјета од 17. јуна 2008. године о извозу и увозу опасних хемикалија 

(PIC) 

Основни циљ ове регулативе је имплементација Ротердамске конвенције о процедури давања 

сагласности на основу претходног обавјештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у 

међународној трговини кроз дијељење одговорности и сарадње како би се заштитило здравље 

људи и животне средине од потенцијалних штетних ефеката.  

• Регулатива Савјета (ЕC) бр. 440/2008 од 30. маја 2008. године о методама 

испитивања према PACH регулативи 

Ова регулатива дефинише методе испитивања хемикалија у сврху испуњавања обавеза које 

прописује Регулатива (ЕC) бр. 1907/2006 (PEACH). 

• Регулатива (ЕC) бр. 648/2004 Европског парламента и Савјета од 31. марта 2004. 

године о детергентима 

Ова регулатива успоставља правила у сврху постизања слободног промета детергената и 

сурфактаната за детергенте на унутрашњем тржишту уз обезбјеђење високог степена заштите 

животне средине и здравља људи. У ту сврху, регулатива прописује правила у погледу 

биоразградљивости сурфактана у детергенту, забрана и ограничења употребе сурфактаната на 

основу биоразградљивости, додатно обиљежавање детергената, те ограничења садржаја 

фосфата и других фосфорних једињења у детергентима за веш за општу употребу и 

детергентима за машинско прање посуђа за општу употребу. 

• Регулатива (ЕC) бр. 850/2004 Европског парламента и Савјета од 29. априла 2004. 

године дуготрајним органским загађујућим суспстанцама (POPs) којом се у Европској 

унији имплементира Стокхолмска конвенција 

Сврха ове регулативе је заштита здравља људи и животне средине од дуготрајних органских 

загађујућих суспстанци њиховом забраном или постепеним искључивањем, или забраном 

производње, стављања на тржиште и употребе супстанци регулисаних Стокхолмском 

конвенцијом о дуготрајним органским загађујућим суспстанцама, уз смањење и елиминацију, 

што је прије могуће, испуштања таквих супстанци, и дефинисање одредби у вези са отпадом 

који се састоји од или садржи било коју од ових супстанци. 
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• Директива 2004/42/ЕC Европског парламента и Савјета од 21. априла 2004. године о 

ограничењу емисија испарљивих органских једињења које настају коришћењем 

органских разређивача у декоративним бојама и лаковима и производима за финалну 

обраду возила (VOC) 

Сврха ове директиве је да огранични укупни садржај VOC у одређеним бојама и премазима и 

производима за репарацију друмских возила како би се спријечило или смањило загађење 

ваздуха, у коју сврху се усаглашане техничке спецификације за одређене боје и премазе и 

производе за репарацију друмских возила. 

• Директива 2004/10/ЕC Европског парламента и Савјета од 11. фебруара 2004. године 

о усклађивању закона, уредби и административних одредби у вези са примјеном 

принцIPA добре лабораторијске праксе и верификације њихове примјене при 

испитивању хемијских супстанци 

Ова директива прописује принципе добре лабораторијске праксе у складу са којим 

лабораторије треба да изводе испитивања хемијских производа. 

• Директива 2004/9/ЕC Европског парламента и Савјета од 11. фебруара 2004. године о 

инспекцији и верификацији добре лабораторијске праксе 

Ова директива прописује начин инспекције и верификације организационих процеса и услова 

под којим се изводе лабораторијска испитивања свих хемикалија у складу са принципима 

добре лабораторијске праксе. 

• Директива 87/217/ЕЕC од 19. марта 1987. године о превенцији и смањењу загађења 

животне средине азбестом, уз измјене из Директиве 91/692/ЕЕZ и Регулативе 

ЕZ/807/2003 

Циљ ове директиве је дефинисање мјера у сврху спречавања и смањивања загађења азбестом 

у сврху заштите здравља људи и животне средине. 

• Регулатива (ЕC) бр. 1102/2008 Европског парламента и Савјета од 22. октобра 2008. 

о забрањивању извозу металне живе и одређених живиних једињења и смјеша и 

безбједном складиштењу металне живе 

Циљ ове регулативе је забрана извоза металне живе и одређених живиних једињења и смјеша. 

Регулатива прописује одредбе о правилном одлагању живе која се сматра отпадом и њеном 

складиштењу. 

• Директива 2010/63/ЕU о заштити животиња које се користе за научне сврхе 

Ова директива успоставља мјере за заштиту животниња које се користе у сврху истраживања 

или образовања, те прописује замјену и смањење употребе животниња у процедурама и 

услове под којима се животиње могу користити у ове сврхе. 

• Регулатива (ЕU) бр. 528/2012 Европског парламента и Савјета од 22. маја 2012. 

године о стављању на тржиште и употреби биоцидних производа којом је стављена 

је ван снаге Директива 98/8/ЕC Европског парламента и Савјета од 16. фебруара 

1998. године о стављању на тржиште биоцидиних производа. 

Сврха ове регулативе је унапређење функционисања унутрашњег тржишта кроз усаглашавање 

правила о стављању на тржиште и употреби биоцидних производа, уз обезбјеђење високог 
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нивоа заштите здравља људи и животиња и животне средине, поштујући принцип 

предострожности. Регулатива дефинише правила за успостављане листе активних супстанци 

које могу бити кориштене у биоцидним производима у ЕУ, правила за одобравање биоцидних 

производа, узајамно признавање одобрења унутар ЕУ, стављање на тржиште и употребу 

биоцидних производа у једној или више земаља чланица или у ЕУ и стављање на тржиште 

третираних производа. 

• Директива 2009/128/ЕC Европског парламента и Савјета од 21. октобра 2009. године 

о успостављању оквира за акцију Заједнице и постизање одрживе употребе 

пестицида. 

Ова директива дефинише оквир за постизање одрживе употребе пестицида, укључујући и 

биоциде, смањењем ризика и утицаја пестицида на здравље људи и животну средину, и 

промовисање примјене интегралног управаљања штеточинама и алтернативне приступе или 

технике као што су не-хемијске алтернативе пестицидима. 

 

7.2. ПРЕГЛЕД  ТРАНСПОЗИЦИЈЕ  

Област хемикалија је у ЕУ регулисана прописима унутрашњег тржишта, као и прописима из 

области животне средине, те се ово питање третира и у оквиру Поглавља 1. и Поглавља 27. Ова 

област је у највећој мјери уређена регулативама које дефинишу и централизоване процедуре у 

ЕУ које су примјењиве само на земље чланице. Овакве одредбе не могу бити транспоноване у 

законодавство Републике Српске, него је вршено прилагођавање и успостављање припремних 

процедура за њихову будућу примјену. 

Питање хемикалија је у Републици Српској регулисано Законом о хемикалијама55. Овим 

законом је регулисана класификација, паковање и означавање опасних хемикалија, размјена 

информација о хемикалијама путем безбједносно-техничког листа (БТЛ), интегрални инвентар 

произведених и увезених хемикалија, добра лабораторијска пракса, ограничења и забране 

супстанци које изазивају забринутост, услови за увоз и извоз хемикалија које подлијежу 

поступку претходне  сагласности, одобрењеа за вршење дјелатности производње, промета и 

кориштења опасних хемикалија, систематски праћење хемикалија, стављање детергената на 

тржиште, надзор и остала питања од значаја за безбједно управљање хемикалијама. Одредбе 

овог Закона су у усклађиване са законодавством ЕУ у овој области, тј. Регулативом 1907/2006 

(REACH), Регулативом 1272/2008 (ЦЛП), Регулативом 689/2008, Регулативом 648/2004, 

Регулативом 440/2008, Директивом 2004/9/EZ и Директивом 2004/10/EZ.  

На основу Закона усвајена је Стратегија хемијске безбједности РС за период 2012. - 2016. Циљ 

ове Стратегије је ефикасније и транспарентније спровођење политика у области безбједног 

кориштења хемикалија, заштите јавног здравља и заштите животне средине путем утврђивања 

најважнијих стратешких циљева и мјера за израду рационалног, ефикасног, динамичног и 

интегрисаног система хемијске безбједности. 

Област хемикалија је детаљно регулисана подзаконским актима56 који се редовно ажурирају у 

складу са измјенама и допунама законодавства ЕУ са којим су усклађивани.  

                                                           
55 "Службени гласник Републике Српске", бр. 25/09 
56 Листа правних аката којима је регулисан хемијски сектор налази се у Анексу I 
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Правилником о класификацији, паковању и обиљежавању хемикалија и одређених производа 

у Републици Српској имплементиран је Глобално хармонизован систем класификације и 

обиљежавања хемикалија Уједињених нација, на исти начин на који се овај систем спроводи у 

ЕУ путем Регулативе 1272/2008. Сви анекси уз наведену Регулативу ЕУ транспоновани су кроз 

анексе овог Правилника. У складу са роковима утврђеним наведеним Правилником, РС 

примјењује стари систем класификације и означавања хемикалија, у складу са Директивама 

67/548/ЕЕЗ (ДСД) и 1999/45/EZ (ДПД). Подзаконским актом преузета је и Листа усаглашене 

класификације и обиљежавања опасних супстанци из Анекса VI Регулативе 1272/2008. 

Према Закону о хемикалијама, Министарство здравља и социјалне заштите води Интегрални 

инвентар хемикалија, који чине Инвентар хемикалија, Инвентар биоцида и Инвентар средстава 

за заштиту биља. Законом је прописана и имплементација Регулативе (ЕZ) 689/2008, која је 

транспонована путем Правилника о процедури за поступак претходног обавјештења и поступак 

давања сагласности на основу претходног обавјештења приликом увоза и извоза одређених 

опасних хемикалија и производа. Прилог 1. уз овај Правилник садржи списак хемикалија за 

поступак претходног обавјештења (Дио 1) и списак хемикалија за поступак давања сагласности 

(Дио 2). Министарство здравља и социјалне заштите је одговорно за имплементацију овог 

Правилника у сарадњи са именованим државним тијелом (ДНА) БиХ за имплементацију 

Ротердамске конвенције.  

Контрола увоза и извоза опасних хемикалија и биоцида врши се на основу Закона о 

хемикалијама Закона о биоцидима, те у складу са Правилником о садржају извјештаја у 

поступку надзора над увозом хемикалије и Правилником о садржају извјештаја у поступку 

надзора над увозом биоцида. 

Законом о хемикалијама је прописано да се нова испитивања опасних супстанци требају 

вршити без кориштења кичмењака кад год је то могуће, а испитивање на приматима је 

забрањено. Правилником о класификацији, паковању и обиљежавању хемикалија и одређених 

производа је прописано да се нова испитивања на животињама ради класификације супстанци 

и смјеша врше само онда када нема друге алтернативе. У Правилнику о принципима добре 

лабораторијске праксе, који је усвојен на основу Закона о хемикалијама, утврђени су услови 

складиштења, смјештаја, обраде и руковања системима за биолошка испитивања који се 

користе у лабораторијском испитивању хемикалија и производа. Правилник је усклађиван са 

одредбама Директиве 2004/10/ЕZ.  

Закон о хемикалијама заснован је на начелу предострожности, при чему произвођачи, 

увозници или крајњи корисници хемикалија треба да обезбиједе да производе, стављају на 

тржиште или користе супстанце које немају штетно дејство на људско здравље или животну 

средину. 

Питање биоцида (пестициди који се не користе у пољопривреди) у РС регулисано је Законом о 

биоцидима. Овим Законом су утврђени услови за стављање биоцида на тржиште и кориштење 

биоцида, у вези са сљедећим: процјена ризика и ефикасност биоцида, поступак издавања 

дозвола, истраживање и развој, класификација, паковање и обиљежавање, рекламирање и 

безбједносно-технички лист, услови за увоз биоцида, безбједно кориштење, одобравање 

производње и промета биоцида, евиденције о биоцидима, забране и ограничења, 

расположивост података, надзор и друга питања од значаја за безбједно стављање на тржиште 

и кориштење биоцида.  
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Овим законом су транспоновани захтјеви из Директиве 98/8/ЕZ.  

Надлежни орган за спровођење Закона о хемикалијама и Закона о биоцидима је Министарство 

здравља и социјалне заштите Републике Српске, а надзор над спровођењем закона врши 

Републичка управа за инспекцијске послове преко инспектора за хемикалије и биоциде у 

оквиру здравствене инспекције.  

Прописи Републике Српске који регулишу питање хемикалија у Републици Српској наведени су 

у Анексу IV овог документа.  

 

7.3. УТВРЂЕНИ НЕДОСТАЦИ  

На основу извршене анализе, утврђени су сљедећи недостаци у примјени прописа о 

хемикалијама у Републици Спрској: 

• У Федерацији БиХ и Брчко Дистрикту није донесена комплементарна легислатива што 

представља значајан проблем у имплементацији донесених прописа у Републици Српској. 

Имајући у виду јединствено тржиште БиХ, неусаглашеност прописа доводи до стављања 

хемикалија на јединствено тржиште под различитим условима. 

• Неусклађеност прописа у погледу забрана и ограничења, те класификације и 

обиљежавања хемикалија, осим што представља сметњу у погледу промета наведеним 

производима, представља и потенцијалну опасност по здравље грађана.  

• Недовољни капацитети у органима надлежним за имплементацију прописа о 

хемикалијама отежавају имплементацију прописа и успоравају редовоно ажурирарање 

истих у складу са измјенама и допунама законодавства ЕУ са којим су усклађивани. 

• Нису створене претпоставке за континуирано унапређење система управљања 

хемикалијама, што подразумијева едукацију запосленог особља, развој потребних ИТ 

система за ефикасније управљање подацима и развој лабораторијских капацитета. 

• С обзиром на то да су нека питања у вези са управљањем хемикалијама у надлежности 

више ресора (нпр. рад, саобраћај, животна средина, индустрија), постојећа међуресорна 

сарадња није довољна како би се ријешила сва отворена питања.  

• Није дефинисано надлежно тијело у БиХ задужено за координацију питања из области 

хемикалија, те се информације и упити који се односе на ову област а долазе испред 

институција ЕУ не достављају стварно надлежним институцијама, што отежева 

комуникацију и извјештавање.  

 

7.4.  ПРЕПОРУКЕ/ПРИОРИТЕТИ 

Имајући у виду изложени преглед, могу се формулисати сљедеће препоруке /приоритети: 

• Потребно је извршити ревизију постојећих прописа у циљу њиховог даљег усклађивања са 

релевантним прописима ЕУ. 

• Успоставити редовну сарадњу са надлежним тијелима ФБиХ и БД у сврху усаглашавања 

прописа у овој области, те у сврху њихове уједначене примјене. 
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• Радити на јачању капацитета у органима надлежним за имплементацију прописа о 

хемикалијама, у квантитативном и квалитативном смислу. 

• Обезбиједити услове и финансирање континуираног унапређење система управљања 

хемикалијама (едукација запосленог особља, развој потребних ИТ система за ефикасније 

управљање подацима, развој лабораторијских капацитета). 

• Унаприједити међуресорну сарадњу између органа задужених за различита питања која су 

од утицаја на безбједно управљање хемикалијама. 

• Дефинисати надлежно тијело у БиХ задужено за координацију питања из области 

хемикалија. С обзиром на то да је област хемикалија и биоцида у БиХ у надлежности 

министарстава здравља, неопходно је дефинисати координациону улогу Министарства 

цивилних послова у чијој надлежности је координација питања у области здравља. С друге 

стране, координацију питања из области животне средине, посебно у дијелу 

међународних уговора у овој области, спроводи МСТЕО, те је потребно дефинисати 

међусобне односе у сврху ефикасне координације у области хемикалија.  

 

7.5. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ  

У складу са Законом о републичкој управи, Министарство здравља и социјалне заштите РС је 

надлежно и координира транспозицију захтјева ЕУ у питањима хемикалија.  

Послови из надлежности овог министарства обављају се о оквиру: Ресора за планирање, 

анализу, финансирање и имплементацију пројеката, Ресора за јавно здравство, међународне 

односе и европске интеграције, Ресора за здравствену заштиту, Ресора за фармацију и Ресора 

за социјалну, породичну и дјечију заштиту. 

Ресор за фармацију, обавља послове из области фармације и хемикалија, планирање и 

координација активности у вези са коришћењем лијекова и медицинских средстава у 

здравственој заштити на свим нивоима, координира активности које се односе на коришћења 

хемикалија, припрема документацију за спровођење међународних споразума о сарадњи и 

координацији у области фармације и хемикалија, вођење регистра правних и физичких лица из 

области фармације и хемикалија, остварује сарадњу са здравственим установама, органима и 

институцијама Републике Српске, Федерације БиХ, БиХ и других земаља, међународним, 

владиним и невладиним организацијама. Унутрашње организационе јединице су: Одсјек за 

хемикалије и Одсјек за фармацију, а систематизовано је 8 извршилаца. У Одсјеку за 

хемикалије, који је задужен за имплементацију прописау области хемикалија и биоцида, 

запослена су 2 виша стручна сарадника за хемикалије, од укупно 3 систематизована радна 

мјеста. 

Послове инспекцијског надзора у овој области обављају инспектори за хемикалије и биоциде у 

Здравственој инспекцији у оквиру Републичке управе за инспекцијске послове Републике 

Српске. Тренутно су запослне три републичка инспектора за хемикалије и биоциде. Дио 

инспекцијског надзора на територији своје јединице локалне самоуправе врше и здравствени 

инспектори који су запослени у јединицама локалне самоуправе. 

У сврху адекватне имплементације прописа у области хемикалија неопходно је даље јачање 

постојећих капацитета, у квантитативном и квалитативном смислу. Такође, потребно је 
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унаприједити међуресорну сарадњу на нивоу Републике Српске, те са другим надлежним 

органима у БиХ. 

 

 

 

8. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ  

 

8.1. ОБИМ  ТРАНСПОЗИЦИЈЕ 

Правна тековина ЕУ у области заштите природе подразумијева постојање бројних прописа који 

регулишу ову проблематику. Акти комунитарног права који уређују заштиту природе су:  

• Директива Савјета 92/43/ЕЕC од 21. маја 1992. године о конзервацији природних 

станишта и дивље фауне и флоре, уз измјене из Директива 97/62/ЕC и 2006/105/ЕC и 

Регулативе (ЕC) 1882/2003, успоставља европску мрежу еколошких локалитета 

(NATURA  2000) и осигурава заштиту одабраних станишта и врста на начин који 

врстама и самом локалитету пружа "повољан конзервациони статус". Такође, 

Директива прописује и правни основ за стриктну заштиту одређених врста које су 

од великог конзевационог значаја у Европи. 

Циљ ове Директиве је допринијети осигурању биолошке разноликости путем очувања 

природних станишта и дивље фауне и флоре на европском подручју држава чланица на 

које се Уговор примјењује.  

• Директива 2009/147/ЕC Европског парламента и Савјета од 30. новембра 2009. 

године о конзервацији дивљих птица (кодификована верзија Директиве 79/406/EC и 

њених измјена) захтијева од земаља чланица да заштите дивље птице и њихова 

станишта. Земље чланице имају обавезу да успоставе и управљају заштићеним 

подручјима и да забране активности које би могле наштетити локалитетима и 

врстама. 

Ова Директива се односи на очување свих врста дивљих птица које природно 

обитавају на европском државном подручју држава чланица на које се примјењује 

Уговор. Она се односи на заштиту тих врста, управљање и надзор над тим врстама 

и њоме се утврђују правила о њиховом искориштавању. Примјењује се на птице, 

њихова јаја, гнијезда и станишта. 

• Регулатива Савјета (ЕC) бр. 338/97 од 9. децембра 1996. године о заштити врста 

дивље фауне и флоре путем регулације трговине истима има за циљ постављање 

правне основе за провођење CITES конвенције, односно регулације трговине 

одређеним биљним и животињским врстама које су угрожене или могу постати 

угрожене трговином. Уредба омогућава провођење CITES конвенције у ЕУ, иако ЕУ није 

потписница ове конвенције.57 

                                                           
57 ЕУ не може бити страна у овој конвенцији из разлога формалне природе - потписници конвенције могу бити само 
државе, а не групе или удружења држава. 
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Циљ ове Регулативе је заштитити врсте дивље фауне и флоре те осигурати њихово 

очување уређењем трговине у том подручју.  

• Директива Савјета 1999/22/ЕC од 29. марта 1999. године о држању дивљих 

животиња у зоолошким вртовима поставља правила за лиценсирање и инспекцију 

зоолошких вртова. Основни захтјев ове Директиве је спровођење адекватног система 

лиценсирања зоолошких вртова, који ће осигурати примјену одговарајућих мјера или 

затварање зоолошког врта у случају кршења захтјева. Директива такође захтијева 

наметање ефективних и пропорционалних казнених мјера које ће одвратити управе 

зоолошких вртова од даљег кршења.  

• Регулатива Савјета (ЕЕZ) бр. 3254/91 од 4. новембра 1991. године о забрани клопки за 

ноге, забрањује употребу клопки за ноге и ограничава увоз кожа животиња ухваћених 

оваквим клопкама.  

Овом Регулативом се успоставља забрана клопки за ноге, као и забрана употребе 

клопки за ноге и ограничава се увоз кожа животиња ухваћених оваквим клопкама.  

• Директива број 2007/2/ЕC Европског парламента и Савјета од 14. марта 2007. године 

којом се оснива Инфраструктура за просторне информације у Европској заједници – 

INSPIRE Директива 

Циљ ове Директиве је утврђивање општих правила за успостављање Инфраструктуре за 

просторне информације у Европској заједници за потребе политика Заједнице у 

погледу животне средине те политика и активности које могу имати утицај на животну 

средину 

 

8.2. ПРЕГЛЕД  ТРАНСПОЗИЦИЈЕ  

Заштита природе у Републици Српској дефинисана је Законом о заштити природе, Законом о 

националним парковима, Законом о Националном парку „Сутјеска“, Законом о националном 

парку „Козара“, као и подзаконским актима из области заштите природе. Законом о заштити 

природе уређује се заштита и очување природе, биолошке, геолошке и пејзажне 

разноврсности као дијела животне средине,  а у складу са Директивом о конзервацији 

природних станишта и дивље фауне и флоре и Директивом 2009/147/ЕC о конзервацији 

дивљих птица. Предметни закон је усклађен са Директивом Савјета 92/43/ЕЕC у дијелу који се 

односи на дефинисање очувања, природних станишта, приоритетне станишне типове, те 

станишне, угрожене, осјетљиве, ријетке и ендемичне врсте. Такође, поменута директива је 

транспонована Законом о заштити природе и у погледу сљедећег: 

- утврђивања циљева заштите природе,  

- дефинисања општих мјера заштите природе,  

- дефинисања еколошке мреже, 

- утврђивања еколошки значајних подручја Европске уније (НАТУРА 2000),  

- прописивање правних основа за доношење подзаконских аката,  
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- утврђивање заштите пејзажа, очувања екосистема  

- дефинисање мјера инспекцијског надзора,  

- прописивање правног основа за поступак проглашења заштићених врста и то строго 

заштићених и заштићених дивљих врста, као и мјере за очување истих,  

- питање предузимања истраживања и активности у циљу очувања заштићених природних 

добара,  

- прописивање реинтродукције, те уношење страних врста, и 

- утврђивање општих мјера заштите природе.  

Директива 2009/147/ЕC о конзервацији дивљих птица је такође транспонована у Закон о 

заштити природе у погледу сљедећег: 

- дефинисања циља, обима и мјера заштите дивљих птица,  

- утврђивање критерија за одређивање врста дивљих птица које ће бити предмет посебних 

мјера очувања,  

- прописивање услова за обављање прекограничног промета дивљим врстама, 

- утврђивање изузетака у погледу коришћења заштићених дивљих врста,  

- утврђивање истраживачких активности у циљу праћења стања,  и  

- прописивање забране уношења алохтоних врста птица.  

Законом о Националном парку „Козара“ и Законом о Националном парку „Сутјеска“ извршена 

је транспозиција Директиве Савјета о конзервацији природних станишта и дивље фауне и 

флоре у погледу циља уређивања предметне области, мјера заштите и развоја националних 

паркова, питања управљања националним парком и доношења Плана управљања истим, 

питања вршења надзора над примјеном ових прописа, као и забране и ограничења која су 

неопходна за испуњење циљева управљања. Овим законским актима је истовремено извшено 

преузимање и одредби ИНСПИРЕ Директиве  и то у погледу просторних података 

(површина, дефинисање спољње границе, картографски, катастарски и остали подаци), те 

дефинисање граница зона и режима заштите у заштићеном подручју.  

Уредбом о црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике Српске је извршено 

транспоновање Директиве о конзервацији природних станишта и дивље фауне и флоре и 

Директиве 2009/147/ЕC о конзервацији дивљих птица. 

Правилник о садржају, утврђивању и начину споровођења мјера управљања заштићеним 

подручјима је усклађен са Директивом о конзервацији природних станишта на начин да се 

дефинише начин спровођења мјера управљања у заштићеном подручју.  

Акти о проглашењу заштићеног подручја се доносе на основу Закона о заштити природе и 

истим се такође врши транспоновање правне тековине Европске уније из области заштити 

природе. 
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Област заштите природе у Републици Српској је регулисана правним прописима наведеним у 

Анексу IV овог документа. 

 

8.3. УТВРЂЕНИ НЕДОСТАЦИ  

Република Српска је у ограниченој мјери  транспоновала дио правне тековине ЕУ у области 

заштите природе. Међутим, на основу извршене анализе, утврђени су сљедећи недостаци у 

законодавству Републике Српске из ове области: 

- Република Српска је дјелимично транспоновала дефиниције из прописа ЕУ о заштити 

природе;  

- Успостављање неопходних мјера за очување, подузимање корака на спречавању 

деградације, или уврштавање таквих мјера и корака у просторне планове и планове за 

управљање ППК су само дјелимично транспоновани; 

- Надзор над степеном очуваности природних станишта и врста је само дјелимично 

транспонован; 

- Транспоновање Директиве о дивљим птицама је дјелимично извршено. 

- Законом је предвиђено да на приједлог министарства надлежног за заштиту животне 

средине Влада Републике Српске доноси уредбу којом утврђује дивље врсте, строго 

заштићеним дивљим врстама или заштићеним дивљим врстама. Уредба није донесена. 

- Постојећа Уредба о црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике Српске не 

садржи категорије угрожености. 

 

8.4. ПРЕПОРУКЕ/ПРИОРИТЕТИ 

Имајући у виду тренутно стање у области заштите природе, а у складу са законским и 

подзаконским актима, могу  се формулисати  сљедеће препоруке и приоритети: 

• Додатно усклађивање Закона о заштити природе са директивама ЕУ из ове области 

- Доношење подзаконских аката и то: 

- уредбе којом се утврђује еколошка мрежа, као и начин њеног управљања и 

финансирања, 

- уредбе којом се утврђују дивље врсте строго заштићеним дивљим врстама или 

заштићеним дивљим врстама, 

- уредбу о Црвеној књизи, 

- уредба којом се утврђују дивље врсте строго заштићеним дивљим врстама или 

заштићеним дивљим врстама, 

- уредбу којом се прописује поступак, садржина, рокови и начин спровођења 

оцјене прихватљивости, 

- правилник којим се детаљније прописују услови за обављање увоза, извоза, 

уноса, износа или транзита и узгоја дивљих врста, 
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- правилник којим се детаљније прописује управљање информационим 

системом,  

- правилник којим се прописује начин обиљежавања заштићеног подручја 

- правилник којим се детаљније прописују услови које треба да испуњава 

управљач заштићеног подручја 

- правилник којим се прописују критеријуми за идентификацију пејзажа и начин 

процјене  њихових значајних и карактеристичних обиљежја, 

- правилник којим се детаљније прописује начин успостављања Инвентара 

објеката геонасљеђа Републике Српске,  

- правилник којим се утврђују компензацијске мјере,  

-  правилник којим се прописују критеријуми за издвајање угрожених, ријетких и 

осјетљивих станишта и типова станишта од посебног значаја за очување,  

 

• Постојећа Уредба о црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике Српске 

треба бити допуњена на начин да се у њен садржај уврсте категорије угрожености. 

 

8.5. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 

Послове у области заштите природе из надлежности органа Републике Српске врши МПУГЕ РС. 

Послове у области заштите природе из надлежности јединица локалне самоуправе врше 

органи јединица локалне самоуправе и одјељење надлежно за заштиту животне средине 

јединице локалне самоуправе.  

Стручне послове заштите природе и природних добара обавља Републички завод за заштиту 

културно-историјског и природног насљеђа,  а по потреби, и друге стручне и научне 

организације у складу са Законом о заштити природе. 

Заштићеним подручјем управља правно лице које испуњава стручне, кадровске и 

организационе услове за обављање послова очувања, унапређивања, промовисања природних 

и других вриједности и одрживог коришћења заштићеног подручја. Управљач се одређује 

Актом о заштити.Националним парком управља Јавна установа. 

Инспекцијске послове обавља Републичка управа за инспекцијске послове РС – Инспекторат 

Републике Српске. 

У области заштите природе неопходно је даље јачање постојећих административних 

капацитета у Републици Српској, у квантитативном и квалитативном смислу, те унапредити 

сарадњу између органа управе на нивоу Републике Српске као и сарадњу са надлежним 

органима у цијелој БиХ. 
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9. БУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ  

 

9.1. ОБИМ ТРАНСПОЗИЦИЈЕ 

Прописи ЕУ о буци у животној средини прописују обавезу земаља чланица да израде стратешке 

мапе буке, користећи усклађене индикаторе буке. Надлежне институције су одговорне за 

израду акционих планова за смањење буке у подручјима гдје бука прелази дозвољене нивое и 

за одржавање нивоа буке у подручјима са прихватљивим вриједностима. Смањење буке коју 

производе уређаји за употребу на отвореном, правилно означавање и процјена су неопходни 

за извоз производа за вањску употребу произведених у БиХ на тржиште ЕУ. И коначно, правни 

инструменти који се баве прометном, авионском и жељезничком буком имају за циљ смањење 

буке коју емитују аутомобили, мотоцикли, авиони (нарочито у близини већих аеродрома) и 

жељезнице.  

 

• Директива 2002/49/ЕC Европског парламента и Савјета од 25. јуна 2002. године о 

процјени и управљању буком у животној средини  

 

Декларација Комисије пред Одбором за помирење у вези Директиве о процјени и управљању 

буком у животној средини (Директива о буци у животној средини) се примјењује на буку којој 

су изложени људи у урбаним и руралним срединама али искључује буку из активности у 

домаћинствима, буку на радном мјесту, буку у транспортним возилима и буку коју производе 

војне операције.  Директива захтијева од земаља чланица да употријебе четири дефинисана 

индикатора буке за израду мапа буке, како је дефинисано Анексом I Директиве - од којих се три 

односе на изложеност буци током дана (L дан), вечери (L вече) и ноћи (L ноћ), док четврта 

представља пондерирану средњу вриједност остале три (L двн) Комисија је одговорна за 

успостављање заједничких мјера за процјену за  L ноч и L двн , до када ће се ове вриједности 

одређивати методологијом наведеном у Анексу II Директиве. За планирање акустичности (тј. 

мјера смањења будућих емисија буке) и зонирање буке, могу се користити и други индикатори 

осим  L ноћ и L дан . 

• Директива 2000/14/ЕC Европског парламента и Савјета од 8. маја 2000. године о 

апроксимацији закона земаља чланица у области емисија буке у животној средини из 

уређаја за употребу на отвореном, са измјенама из Директиве 2005/88/ЕC и Регулативе 

(ЕC) 219/2009, (Директива о вањској опреми). 

 

Ова Директива прописује стандарде за емисију буке, процедуре за процјену усклађености, 

техничку документацију и прикупљање података о емисијама буке у животној средити из 

уређаја за употребу на отвореном. Директива се односи на набројане врсте уређаја за употребу 

на отвореном  (граничне вриједности су наведене за 22 врсте уређаја) и дефинисане 

(дефиниције су приложене за 55 врста уређаја) Директивом. 
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•  Директиву Савјета 92/23/ЕЕC од 31. марта 1992. године о гумама за моторна возила и 

прикључна возила и њихово постављање (Директива о гумама за моторна возила), са 

измјенама из Директиве 2001/43/ЕC Европског парламента и Савјета од 27. јуна 2001. 

године о гумама за моторна возила и прикључна возила и њихово постављање, и 

Директиву Комисије 2005/11/ЕC од 16. фебруара 2005. године. 

 

Ова Директива обухвата прилагођавање горње Директиве техничким напрецима на овом пољу. 

Поставља правила за гуме која се односе не само на њихове карактеристике већ и на захтјеве 

опремљености моторних и прикључних возила по питању гума; 

 

• Директива Савјета 70/157/ЕЕC од 6. фебруара 1970. године о апроксимацији закона земаља 

чланица о дозвољеним звучним нивоима и издувним системима моторних возила 

(Директива о моторним возилима), која је измијењена: Директивом Комисије 73/350/ЕЕC, 

Директивом Савјета 77/212/ЕЕC, Директивом Комисије 81/334/ЕЕC, Директивом Комисије 

84/372/ЕЕC, Директивом Савјета 84/424/ЕЕC, Директивом Савјета 87/354/ЕЕC, Директивом 

Комисије 89/491/ЕЕC; Директивом Савјета 92/97/ЕЕC, Директивом Комисије 96/20/ЕC, 

Директивом Комисије 99/101/ЕC, Директивом Комисије 2007/734/ЕC.  

 

Директива умањује граничне вриједности буке исказане у dB(А) у анексима ове Директиве. Ова 

Директива такође дефинише процедуру тестирања;  

 

• Директива Савјета 97/24/ЕC од 17. јуна 1997. године о неком карактеристикама моторних 

возила са два или три точка (Директива о буци мотоцикала) прописује процедуре за 

тестирање и хомологацију, као и горње вриједности емисије буке за моторна возила са два 

и три точка (мотоцикли, мопеди и трицикли). Ова Директива је измијењена Директивом 

2002/51/ЕC, Директивом Комисије 2003/77/ЕC, Директивом Комисије 2005/30/EC, 

Директивом Комисије 2006/120/ЕC, Директивом Комисије 2006/27/ЕC, Директивом Комисије 

2006/72/ЕC, Директивом Комисије 2009/108/ЕC;  и 

 

• Регулатива (ЕC) бр. 1222/2009 Европског парламента и Савјета од 25. новембра 2009. 

године о означавању гума у смислу економичности потрошње горива и другим кључним 

параметрима, уз измјене из Регулативе 228/2011 и Регулативе 1235/2011, се односи на гуме 

тIPA C1, C2 и C3, набраја одговорности добављача и дистрибутера гума и возила и тражи 

од земаља чланица да процијене декларисану класу вањске буке и измјерене вриједности у 

складу са Анексом I, дио C, и процедуром дефинисаном у Анексу IV Регулативе. 

 

Правни инструменти који се баве авионском буком обухватају: 

• Директиву Савјета 80/51/ЕЕC од 20. децембра 1979. године о ограничењу емисија буке из 

подзвучних ваздухоплова (Директива о буци из подзвучних ваздухоплова), са измјенама из 

Директиве 83/206/ЕЕC; 

• Директиву Савјета 89/629/ЕЕC од 4. децембра 1989. године о ограничењу емисија буке коју 

стварају цивилни подзвучни млазни авиони (Директива о цивилним подзвучним млазним 

авионима), уз измјене из Директиве 92/14/ЕC о ограничењу авионских операција из дијела 2., 

поглавље 2., Књига 1. Анекса 16 Конвенције о међународној цивилној авијацији, са измјенама 

из Директиве 98/20/ЕC и Директиве 1999/28/ЕC; и  
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• Директиву 2002/30/ЕC Европског парламента и Савјета од 26. марта 2002. године о 

успостављању правила и процедура за увођење оперативних ограничења на аеродромима у 

Заједници (Директива о аеродромској буци), са измјенама из Уредбе (ЕC) бр. 1137/2008 која 

прописује основна правила за забрану најбучнијих летјелица на европским аеродромима.  

 

Ове Директиве осигуравају да ће земље чланице извршити провођење стандарда за емисију 

буке коју стварају подзвучне летјелице, који су споразумно договорени али немају правну снагу 

унутар Међународне организације за цивилну авијацију (ICAO). Директиве поред тога спроводе 

и одређене препоруке Конференције европске цивилне авијације. Директиве се разликују од 

других директива које се баве буком тиме што не искључују увођење оштријих мјера од стране 

земаља чланица. 

 

• Директива 2008/57/ЕC о заједничком дјеловању жељезничког система унутар Заједнице, уз 

измјене из Директиве 2009/131/ЕC која мијења Анекс VII Директиве 2008/57/ЕC, Директиве 

2011/18/ЕУ која мијења Анексе II, V и VI Директиве 2008/57/ЕC, Директиве 2013/9/ЕУ која 

мијења Анекс III Директиве 2008/57/ЕC;  (Директива о заједничком дјеловању европског 

жељезничког система); и 

 

• Одлука Комисије 2011/229/ЕU од 4. априла 2011. године о техничким спецификацијама за 

заједничко дјеловање (интероперабилност) подсистема "бука коју производи жељезнички 

возни парк" у трансевропском конвенционалном жељезничком систему, са измјенама из 

Одлуке Комисије од 23. јула 2012. године о техничким захтјевима за заједничко дјеловање. 

 

У складу са овим правним инструментима, Технички захтјеви за заједничко дјеловање се 

односе на жељезнички возни парк Трансевропског конвенционалног жељезничког система. 

 

Законом о заштити животне средине58 је прописано да корисник извора који стварају буку 

може користити наведене изворе под условом да се примјењују прописане мјере за смањење 

буке. Што се тиче емисија буке, тренутно се примјењује Правилник о дозвољеним границама 

интензитета звука и шума59 из 1989. године.  

9.2. ПРЕГЛЕД ТРАНСПОЗИЦИЈЕ 

Транспозиција правне тековине ЕУ у области буке у правни систем Републике Српске је на 

веома ниском нивоу. Нису испуњени захтјеви у односу на законске прописе о питању буке.  

Прописи о буци у животној средини Републике Српске наведени су у Анексу IV овог документа.  

 

                                                           
58 ("Службени гласник Репулике Српске", бр. 71/12 -  члан 23) 
59 ("Службени гласник СРБиХ”, бр. 46/89) 
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9.3. УТВРЂЕНИ НЕДОСТАЦИ  

На основу горњег прегледа, утврђени су сљедећи недостаци у прописима РС о заштити од буке: 

• Директива о процјени и управљању буком у животној средини још увијек није 
транспонована и 

• Не постоје прописи о нивоу буке коју стварају уређаји за употребу на отвореном. 

 

 
9.4. ПРЕПОРУКЕ/ПРИОРИТЕТИ 
 
Имајући на уму горе представљене закључке, могу се формулисати сљедеће препоруке и 

приоритети: 

• Пропис о буци, који је потребно усвојити, треба да:  

- садржи одредбе о кориштењу четири утврђена индикатора буке за потребе мапирања 

буке, тј. Lдан, Lвече, Lноћ, и Lдвн и њихова мјерила процјене; 

- омогући израду стратешких мапа буке и акционих планова за сва насељена подручја са 

више од 100.000 становника,  путеве којима пролази преко три милиона возила 

годишње и жељезнице којима пролази преко 30,000 возова; 

- мапе буке и акциони планови морају се прегледати и ревидирати сваких пет година; 

- садржи одредбе о учешћу јавности и сарадњи са институцијама ФБиХ и БД БиХ, као и 

сусједним земљама када се радио о акционим плановима за гранична подручја; 

- транспонује одредбе о буци из Директиве о уређајима за употребу на отвореном, јер 

без тога није могуће стављање уређаја на тржиште ЕУ, ако уређаји произведени у РС не 

испуњавају захтјеве из наведене Директиве;60 

- овлаштени стручни орган мора вршити надзор над поступком процјене усклађености; 

- у регулисању питања буке из мобилних извора, потребно је узети у обзир постојеће 

прописе којима се регулише ово питање; 

 

9.5. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 

МПУГЕ РС је надлежни орган за контролу буке у складу са Законом о заштити животне средине. 

Законом о буци ће се детаљније регулисати стварне обавезе надлежних институција у 

Републици Српској.  

 

 

 

                                                           
60 Дозвољена опрема мора носити ознаку CЕ и декларацију о усклађености (критерији за декларацију о 
усклађености утврђени су у Анексу II Директиве о уређајима за употребу на отвореном). Ови производи морају 
проћи поступак процјене усклађености, у складу са анексима VI, VII и VIII Директиве о уређајима за употребу на 
отвореном. 
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V  ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ  ПРИЛАГОЂАВАЊА ЗАКОНОДАВСТВА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 

1. ПОЧЕТНА СИТУАЦИЈА  
 
1.1. ТРЕНУТНИ УСЛОВИ ИЗ ЕКОНОМСКЕ / ФИНАНСИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ 

 
Фундаментални аспект сваког документа овог тIPA је одређивање трошкова прилагођавања 

прописа. Ово називамо економским недостацима или трошковима прилагођавања прописа. 

У процесу задовољавања захтјева које правна тековина ЕУ поставља за БиХ, РС се сусреће са 

великим економским и финансијским изазовима. Износ инвестиција и трошкови операција и 

одржавања неопходних да се премосте економски недостаци су високи, потребан је и дужи 

временски период а постоје и бројна ограничења која проистичу из прихватљивости 

потрошачима, инвестиционих капацитета у области пројеката заштите животне средине, 

доступности донаторских средстава, капацитета за одрживо финансирање, итд. 

Искуства нових земаља чланица ЕУ (2004 и 2007) дају јасно упозорење о томе шта би РС 

требала покушати да избјегне. Земље чланице које су приступиле ЕУ 2004. године су у великом 

број случајева наишле на велике тешкоће у преузимању структуралних и кохезионих фондова 

и, у неколико случајева, недостаци у припреми, провођењу тендера или реализацији су 

резултирали тиме да је Комисија примијенила финансијске корективне мјере. Након 

приступања 2007. године, Румунија и Бугарска су ефективно почеле да пуне ЕУ буџет због 

њихове спорости у активацији ЕУ грантова. Овдје се радило о случају неодговарајућег 

финансијског планирања и лошег програмирања грантова, што је довело до тога да је мање од 

10% доступних фондова повучено током прве три године чланства, како је наведено задњем 

КПМГ-овом Извјештају о напретку за "ЕУ фондове у Централној и Источној Европи", 

објављеном у априлу 2012. године, као и на основу информација из Еуростата.61 

Капацитети за економско и финансијско планирање унутар институција РС су тренутно на 

ниском степену развоја и нису ни близу степену развијености и стопи специјализације који су 

потребни за брзо и успјешно покретање ЕУ грантова, других донаторских доприноса и 

финансијских механизама других интернационалних финансијских институција (IFI). 

                                                           
61 “EU Funds in Central & Eastern Europe”, KPMG Извјештај о напретку 2007-2012, април 2012, доступно на: 
http://www.kpmg.com/CEE/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/eu-funds-in-central-and-eastern-
europe-2012.pdf 
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Министарствима је потребно особље са одличним познавањем економије како би се осигурали 

потребни капацитети за економску и финансијску анализу и  планирање. Ако се ови капацитети 

не изграде у претприступној фази, то ће резултирати немогућношћу ефикасне активације ЕУ 

грантова и поврат трошкова кроз корисничке накнаде и економске инструменте. С обзиром на 

ред величине износа о којима се овдје ради, цијена пропуштања ове прилике и неефикасности 

у овим областима би у случају БиХ могла бити изузетно висока.  

 

 

1.2. ПОРЕЂЕЊЕ ПРОСЈЕЧНИХ ПАРАМЕТАРА ЗА ЕУ И РЕПУБЛИКУ СРПСКУ 

Први корак у утврђивању економских недостатака је дефинисање почетне тачке. Иако се 

трошак сваке од директива које захтијевају високе инвестиције израчунава алатом за 

моделирање, који се помиње ниже у овом поглављу, сажети преглед неколико основних 

параметара који илуструју постојеће разлике између РС и просјека за ЕУ је приказан у Табелама 

IV и V испод:  

Табела IV: КОМПАРАТИВНИ ИНДИКАТОРИ 

(Базне године за податке, 2006-2012) 

 

 
Јединица РС ЕУ 27 

РС у 

поређењу 

са просјеком 

ЕУ27 

ОПШТЕ     

Број становника милиона 1,33 502,5 0,26% 

БДП/становнику € 3.365 23.296 14,45% 

Инфлација КМ/€ 2,1% 2% --- 

Приход домаћинства €/домаћинству 7.282 33.150 22% 

Трошак комуналија по 

домаћинству62 
% 8,9% 18,30% 48,63% 

Трошкови за животну средину % БДП-а 0,27% 1,76% 15,34% 

ЖИВОТНА СРЕДИНА     

Снабдијевање водом за пиће % услуженог 65% 93% 69,9% 

                                                           
62 По испитивању у ЕУ 2010. године, ЕУ 27 трошкови становања и комуналија по домаћинству износе 33.1% и није 
прављена разлика између трошкова становања и трошкова комуналних услуга. У испитивању из 2006. године, 
трошкови становања су процијењени на 14.8% УПДом. Ова табела садржи "најбоље пројектне процјене" само за 
комуналне услуге и комбинује податке из ова два извора. 
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становништва 

Снабдијевање пречишћеном 

водом за пиће 

% услуженог 

становништва 
64% 100% 64% 

Прикупљено урбаних отпадних 

вода 

% услуженог 

становништва 
46% 93% 49,5% 

Пречишћено урбаних отпадних 

вода 

% пречишћених 

отпадних вода 
4% 87% 4,5% 

Прикупљање чврстог 

комуналног отпада 

% услуженог 

становништва 
83% 99% 82% 

Одговарајући третман 

(депонија/спаљивање)  

% чврстог комуналног 

отпада 

Нема 

подат

ака 

99% --- 

Рециклажа чврстог комуналног 

отпада 

% чврстог комуналног 

отпада 

Нема 

подат

ака 

43,50% --- 

Емисије NОx Кг/становнику 21,1 20,59 102% 

Емисије SО2 Кг/становнику 118,4 11,62 1,019% 

Емисије CO2 Тона/становнику 3.37 9,90 34% 
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Табела V: КЉУЧНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И ЦИЉНИ СТЕПЕН УСКЛАЂЕНОСТИ 

 Јединица РС Претпоставке 

ОПШТЕ    

Број становника милиона 1.33 У опадању 0,3% 

БДП/становнику € 3.365 
Раст БДП-а; 1% -2013; 3,5%-

2014; 5%... 

Инфлација КМ/€ 2,1% КМ и € предвиђено 2% у €  

Приход домаћинства €/домаћинству 7.282 
Предвиђен раст по стопи 

Инфлација + 40% БДП 

Трошак комуналија* по 

домаћинству 
% 8,9% Примијењен праг од 25% 

Трошкови за животну 

средину 
% БДП-а 0,27% Примијењен праг од 3% 

ЖИВОТНА СРЕДИНА    

Снабдијевање водом за 

пиће 

% услуженог 

становништва 
65% Предвиђено достизање 93%  

Снабдијевање 

пречишћеном водом за 

пиће 

% услуженог 

становништва 
64% Предвиђено достизање 100% 

Прикупљено урбаних 

отпадних вода 

% услуженог 

становништва 
46% Предвиђено достизање 90% 

Пречишћено урбаних 

отпадних вода 

% пречишћених 

отпадних вода 
4% Предвиђено достизање 99% 

Прикупљање чврстог 

комуналног отпада 

% услуженог 

становништва 
83% Предвиђено достизање 99% 

Одговарајући третман 

(депонија/спаљивање)  

% чврстог 

комуналног отпада 

Нема 

података 
Предвиђено достизање 99% 

Рециклажа чврстог 

комуналног отпада 

% чврстог 

комуналног отпада 

Нема 

података 
Предвиђено достизање 43,5% 

Емисије NОx Кг/становнику 21,05 Бр. Линеарно смањење ЕУ  

Емисије SО2 Кг/становнику 118,4 
Претпостављени цијеви. ЕУ 

циљеви за 2025. год. 
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Емисије CO2 Тона/становнику 3,37 17,8 НОx; 11,5 СО2; 8,0 CO2 

 

Индикатори за РС су отприлике успоредиви са онима из земаља Централног / Западног 

Балкана. Највећи недостаци су у подручју БДП-а по становнику и приходима домаћинстава, 

мање од шестине просјека ЕУ.  

У области животне средине, највећи (и најскупљи) недостаци леже у домену пречишћавања 

отпадних вода, које тренутно износи мање од 4%, и у контроли индустријских емисија, 

конкретно емисија SО2 које су врло високе углавном због извозно оријентисане индустрије 

производње енергије и чињенице да се она у великом проценту ослања на нискоквалитетни 

угаљ. 

Управљање чврстим отпадом, с обзиром да захтијева унапређивање и изградњу прилагођених 

депонија, затварање илегалних депонија отпада, рехабилитацију већих и старијих депонија и 

као развој модерног система за прикупљање и превоз отпада, ће такође заузети значајан дио 

врло ограничених ресурса. 

Генерално гледано, тренутно стање инфраструктуре наводи на закључак да ће бити потребан 

дуг период транзиције и пропорционално високе инвестиције да би се испоштовали захтјеви 

прилагођавања високоинвестиционим директивама. 

2. ТРОШАК ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОПИСА 
 
2.1. ДЕФИНИЦИЈА 
 
Процес апроксимације имплицира низ додатних трошкова и користи за економију РС.  

Трошкови апроксимације прописа у области заштите животне средине настају из широког 

спектра различитих потреба, што се у основи своди на сљедеће: 

• повећање административног оптерећења због потребе транспоновања, спровођења, 

извршења и праћења правне тековине ЕУ, 

• обимне инвестиције у капиталну опрему, постројења, итд. потребне за провођење и 

прилагођавање правној тековини ЕУ, 

• трошкове кориштења и одржавања (О&М) повезане са пословањем ових инвестиција. 

Ове трошкове ће сносити: 

• буџет РС; 

• буџети јединица локалне самоуправе; 

• индустрија, у јавном и приватном сектору; 

• домаћинства, путем различитих механизама поврата трошкова, укључујући и тарифе за 

јавне комуналне услуге. 

Важно је споменути да се трошкови апроксимације дефинишу као "додатни трошкови за РС 

због усвајања правне тековине ЕУ" и не треба их мијешати са укупним трошковима заштите 
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животне средине у РС који могу обухватати и политике које нису директно повезане са 

примјеном прописа ЕУ. 

Потребно је осигурати и да се, при поређењу предвиђених трошкова, користе исте 

методологије и да се односе на исте ставке. Поред тога треба обратити пажњу и на то да ли су 

процјене изражене у чистој/нето садашњој вриједности (НПВ) и да ли укључују оперативне 

трошкове или само инвестиционе трошкове. 

Процјене трошкова су сличне статистици, имају научну основу али су често погрешно схваћене 

и / или се погрешно примјењују. 

 

2.2. ОБИМ И МЕТОДОЛОГИЈА АНАЛИЗЕ ТРОШКОВА 

2.2.1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

За процјену трошкова апроксимације и општих ефеката регулације се могу употријебити двије 

методе: 

• Приступ од дна према врху. Овај приступ се састоји од екстраполације трошкова на основу 

података прикупљених путем испитивања и референтних цијена по секторима. Тиме 

дјелимично попуњена база података се затим екстраполира да би се добили подаци за 

цијелу Директиву тј. сектор заштите животне средине. 

• Приступ од врха према дну, односно макро-економетријска анализа. У овом случају се 

ефекти процјењују на основу загађујућих материја које је потребно уклонити или 

популација које треба обухватити новим или унапријеђеним стандардима, и количинама и 

јединичним цијенама преузетим из домаћих и међународних извора. 

Приступ од дна према врху се генерално примјењује када постоје обимни подаци и када 

директива која се процјењује утиче на поједини сектор са ограниченим бројем 

заинтересованих страна. Његова снага лежи у томе што представља процјену базирану на 

подацима добијеним из индустријских извора и стварним подацима преузетим од оператера. 

Слабост овог приступа је да екстраполација може да резултира великим грешкама, нарочито 

ако су базни подаци недовољни, нерепрезентативни или преузети из референтних извора који 

се јако разликују од јединствених услова који владају у корисничкој земљи/регији. 

Приступ од врха према дну, тј. макро-економетријски приступ се користи када су директиве 

које се процјењују сложене и имају широк домет, а нарочито ако знатно утичу на популацију и 

стога морају бити темпиране тако да не пређу горњу границу приступачности. 

У случају директива које захтијевају велике инвестиције, са јако сложеним утицајима на 

становништво путем интерактивних емисија у ваздух и воду или управљање чврстим отпадом, 

које имају директне и штетне посљедице на здравље и гдје поврат трошкова ублажавања 

посљедица мора доћи примарно од јавности кроз повећање цијена (за отпад, воду, ел. 

енергију) и раст цијена повезаних производа (цемент, гориво, производи хемијске индустрије) - 

макро-економетријски приступ је од кључне важности. 

У овој процјени трошкова су, de facto, искориштена оба приступа: макро за директиве које 

захтијевају велике инвестиције, и микро за попуњавање празнина и боље дефинисање макро 

приступа. 
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Алати развијени за макро-економетријску процјену су примијењени одвојено за сваку врсту 

емисија. Тако да су развијена три главна алата за овај модел: 

• Емисије у ваздух; 

• Емисије у воду; 

• Управљање чврстим отпадом. 

Поред тога је развијен и четврти модел за заштиту природе и биолошке разноликости, с 

обзиром да ова област представља један од кључних елемената ЕУ стратегије за заштиту 

животне средине, иако из угла трошкова апроксимације не резултира значајним трошковима. 

Апроксимација хоризонталних прописа и прописа о буци у животној средини и хемијском 

сектору су процијењени на основу пропорционалности са сличним транзицијским 

економијама, пошто су подаци из домаћих извора недовољни за екстраполацију. Ово IPAк 

нема значајан ефекат на ред величине и временски оквир потребан за усклађивање. 

Резултати добијени употребом ових модела су приказани у виду вишегодишњег тока трошкова, 

који се може повезати са горњим границама приступачности. Ово заузврат гарантује да 

спровођење процеса апроксимације неће: 

• Поставити нереалан временски оквир гдје би оперативни трошкови превазишли лимит 

прихватљивости, односно гдје максималан поврат трошкова не би могао покрити 

оперативне издатке; 

 

• Дозволити значајно унакрсно субвенционирање између различитих сектора животне 

средине, које би могло опасно угрозити балансирано провођење због интерактивне 

природе елемената у животној средини. 

Ови фактори се морају озбиљно узети у обзир да би се створила изводљива и кредибилна  

политика. 

Процјена трошкова је проведена у двије етапе: 

• Прелиминарна анализа на основу постојећих студија, статистика и буџета различитих 

институција, нарочито за директиве које захтијевају велике инвестиције. Ова почетна 

процјена представља базну одредницу која нам омогућава да успоставимо оквир за 

детаљну анализу трошкова по секторима или директивама. Овај "базни сценарио" добијен 

из постојећих информација нам такође омогућава да урадимо и генералну 

макроекономску анализу и одредимо прелиминарни временски оквир за пуно 

усклађивање директива из правне тековине ЕУ са инвестиционе тачке гледишта, 

успоређивањем инвестиционих потреба са финансијским и економским капацитетима РС.  

Почетна тачка ових анализа је алинеја 1) горе а поступак у суштини укључује сљедеће: 

• темељну евалуацију постојећих бројчаних података за сектор, да би се утврдило која је 

методологија кориштена у раније обављеним процјенама;  

• Припрему матрице јединичних цијена изведених из базног сценарија, постојећих студија 

изводљивости за пројекте који су тренутно у току и, обавезно, у случајевима гдје није 

могуће добити јединичне цијене за РС, треба дати "најбоље могуће процјене" на основу 
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ситуације у РС и искустава кључних и виших експерата из других транзицијских економија 

гдје су вршене ове врсте анализа; 

• Ове информације се прикупљају и уносе, заједно са огромним низом неопходних 

претпоставки и параметара специфичних за појединачне секторе у рачунски модел; 

• Модел се затим прилагођава потребама и приоритетима РС и укључује прегледан модул за 

улазне параметре помоћу којих се манипулише политикама за појединачне секторе. Ово 

ће бити интерфејс који ће користити аналитичари. Наредни модул служи за финално 

поједностављено представљање резултата, нуди могућност израде графикона ради лакше 

визуализације и дозвољава лаку манипулацију моделом у сврху процјене ефеката 

различитих политичких одлука. 

Овдје је намјера била да се креира темељни модел који је једноставан за употребу и који ће 

омогућити корисниковим аналитичарима да усвоје темељне концепте и стекну осјећај 

власништва над овим аналитичким средством. Сви секторски модели се могу накнадно 

проширивати и надограђивати, како постану доступне нове информације и како се развијају 

капацитети за њихово коришћење.  

Ово ће бити од велике користи на почетку преговора о приступању између ЕУ и БиХ и када буде 

потребно креирати и анализирати различите сценарије за усклађивање политика унутар 

земље. 

Одређивање временског оквира 

Пуна усклађеност са свим аспектима правне тековине ЕУ у области заштите животне средине се 

може очекивати тек након што се подузму све неопходне инвестиције из високоинвестиционих 

директива. За овај процес је, посматрајући искуства других земаља у транзицији, потребно 

отприлике 20 до 30 година. Стога је, у принципу, усвојен период у трајању 30 година (2013-

2043) за потребе анализе трошкова ЕАС-а. Конкретни прелазни периоди потребни за 

провођење сваке од високоинвестиционих директива би се требали уклопити у овај општи 

временски распоред. 

2.2.2. НАГЛАСАК НА ВИСОКОИНВЕСТИЦИОНЕ ДИРЕКТИВЕ  

Све директиве утичу на више од једног сектора, што је константа у домену заштите животне 

средине. Дио изазова у сектору индустријског загађења је, на примјер, ријешен низом 

директива које се односе на комунални чврсти отпад, или путем Директиве о УОВ. Из овог 

разлога, стандардна пракса је стављање нагласка на високоинвестиционе директиве и израчун 

тога "што преостаје" за појединачне секторе. 

Високоинвестиционе директиве, генерално гледано, представљају око 85% укупних трошкова и 

оне су те које имају највеће ефекте на становништво, те је стога њихова имплементација 

ограничена и границама приступачности за домаћинства, као и онима на нивоу 

институционалних буџета. 
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2.2.3. ДЕФИНИЦИЈА КАПИТАЛНИХ, ОПЕРАТИВНИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ 

ТРОШКОВА  

2.2.3.1. Административни трошкови 

Неки од административних трошкова предвиђених за секторе животне средине ће настајати из 

хоризонталних прописа. Прецизнији израчун административних трошкова се може урадити 

након што се прецизније дефинишу институције надлежне за одређена питања везана за 

апроксимацију. За потребе овог Програма прилагођавања, трошкови су процијењени на основу 

претходних искустава из других транзиционих економија. 

У укупној процјени трошкова, износи за додатне административне трошкове ће бити наведени 

за сваки од сектора обухваћених ЕАС-ом.  

Молимо обратите пажњу на то да претпостављени износи не представљају основу за припрему 

планова - биће израчунати искључиво у сврху пружања почетних индикација о обиму додатних 

средстава која би могла бити потребна. Надлежне институције ће накнадно извршити пажљиву 

процјену стварних ресурса који су тренутно доступни и који ће бити потребни у будућности, и 

сходно томе подузети потребне радње. Сви додатни административни трошкови ће бити 

расподијељени и на РС, у склопу ЕАС-а и спроведбених инструмената које је потребно даље 

развити. 

Гдје је то могуће, додатни административни трошкови који прелазе тренутне нивое ће бити 

процијењени коришћењем приступа "од дна ка врху". Што укључује: 

• процјену броја додатног особља које ће бити потребно; 

• узимање просјечног износа трошкова годишње плате за стручног члана особља; 

• додавање провизије за режијске трошкове по стопи од % годишње плате стручног члана 

особља. Режијски трошкови обухваћени овом процентуалном процјеном су, између 

осталог: 

- трошкови који се не односе на накнаде за рад додатно запосленог стручног особља 

(запошљавање, осигурање, пензиони доприноси, накнаде за боловање, итд.); 

- канцеларијски простор и канцеларијска опрема (рачунари и периферна опрема, 

намјештај, итд.) за додатно особље, укључујући и трошкове кориштења и 

одржавања; трошкови додатног пословног простора и канцеларијске опреме су 

укључени (м2 додатног простора/просјечни трошак/м2); 

- стручно усавршавање кроз едукацију; ови трошкови ће бити текући, мада је 

вјероватно да ће се након почетно високог нивоа у наредним годинама смањивати; 

- плате и повезани трошкови особља за подршку, неопходног за пружање подршке 

стручном особљу и обављање непродуктивних послова; 

- путни и слични трошкови за стручно и друго особље, настали у току обављања 

дужности; 

2.2.3.2. Трошкови инвестиција и трошкови оперативног рада и одржавања 

Све релевантне информације о трошковима инвестиција и трошковима рада и одржавања у 

сектору заштите животне средине су већ прикупљене, почевши од најновијег свеобухватног 
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списка и скраћеног списка пројеката у области животне средине, буџета за сваки сектор из 

постојећих база података и осталих података доступних из пројеката техничке подршке, како 

би се припремила укупна процјена базних трошкова (погледати Уводне напомене).  

Након овога, и у циљу испуњења задатака неопходних за утврђивање економских недостатака, 

услиједило је: 

• прикупљени подаци су дистрибуирани по секторима; 

• Прикупљене су информација о додатним трошковима инвестиција и рада и одржавања, 

као и појединости о методологији која је коришћена за припрему ових процјена трошкова 

пројеката (нпр. студије изводљивости);  

• припремљена је матрица јединичних трошкова који ће се примјењивати у сваком сектору;  

• Исти поступак је примијењен за инвестиције и реинвестиције и за трошкове оперативног 

рада и одржавања; 

• Утврђени јединични трошкови, пројекти и недостаци ће бити обрађени кроз модел за 

процјену трошкова апроксимације у сваком сектору, чиме ће се добити конкретна 

процјена трошкова за сваку високоинвестициону директиву / сектор обухваћен ЕАС-ом. 

 

2.2.4. ПОСТАВЉАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЦИЉЕВА И ВИШЕГОДИШЊИ ТОКОВИ 

ТРОШКОВА  

Програм за моделирање треба да садржи сљедеће параметре: 

• Вишегодишњи токови трошкова, по директиви/сектору; 

• Вишегодишњи могући поврат трошкова, по директиви/сектору; 

• Претпоставке везане за макроекономске и социоекономске параметре; 

• Активацијске стопе за поврат трошкова; 

• Претпоставке о стопама активације ЕУ грантова и донаторских средстава; 

• Предвиђена домаћа финансијска средства; 

• Предвиђена средства из интернационалних финансијских институција, других пројеката и 

приватних инвестиција; 

• Остали технички параметри неопходни за функционисање модела. 

Програм за моделирање је креиран тако да подеси све токове према унесеним параметрима, 

односно према планираним датумима када ће се постићи пуна усклађеност. 

Акциони планови постојећих стратегија у РС су узети у обзир гдје год је то било могуће. У 

случају да акциони планови предвиђају периоде у којима ће бити пређене горње границе 

приступачности трошкова оперативног рада и одржавања, или ако су захтјевнији од оних који 

се примјењују у постојећим земљама чланицама, циљни датуми су одгођени како би се 

поставили реални и разумни рокови за постизање усклађености у РС, гледано из економског 

угла.  
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Ова анализа осјетљивости је итеративан процес који се примјењује с циљем одређивања 

разумних рокова за потпуну усклађеност разматраних директива/сектора. Послужиће сврси 

успостављања реда величина који ће касније бити потребан за реализацију ЕАС-а. 

 

2.2.5. ОПИС ПРОГРАМА ЗА МОДЕЛИРАЊЕ  

Модел за процјену трошкова апроксимације је направљен тако да, поред тога што је лак за 

употребу и базиран на најједноставнијим могућим принципима, испуни све почетне захтјеве 

пројектног задатка, али и да оде корак даље и понуди неке корисне додатне функције, као што 

је: 

• Јасно препознатљиви обрасци за унос података, које је могуће, како се подаци буду брзо 

мијењали (што је апсолутно реална могућност), лако преправити. Обрасци за унос 

података су сљедећи: 

- Социо-економски подаци, 

- Макроекономски параметри, 

- Образац за секторске податке, 

- Референтни јединични трошкови. 

Ови обрасци имају двоструку улогу: унос одговарајућих података за директиву/сектор у 

рачунски модул и прикупљање, на организован и приступачан начин, контекстуалних 

информација на којима је базиран унос података; 

• Обимне референтне базе података. Јединични трошкови су одређени помоћу три извора 

података: 

- Међународне референце, укључујући сусједне економије у транзицији које су 

приступиле ЕУ 2004. или 2007. године, као и релативно скоре процјене трошкова 

апроксимације за Хрватску, Македонију и Турску; 

- Дјелимичне процјене трошкова за РС из различитих извора и процјене припремљене 

за Тwиннинг пројекте; 

- студије изводљивости припремљене за инфраструктурне пројекте и други релевантни 

домаћи извори. 

Ово је омогућило EnvIS пројекту да утврди рационалне и реалне јединичне трошкове, које се 

називају "најбољи референтни јединични трошкови за РС". Као и друге карактеристике овог 

модела, ови јединични трошкови се могу континуално прилагођавати развоју података. 

Концептуално посматрано, мора се нагласити да су могућности примјене модела отворене, 

односно да модел мора бити прилагођен промјенама околности што је нарочито важно у овом 

раном стадијуму приступања ЕУ у ком се РС тренутно налази.   

Посебне карактеристике програма за моделирање су сљедеће: 

• Образац за унос података са могућношћу двостраног ограничавања критерија 

приступачности. Ово је у суштини израчун приступачности, сличан оном који се користи за 

велике инфраструктурне пројекте при аплицирању за ЕУ структуралне фондове, и може се 
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ограничити на нивоу земље (у виду процента БДП-а) и на нивоу корисника (у виду 

процента прихода домаћинства). Тиме прелазни периоди пролазе двоструку провјеру, да 

не би дошло до прекорачења приступачности на нивоу РС и да корисничке накнаде не 

пређу праг приступачности за домаћинства.   

• Средство за израду политика. Модул анализе осјетљивости омогућава корисницима да 

процијене ефекте одређених промјена циљних параметара усклађености на вишегодишње 

инвестиционе планове и границе приступачности. Ово ће имати посебан стратешки значај 

у преговорима о поглављу 27. што без сумње пружа додатну вриједност ЕАС-у и 

превазилази захтјеве пројектног задатка. 

•  Модел је кумулативни модел. Ово ће омогућити рашчлањивање калкулације укупних 

трошкова на секторске процјене и процјене на нивоу директиве или групе директива, што 

ће бити посебно корисно да би се осигурало да се дјелимичне измјене података у било 

ком аспекту било које директиве могу складно уврстити у цјелину. 

• Директиве везане за изворе финансирања. Из Извјештаја о изворима финансирања и 

економских инструмената који су у употреби у БиХ ће се формирати модел за ЕАС и 

спроведбене инструменте, формирањем базе података која садржи изворе финансирања 

(укључујући и економске инструменте) и постављањем повезница са пожељним изворима 

финансирања за сваку директиву или групу директива. Тако се финансијски планови могу 

ефикасно освјежити или унаприједити у случају да се појаве додатне информације или на 

снагу ступе нови прописи који уносе примјене у економске инструменте. 

НАПОМЕНА:  Програми за моделирање су креирани само за процјену трошкова у склопу 

анализе економских недостатака. Повезнице и пуна функционалност су креирани 

дјелимично за сва четири стратешка документа ЕАС-а. 

Као додатно појашњење, у прилогу се налази графички приказ архитектуре ЕАС модела. 

 

Графикон I: АРХИТЕКТУРА ЕАС МОДЕЛА ЗА ПРОЦЈЕНУ ТРОШКОВА АПРОКСИМАЦИЈЕ 
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2.3. ТРОШАК ПРИЛАГОЂАВАЊА ПО СЕКТОРИМА 

2.3.1. УПРАВЉАЊЕ  ВОДАМА  

2.3.1.1. Почетна ситуација 

У погледу удјела у укупним трошковима апроксимације прописа у области заштите животне 

средине, вода дефинитивно представља највећи под-сектор заштите животне средине. Овај 

сектор је регулисан великим број прописа ЕУ. Међутим, треба напоменути да ови прописи не 

покривају читав спектар дјеловања на управљању водама; на примјер, нису постављени 

захтјеви у вези наводњавања или несташице воде и суша. Стога, да би се постигао потпуно 

интегралан приступ у управљању водама, процес планирања мора да обухвати и аспекте који 

нису прописани законодавством ЕУ.  

Оквирна директива о водама (ОДВ) је доминантан пропис у водном сектору, и прописује:  

• циљеве заштите животне средине; 

• начин планирања управљања водама; 

• праћење, процјену и анализу притисака и утицаја; 

• припрему и спровођење планова за управљање ријечним сливовима, с циљем постизања 

циљева заштите животне средине. 

Повезане директиве о стандардима квалитета животне средине, опасним материјама и 

подземним водама допуњују ОДВ, као и захтјеви прописани другим директивама: 

• Обавезни стандарди стања квалитета воде за одређене врсте употребе - вода за пиће и 

вода за купање; 

• контрола извора загађења: урбане отпадне воде, нитрати из пољопривредних дјелатности; 

• кључне прописе о животној средини; Директива о индустријским емисијама, процјена 

утицаја на животну средину. 

Поред ових мјера, правна тековина ЕУ захтијева и припрему шестогодишњих планова за 

управљање ризиком од поплава. Имајући на уму огромне падавине и поплаве у мају 2014. 

године, које су имале за резултат губитак људских живота и велику материјалну штету у цијелој 

земљи, консистентна и кохерентна политика у БиХ, која би била концентрисана на климатске 

промјене и њихов утицај на животну средину и друштво, би се обавезно требала развити у 

краткорочном периоду и требала би обухватити све управне нивое. 

2.3.1.2. Образложење процјене трошкова 

Правна тековина ЕУ у области вода је обимна, захтјевна, сложена за примјену и скупа за 

провођење. Сложеност примјене прописа проистиче дијелом из потребе да се одговори на 

захтјеве многих фактора који утичу на водни циклус, односно: 

• индустријске дјелатности регулисане ИПКЗ (ДИЕ) програмом и повезаним прописима; 

• пољопривредне дјелатности, укључујући и Заједничку пољопривредну политику у вези са 

повољним пољопривредним и еколошким условима (унакрсна усклађеност);  
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• урбана и саобраћајна инфраструктура, укључујући измјене система одводње, стања 

квалитета вода и морфологије пловних путева. 

Правна тековина ЕУ (у складу са принципом супсидијарности) оставља одређени број кључних 

питања у рукама земаља чланица, од којих су најважнија: 

• расподјела водних ресурса (иако је ово дијелом обухваћено ОДВ-ом, која поставља 

одређена ограничења на укупну искориштеност ресурса због постизања еколошких 

циљева); 

• који дијелови земље ће имати снабдијевање питком водом из централног, "јавног" 

система а који дијелови ће се снабдијевати из "сопствених извора" као што су приватни 

бунари; 

• ниво заштите од ризика поплава који се пружа појединцима и посједима. 

Правна тековина не намеће конкретне захтјеве за институционалне одредбе у водном сектору 

али се ослања на земље чланице и њихове "одговарајуће аранжмане" и додјелу надлежности 

органима власти. 

Овај сектор носи и највеће импликације за друге секторе пошто је вода медијум који прима 

загађење из многих извора и смањење загађености у морима захтијева блиску сарадњу са 

загађивачима и интегрисано управљање водним циклусом и ријечним сливовима. 

Постоји велики заостатак у неопходним инвестицијама у сектор водопривреде, који се мора 

ријешити прије повећања обима и квалитета услуга доступних јавности.  

Постављање јасних разграничења између ових компонената је технички захтјевно и постоји 

много недефинисаних области између онога што је потребно подузети с циљем усклађивања и 

онога што је ствар  политике и није вођено усвајањем правне тековине ЕУ. Основна 

претпоставка у процјенама трошкова је усклађеност са захтјевима квалитета и проширење 

система и, како је раније појашњено, трошкови су процијењени за утврђени 20-тогодишњи 

период, до 2033. године.  

Табела VI: ДЕФИНИСАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ НЕДОСТАТАКА 

Услуге снабдијевања и одводње вода УКУПНО (%) РС ЕУ 

Снабдијевање водом за пиће % услужене популације 65% 93% 

Снабдијевање пречишћеном водом за 
пиће 

% услужене популације 64% 100% 

Прикупљено урбаних отпадних вода % услужене популације 46% 93% 

Пречишћено урбаних отпадних вода 
% пречишћених отпадних 

вода 
4% 87% 

 

За све ове директиве је развијен засебан програм за моделирање, за процјену трошкова 

премошћивања недостатака. Поред тога је обавезно и спровођење Директиве о управљању 

ризиком од поплава која се, иако ова проблематика представља примарно домаћи приоритет 

и није диктирана захтјевима правне тековине ЕУ (једна од недефинисаних области), у 
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одређеној мјери мора хитно провести и стога је обухваћена анализом; процјена трошкова 

везаних за ову Директиву је базирана на подацима за РС доступним из постојећих докумената 

који дефинишу стратегију и политику управљања водама.   

Тако ће се израчун трошкова апроксимације у области управљања водама састојати од три 

одвојена дијела: 

• вода за пиће, у погледу квалитета и проширења услуга до нивоа упоредивог са ЕУ; 

• урбане отпадне воде, укључујући прикупљање и пречишћавање; 

• заштита од поплава, у три фазе: 

- краткорочно унапређење постојеће инфраструктуре; 

- прва фаза апроксимације, до 2020. године, са изградњом приоритетне инфраструктуре;  

- пуна усклађеност, овом Стратегијом предвиђена до 2033. године иако се у стратегији 

БиХ наводи 2035. година. 

НАПОМЕНА:  Важно је напоменути да је за потребе економске анализе недостатака 

коришћен период у трајању 20 година, што је уобичајена пракса. Након што се ове 

калкулације провјере у смислу уклапања у границе приступачности и друга ограничења, 

овај почетни период ће вјероватно бити промијењен како би се израдио реалан план 

који је у складу са датим ограничењима. Тако да ће калкулације бити измијењене након 

развоја ЕАС-а и DSIP-ова. 

2.3.1.3. Јединични трошкови 

2.3.1.3.1.  Опште напомене 

У идеалним условима, поступак процјене трошкова би се ослањао на детаљну оцјену сваке 

урбане морфолошке зоне или насељеног подручја и прибављање података о постојећој водној 

инфраструктури (и њеном стању) у датом подручју, односно попис постојећих објеката.  

Тренутно у РС овај приступ није могућ због недовољних података и непостојања поузданог 

пописа становништва и његовог просторног распореда у водним насељеним подручјима.  

Коришћени приступ је базиран на најбољим доступним информацијама за насељена подручја 

са преко 10.000 становника, уз секундарну екстраполацију података за мање општине за које 

подаци о распореду становништва по насељеним мјестима нису доступни. 

Просторни распоред насељених подручја са мање од 10.000 становника је прорачунат на 

основу екстраполације постојећих података о распореду становништва у сусједним земљама 

које имају сличан распоред становништва као РС. 

Утицај на ову процјену трошкова апроксимације неће бити значајан. Оно што ће имати већи 

утицај на предвиђање токова трошкова су границе приступачности, на свим нивоима. 

Проведена анализа је базирана на услуженој популацији, уз подјелу на сљедеће категорије: 

I насељена мјеста са > 100.000 становника; 

II насељена мјеста са 50.000 до 99.999 становника; 

III насељена мјеста са 10.000 до 49.999 становника; 
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IV насељена мјеста са 2.000 до 9.999 становника; 

V насељена мјеста са < 1.999 становника (нису обухваћена Директивом о УОВ). 

Ниже у тексту је појашњен процес, односно методологија која је коришћена за припрему 

процјена трошкова за ове категорије насељених мјеста. 

2.3.1.3.2.  Урбане отпадне воде 

2.3.1.3.2.1. Канализационе мреже 

Трошак канализационе мреже је збир дужине цијеви за сваки промјер цијеви (1 до н), 

помножен са јединичним трошком за дати промјер цијеви. Распоред цијеви је повезан са 

врстом и величином насељеног мјеста.  

Јединични трошкови постављања цијеви су прорачунати на основу великог броја извора и 

подешени према недавно проведеним пројектима у регији, а представљају функцију промјера 

цијеви. Потребне дужине цијеви зависе од укупне дужине мреже и стандардних техничких 

претпоставки везаних за потребне промјере цијеви и предвиђени степен оптерећења. 

Укупна дужина мреже је функција величине опслуженог подручја и густине насељености. Ова 

функција се израчунава на основу постојећих података и подешава према густинама 

насељености типичним за урбана подручја. 

Оквирно гледано, овај приступ омогућава процјену трошка мреже на основу података о 

подручју и густини насељености. Тако процијењен трошак мреже се тада распоређује или на 

постојећу инфраструктуру или на "будуће инвестиције", на основу доступних података о 

проценту покривености. Тиме добијамо процјену трошкова будућег проширења мреже. 

Додата су и средства потребна за реновацију постојећих мрежа.  

 

2.3.1.3.2.2. Постројења за пречишћавање 

Слична функција се користи и за постројења за пречишћавање, за процјену трошкова 

пречишћавања на основу обима и врсте пречишћавања. За велике УМЗ је претпостављена 

потреба примјене терцијарног пречишћавања. За средње УМЗ је претпостављена потреба 

примјене конвенционалног секундардног пречишћавања. 

За мале УМЗ је претпостављена потреба примјене конвенционалног секундардног или 

опсежног пречишћавања - избор између ове двије опције зависи од величине и доступности 

земљишта (мање УМЗ на подручјима са равним рељефним карактеристикама су погодније за 

опсежне методе).  

Као и у претходном случају, диференцијални трошкови су израчунати као укупни трошкови 

умањени за вриједност постојећих објеката, уз додатна средства за реновацију. Оперативни 

трошкови, у погледу прикупљања отпадних вода и њиховог пречишћавања, су процијењени 

коришћењем сличних функција. 

 

 

 



  

123 
 

2.3.1.3.3.  Вода за пиће 

2.3.1.3.3.1. Уводне напомене 

За Директиву о води за пиће је коришћен сличан приступ, али уз неке значајне разлике. Као 

прво, Директива не наводи конкретне "јединице усклађености" као такве. Поред тога, 

Директива не обавезује земље чланице да снабдијевају водом за пиће било који дио свог 

становништва, или становништво уопште. Оно што Директива прописује су обавезни стандарди 

за јавно снабдијевање. Укратко, земље чланице су слободне да одлучују о томе колику 

покривеност ће омогућити за своје становништво. 

За процјену трошкова је употријебљен сљедећи приступ. 

Тренутни степен снабдијевања је утврђен за велика, средња и мања урбана и насељена 

подручја. Проценат од 96% становништва је узет као будући циљ покривености, што из 

перспективе ЕУ представља пуну покривеност. Велики градови ће углавном користити 

површинске изворе воде, док ће мање зоне снабдијевања углавном користити подземне 

изворе. Такође су наведени и захтјеви за прераду воде из различитих извора. 

2.3.1.3.3.2. Мрежа за водоснабдијевање 

Процјена трошкова прати сличан концептуални приступ оном који је коришћен за Директиву о 

УОВ, односно трошак мреже за водоснабдијевање је функција величине и густине насељености 

подручја које мрежа покрива. Потребна цјевоводна мрежа је пропорционална величини 

мреже за водоснабдијевање.  

2.3.1.3.3.3.  Припрема 

Припрема је опет функција обима и врсте прераде, а врста прераде зависи од врсте извора 

(површинска или подземна вода). "ф" функције су развијене из међународно доступних 

података и затим подешене према искуствима у пројектима у регији. 

Диференцијални трошкови су поново укупни трошкови умањени за вриједност постојећих 

објеката, с тим да се постојећи објекти вреднују према званичном капацитету и 

претпостављеном стању објекта (односно, у калкулацију су урачуната средства за реновацију). 

Као и за Директиву о УОВ, оперативни трошкови су утврђени на сличан начин, коришћењем 

стандардних функција за израчун трошкова и подешавања према условима у регији.  

2.3.1.4. ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА   

Трошкови су процијењени на основу водне стратегије РС/БиХ, пододјељак о заштити од 

поплава. 

Процјене трошкова које су садржане у овој стратегији су прилагођене како би се уклопиле у 

методологију вишегодишњих токова трошкова коришћену за ову процјену трошкова 

апроксимације. 

2.3.1.5. ЦИЉЕВИ УСКЛАЂЕНОСТИ  

2.3.1.5.1. Уводне напомене 

Иако је прерано за постављање циљева усклађености и табела у наставку приказује 

само најбоља могућа предвиђања у постојећим околностима, припрема методологије 

и утврђивање реда величине су од изузетне важности за прецизније одређивање 
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будуће политике која ће пратити развој околности у РС. У овом случају, циљеви усклађености су 

постављени у форми процената становништва које ће бити обухваћено потпуно усклађеним 

системом. 

НАПОМЕНА:  Алати у моделу који повезују трошкове и услужено становништво се сматрају 

кључним за процјену трошкова апроксимације и касније стратегије, спроведбених 

планова и политике апроксимације. Одражавају обавезу коју ће РС морати да преузме 

у вези уговора о приступању. Ово није случај по питању заштите од поплава и стога се 

разумно распоређен временски план инвестиција сматра довољним. 

2.3.1.5.2. Вода за пиће 

Првобитно постављени рок је до 2025. године. Циљеви које је потребно постићи су 

покривеност 96% страновништва услугом и водоснабдијевање у потпуности усклађено са 

стандардима у овом сегменту. 

 

 

Табела VII: ЦИЉЕВИ УСКЛАЂЕНОСТИ ЗА ВОДУ ЗА ПИЋЕ 

 

Графикон испод илуструје конвергенције за различите категорије општина, по питању 

покривености и стандарда квалитета.  

Concept Muncipality/Agglomeration 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Drinking Water Supply I 71% 71% 75% 80% 86% 92% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96%

As % of Population II 71% 71% 77% 82% 90% 93% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%

III 71% 71% 71% 71% 74% 78% 83% 87% 91% 93% 95% 96% 96%

IV 32% 32% 32% 32% 32% 32% 38% 49% 64% 75% 83% 90% 94%

V 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL 65% 65% 67% 70% 74% 79% 82% 86% 89% 92% 94% 95% 96%

Water Purification I 74% 74% 75% 77% 93% 97% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

As % of Population II 74% 74% 75% 89% 91% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

III 63% 63% 63% 63% 64% 69% 77% 88% 95% 98% 100% 100% 100%

IV 42% 42% 42% 42% 42% 42% 43% 58% 71% 83% 89% 95% 100%

V 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL 66% 66% 67% 68% 77% 81% 85% 90% 95% 97% 98% 99% 100%
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Графикон II: ПОКРИВЕНОСТ УСЛУГОМ СНАБДИЈЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 

 

 Графикон III: ПРИПРЕМА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ – ПУНА УСКЛАЂЕНОСТ 

•  

2.3.1.5.3. Урбане отпадне воде 

Првобитно постављени рок је до 2033. године. Циљеви које је потребно постићи су 

покривеност 88% становништва услугом, за све осим насељених подручја са мање од 2.000 

становника која немају обавезу усклађивања, и снабдијевање водом за пиће у складу са свим 

стандардима из овог сегмента. 
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Табела VIII: УРБАНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ 

 

 

Графикон испод илуструје конвергенције за различите категорије општина/насељених мјеста, 

по питању покривености и степена пречишћавања. 

Графикон IV: ПОКРИВЕНОСТ УСЛУГОМ ОДВОДЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

 

I-насељена мјеста са > 100.000 становника; II-насељена мјеста са 50.000 до 99.999 становника; III-насељена мјеста са 10.000 до 

49.999 становника; IV-насељена мјеста са 2.000 до 9.999 становника; V-насељена мјеста са < 1.999 становника (нису обухваћена 

Директивом о УОВ). 

 

 

Concept Muncipilaity/Agglomeration 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Urban Wastewater I 70% 74% 78% 83% 87% 89% 90% 91% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%

As % of Population II 45% 45% 55% 65% 75% 75% 75% 81% 87% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93%

III 30% 30% 30% 30% 33% 38% 46% 52% 57% 62% 67% 70% 74% 78% 81% 84% 87% 89% 90% 90% 90%

IV 20% 20% 20% 20% 20% 20% 24% 30% 35% 39% 44% 49% 54% 58% 61% 65% 70% 74% 77% 80% 80%

V 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 14% 21% 26% 31% 35% 40% 45% 50% 54% 59% 64% 68% 73% 73%

TOTAL 46% 48% 50% 53% 56% 58% 62% 66% 69% 71% 73% 75% 77% 79% 81% 83% 84% 86% 87% 88% 88%

Treatment I 3% 7% 18% 74% 83% 89% 95% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

As % of Population II 3% 3% 10% 57% 64% 64% 64% 68% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

III 8% 8% 8% 8% 10% 22% 33% 42% 50% 58% 64% 70% 78% 82% 87% 92% 96% 99% 100% 100% 100%

IV 2% 2% 2% 2% 2% 2% 11% 19% 26% 33% 41% 49% 55% 60% 66% 72% 79% 86% 90% 95% 100%

V 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 19% 26% 33% 39% 45% 51% 57% 63% 69% 75% 82% 88% 94% 100%

TOTAL 4% 6% 12% 43% 48% 54% 61% 68% 73% 77% 79% 82% 85% 87% 90% 92% 95% 97% 98% 99% 100%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Wastewater Collection Coverage

I

II

III

IV

V

TOTAL



  

127 
 

Графикон V: ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА - ПУНА УСКЛАЂЕНОСТ 

 

I-насељена мјеста са > 100.000 становника; II-насељена мјеста са 50.000 до 99.999 становника; III-насељена мјеста са 10.000 до 

49.999 становника; IV-насељена мјеста са 2.000 до 9.999 становника; V-насељена мјеста са < 1.999 становника (нису обухваћена 

Директивом о УОВ). 

2.3.1.5.4. Заштита од поплава 

У складу са Водном стратегијом РС/БиХ, апроксимација у области заштите од поплава је 

подијељено на три основне фазе: 

• Фаза I обухвата "хитне" пројекте, углавном на рехабилитацији постојеће инфраструктуре 

која је у лошем стању и повећава ризик од поплава јер су подручја које више не штити на 

адекватан начин у више наврата била поплављена; 

• Фаза II обухвата високоприоритетне радње на рехабилитацији постојеће инфраструктуре 

која представља висок ризик. 

• Фаза III обухвата пројекте који ће омогућити РС да постигне пуну усклађеност. 

Табела IX: ЦИЉЕВИ ПО ФАЗАМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

ТРОШКОВНА 
СТАВКА 

ФАЗА I - УНАПРЕЂЕЊЕ ФАЗА II - ВИСОКОПРИОРИТЕТНЕ РАДЊЕ 

ГОДИНА 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

ЦИЉЕВИ ПО 
ФАЗАМА 

10% 40% 100% 15% 30% 50% 75% 100% 

ТРОШКОВНА 
СТАВКА 

ФАЗА III – СПРОВОЂЕЊЕ ДО СТАТУСА ПОТПУНЕ УСКЛАЂЕНОСТИ 

ГОДИНА 2021
. 

2022
. 

2023
. 

2024
. 

2025
. 

2026
. 

2027
. 

2028
. 

2029
. 

2030
. 

2031
. 

2032
. 

2033
. 

ЦИЉЕВИ ПО 
ФАЗАМА 

2% 4% 7% 12% 18% 25% 33% 45% 57% 70% 83% 96% 100% 

 

Хронолошки низ циљева апроксимације је дефинисан на основу постојећег стања и 

дефинисаног коначног циља. Ово је очигледно само најбоља могућа процјена за потребе 

пројекта и не одражава конкретну политику РС која, како је раније наведено, још увијек не 

постоји као таква. 
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2.3.1.6. ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ  

На основу ранијих циљева апроксимације, дефинисаних обима изражених у процентима 

становништва покривеног потпуно усклађеним системом и дефинисаних јединичних трошкова 

је могуће процијенити трошкове апроксимације на вишегодишњој основи. Ово је доле 

илустровано у смислу номиналних капиталних, оперативних и административних трошкова. 

2.3.1.6.1. Вода за пиће 

Капитални издаци (Capex) достижу највишу тачку 2017. године, са скоро 30 милиона еура 

годишње, највећим дијелом због предвиђених хитних радова на краткорочној заштити од 

поплава. Оперативни издаци (Opex) расту до значајних 14,5 милиона еура годишње 2033. 

године.  

Административни трошкови расту паралелно са оперативним трошковима али у много мањем 

обиму и достижу 1,4 милиона еура годишње 2033. године. Испод процјене трошкова је 

наведен недисконтовани, односно номинални износ. 

Графикон VI: НОМИНАЛНИ ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ - ВИШЕГОДИШЊИ ТОКОВИ 

ТРОШКОВА 

 

 

Укупни трошкови у износу 401 милиона еура до 2033. године су IPAк оквирна процјена и 

стварни износ ће зависити од хронологије трошкова. Трошкови овог реда величине плативи 

2014. године нису исто што и исти износ платив нпр. 2033. године. Стога, да би се дефинисао 

успоредив износ и елиминисала изобличења узрокована временом, токови трошкова су 

дисконтовани на њихову вриједност у 2013. години. Овај економски концепт се назива 

чиста/нето садашња вриједности (НПВ) и користи се као индикатор тренутне вриједности 

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

€
 M

IL
LI

O
N

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Admin 0 0,14 0,28 0,52 0,77 0,80 0,83 0,86 0,90 0,93 0,97 1,01 1,05 1,09 1,14 1,18 1,23 1,28 1,33 1,38 1,44

Opex - 0,00 0,59 1,47 3,40 4,97 6,34 7,88 9,34 10,4 11,2 11,8 12,3 12,6 12,9 13,1 13,4 13,7 13,9 14,2 14,5

Capex - 15,2 19,7 28,8 29,8 23,3 20,2 20,4 14,0 9,74 6,43 3,32 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COST OF APPROXIMATION IN NOMINAL TERMS
MULTI-ANNUAL COST FLOWS



  

129 
 

трошкова проузрокованих политичким одлукама. Коришћена дисконтна стопа је 5%, иста која 

се тренутно препоручује за велике инфраструктурне пројекте. Ред величине је наведен испод: 

• Инвестициони трошкови, Capex, су процијењени на укупно 145 милиона еура до 2025. 

године; 

• Оперативни издаци су значајни (текући) трошкови који до 2033. године износе 96 милиона 

еура, изражено у садашњој вриједности; 

• Административни трошкови су процијењени на 10,3 милиона еура, са просјеком нето 

садашње вриједности од око 1,4 милиона еура годишње. 

 

Графикон VII: УКУПНИ ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ 

НЕДИСКОНТОВАНИ/ДИСКОНТОВАНИ 

 

 

Укупни трошкови апроксимације у области воде за пиће су процијењени на 252 милиона еура. 

2.3.1.6.2. Градска канализација 

Капитални издаци (Capex) достижу највишу тачку 2016. године, са нешто преко 51 милиона 

еура годишње, највећим дијелом због предвиђених краткорочних канализационих радова у 

већим насељеним подручјима. Оперативни издаци (Opex) расту на значајних 57 милиона еура 

годишње 2033. године. Административни трошкови расту паралелно са оперативним 

трошковима али у много мањем обиму и прелазе 5 милиона еура годишње 2033. године. 

Испод процјене трошкова је наведен недисконтовани, односно номинални износ. 
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Графикон VIII: НОМИНАЛНИ ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ - ВИШЕГОДИШЊИ 

ТОКОВИ ТРОШКОВА 

 

Графикон IX: УКУПНИ ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ 

НЕДИСКОНТОВАНИ/ДИСКОНТОВАНИ 

 

 

Укупно, трошкови апроксимације у области урбаних отпадних вода процијењени су на 758 

милиона еура, што је значајан износ према било којим стандардима. 

Укупни трошкови у износу 1.285 милиона еура до 2033. године су IPAк оквирна процјена и 

стварни износ ће зависити од хронологије трошкова. Трошкови овог реда величине плативи 

2014. године нису исто што и исти износ платив нпр. 2033. године. 

Стога, да би се дефинисао успоредив износ и елиминисала изобличења узрокована временом, 

токови трошкова су дисконтовани на њихову вриједност у 2013. години. Овај економски 
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концепт се назива чиста/нето садашња вриједности (НПВ) и користи се као индикатор тренутне 

вриједности трошкова проузрокованих политичким одлукама. 

Коришћена дисконтна стопа је 5%, иста која се тренутно препоручује за велике 

инфраструктурне пројекте. Ред величине је наведен испод: 

• Инвестициони трошкови, Capex, су процијењени на укупно 392 милиона еура до 2033. 

године; 

• Оперативни издаци су значајни (текући) трошкови који до 2033. године износе 346 

милиона еура, изражено у садашњој вриједности; 

• Административни трошкови су процијењени на 20,6 милиона еура, са просјеком нето 

садашње вриједности од око 2,6 милиона еура годишње. 

2.3.1.6.3. Заштита од поплава 

Капитални издаци (Capex) достижу највишу тачку 2030/2032. године, са нешто преко 57 

милиона еура годишње, иако 2015. године достижу 36 милиона еура, највећим дијелом због 

краткорочних хитних радова предвиђених Водном стратегијом РС/БиХ. Оперативни издаци 

(Оpex) расту на значајних 51 милиона еура годишње 2033. године. Административни трошкови 

расту паралелно са оперативним трошковима али у много мањем обиму и износе 1,44 милиона 

еура годишње 2033. године. Испод процјене трошкова је наведен недисконтовани, односно 

номинални износ. 

 

Графикон X: НОМИНАЛНИ ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ - ВИШЕГОДИШЊИ ТОКОВИ 

ТРОШКОВА 
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Укупни трошкови у износу 818 милиона еура до 2033. године су IPAк оквирна процјена и 

стварни износ ће зависити од хронологије трошкова. Трошкови овог реда величине плативи 

2014. године нису исто што и исти износ платив нпр. 2033. године. Стога, да би се дефинисао 

успоредив износ и елиминисала изобличења узрокована временом, токови трошкова су 

дисконтовани на њихову вриједност у 2013. години. Овај економски концепт се назива 

чиста/нето садашња вриједности (НПВ) и користи се као индикатор тренутне вриједности 

трошкова проузрокованих политичким одлукама. Коришћена дисконтна стопа је 5%, иста која 

се тренутно препоручује за велике инфраструктурне пројекте. Ред величине је приказан у 

доњем графикону: 

• Инвестициони трошкови, Capex, су процијењени на укупно 247 милиона еура до 2033. 

године; 

• Оперативни издаци су значајни (текући) трошкови који до 2033. године износе 152 

милиона еура, изражено у садашњој вриједности; 

• Административни трошкови су процијењени на 10,3 милиона еура, са просјеком нето 

садашње вриједности од око 1,4 милиона еура годишње. 

Графикон XI: УКУПНИ ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ 

НЕДИСКОНТОВАНИ/ДИСКОНТОВАНИ 

 

Укупни трошкови апроксимације у области заштите од поплава су процијењени на 409 милиона 

еура, што представља значајну препреку пошто је, за разлику од воде за пиће и урбаних 

отпадних вода, фактор поврата трошкова врло низак и индиректан. 

2.3.1.7. ФАКТОРИ ВАЖНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  

Постојаће три главна извора финансијских средстава: 

- ЕУ фондови и међународне донације; 

- локални извори финансијских средстава; 

 - кредити/зајмови од страних банака и интернационалних финансијских институција (ИФИ). 

Домаћи доприноси ће се прикупљати из: 

- накнада за воду; 

- посебних (намјенских) накнада дефинисаних другим законима;  
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- прихода водопривредних предузећа од повећања цијена услуга (поврат трошкова);  

- намјенских средстава из буџета ентитета, кантона и општина; 

- средстава јавних зајмова; 

- посебних (намјенских) пореза; 

- по основи Закона о концесијама; 

Потребни износи средстава наводе на закључак да треба очекивати озбиљна ограничења по 

основи приступачности, како на нивоу домаћинства, што ће утицати на поврат трошкова, тако и 

на другим нивоима, што ће нарочито утицати на заштиту од поплава. 

Ово ће вјероватно значити да ће се почетно разматрани период од 20 година, односно до 2033. 

године, показати као недовољан. Из овог разлога ће се ова анализа у ЕАС-у ревидирати када се 

економски недостатак повеже са наведеним границама приступачности. 

2.3.2. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ  

2.3.2.1. ПОЧЕТНА СИТУАЦИЈА  
 
У овом сектору постоји 15 прописа ЕУ: Три се сматрају посебно сложеним и/или скупим за 

транспоновање и спровођење:  

• Оквирна директива о отпаду; 

• Директива о амбалажи и амбалажном отпаду; и  

• Директива о депонијама. 

Оквирна директива о отпаду (2008/98/ЕZ) успоставља сљедећу хијерархију управљања 

отпадом: 

• превенција; 

• припрема за поновну употребу; 

• рециклирање; 

• искориштавање (нпр. добијање енергије од гасова из депонија); 

• трајно одлагање. 

Поред тога, уводи и два основна концепта: 

• отпад као нуспроизвод; 

• престанак статуса отпада. 

Она подстиче, иако не обавезује, земље чланице да се усмјере на продужену одговорност 

произвођача која је дефинисана као "одговорност за утицај производа на животну средину 

током његовог читавог животног циклуса". 

Спровођење Оквирне директиве о отпаду захтијева ефективан систем за издавање дозвола 

скупљачима отпада, превозницима, предузећима за управљање отпадом, корисницима отпада 

као сировине и свим другим посредницима. Потребни су и јаки капацитети за праћење и 
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инспекцију, нарочито у првој години спровођења, да би се смањио изузетно негативан утицај 

нерегистрованих произвођача отпада који би подривао систем током најкритичнијег периода. 

Директива такође захтијева успостављање интегрисане и одговарајуће мреже постројења за 

управљање отпадом, укључујући и искориштавање мијешаног комуналног отпада. 

Приступ процјени трошкова апроксимације РС у овом сектору узима у обзир све ове 

компоненте, с циљем дефинисања интегралног система за управљање отпадом. Тако да су 

јединични трошкови и обими сектора утврђени на основу оваквог система. 

2.3.2.2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЦЈЕНЕ ТРОШКОВА  

На основу недавних публикација о Стратегији управљања отпадом у РС и паралелних пројеката 

техничке подршке, укључујући и планиране и припремљене студије изводљивости, је могуће 

одредити почетно стање система за управљање отпадом у РС за потребе ове анализе 

трошкова, путем подјеле различитих регија у четири категорије: 

• Регије са успостављеним санитарним депонијама (РЕЛ); 

• Регије у којима су започети радови на успостави санитарних депонија (RWC); 

• Регије гдје постоји споразум између општина, што је важан претходни корак (РМАС); 

• Регије које још увијек нису дефинисане (НЕДЕФИНИСАНЕ).  

Сљедећи корак се састоји од утврђивања броја становника тренутно обухваћених сваком 

категоријом и процјене процента укупних трошкова који ће бити потребни да се услуга 

становништву подигне на потребан, односно усклађен ниво. 

Резултати ове анализе су наведени испод. 

Табела X: РАСПОРЕД СТАНОВНИШТВА ПО СТЕПЕНУ НЕУСКЛАЂЕНОСТИ 

Регије управљања отпадом Број становника % укупних трошкова 

Регије са успостављеним санитарним депонијама 486.091 35,00% 

Регије у којима су започети радови 202.212 90,00% 

Регије са међуопштинским споразумима 404.336 100,00% 

Недефинисане 234.352 100,00% 

УКУПНО ЗА РС 1.326.991  

 

Ово нам даје елементарну али прилично реалну индикацију о инфраструктурним недостацима 

које треба подвргнути економској анализи.  

 

2.3.2.3. ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ  
 
2.3.2.3.1. Уводне напомене 
Постизање потпуно усклађеног система за управљање чврстим комуналним отпадом захтијева 

низ капиталних инвестиција (Capex), оперативних трошкова и трошкова одржавања (Opex) и 

административних (Админ) трошкова. Јединични трошкови овог система треба да буду 

изражени у виду јединичног трошка по популацији. 

За утврђивање референтног јединичног трошка за РС, комбиновано је сљедеће: 
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• анализа случаја, овдје репродукована, за стандардну популациону јединицу од 435.000 

становника, што се 2013. године сматра оптималним бројем за регионални систем; 

• доступне међународне референце везане за трошкове других земаља у транзицији; 

• стварни трошкови пројеката у РС и студије изводљивости. 

Ове референце су сумиране испод. 

2.3.2.3.2. Анализа случаја  

Сажети преглед трошкова капиталних улагања из анализе случаја: 

• најмања укупна улагања потребна за усклађивање са захтјевима ЕУ за 435.000 становника, 

је 35.717.764 еура (недисконтовано, без замјена); 

• Ово одговара улагању од 82,1 еура по глави становника; 

• оперативни трошкови и трошкови одржавања. 

Сажети преглед оперативних трошкова прикупљања, из анализе случаја: 

Укупни оперативни трошкови за прикупљање из анализе случаја наводе износ од 8.372.202 

еура годишње као минималне укупне трошкове оперативног рада и одржавања потребне за 

усклађивање са захтјевима ЕУ за 435.000 становника, односно 19,25 еура по становнику 

годишње.  

2.3.2.3.3. Студије изводљивости  

Бројчани подаци из студија изводљивости за Републику Српску, ФБИХ и БД су добијени из 

доступних пројеката. Просјечни еквивалентни трошак по глави становника у БИХ је наведен 

испод. 

 

Табела XI: РЕФЕНЦЕ ИЗ СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ 

У БИХ €/ПЕ 
Capex 86 
Opex 16 
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2.3.2.3.4. Међународне референце 

Просјечни еквивалентни јединични трошкови у другим земљама у регији су сумирани испод.  

Табела XII: ПРОСЈЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ У €/ПЕ 

ПРОСЈЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ У €/ПЕ 

РЕФЕРЕНЦА CAPEX OPEX 

СРБИЈАНСКИ СЕКТОР 70,37 15 

РУМУНИЈА 91,04 15 

БУГАРСКА 85,30 17 

ХРВАТСКА 80,51 11. 

ПОЉСКА 92,49 17 

БОСАНСКИ ФС 85,66 16 

ЈЕДИНИЧНИ ТРОШАК ЗА БИХ ПО ЕАС БРЕФ 84,23 15,14 
 

2.3.2.3.5. Прилагођавање ових референци условима у РС 

Дистрибуција трошкова наведених горе се односи на регије средње величине које су 

вјероватно веће од оних које ће се користити у РС, с обзиром на њену територију и 

институционалне поставке. Трошак по тони отпада је директно повезан са запреминском 

тежином, како је илустровано испод. 

Графикон XII: ТРОШАК ПО ТОНИ ОДЛОЖЕНОЈ НА ДЕПОНИЈУ 

 

 

Стога је за потребе ЕАС-а и да би се ови јединични трошкови што боље прилагодили 

специфичним условима у РС, развијен индекс за трошак по тони који се примјењује за горе 

наведене категорије регија. 
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Табела XIII: ИНДЕКС ТРОШКОВА ПО ТОНИ 

ТОНА 
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 

OPEX 
ТРОШАК ПО 

ТОНИ 
ИНДЕКС 

Фиксни Варијабилни 

1 315.152 3 7 315.162 2.047.834 

5.000 315.152 17.120 33.573 73,17 475,43 

10.000 315.152 34.240 67.146 41,65 270,65 

15.000 315.152 51.395 100.720 31,15 202,40 

20.000 315.152 68.479 134.293 25,90 168,27 

25.000 315.152 85.599 167.866 22,74 147,79 

30.000 315.152 102.719 201.439 20,64 134,14 

35.000 315.152 119.839 235.013 19,14 124,39 

40.000 315.152 136.959 268.586 18,02 117,07 

45.000 315.152 154.078 302.159 17,14 111,38 

50.000 315.152 171.198 335.732 16,44 106,83 

55.000 315.152 188.318 369.306 15,87 103,11 

60.000 315.152 205.438 402.879 15,39 100,00 

 

Овај концепт је у РС примијењен на сљедећи начин. 

Табела XIV: САЖЕТАК ЈЕДИНИЧНИХ ТРОШКОВА ЗА РАЧУНАЊЕ КАПИТАЛНИХ 

ИЗДАТАКА 

ПРЕГЛЕД ЈЕДИНИЧНИХ 

ТРОШКОВА ЗА CAPEX 
Број 

Број 

становни

ка 

Просје

к 

Тона/г

од. 

Индек

с 

трошк

ова 

ОСНО

ВИЦА 

ПРИМЈЕ

ЊЕНО 

Регије са успостављеним 

санитарним депонијама 
2 486.091 

277.76

7 
95.741 100,00 85,66 85,66 

Регије у којима су започети 

радови 
1 202.212 

144.43

7 
49.785 106,30 85,66 91,05 

Регије са међуопштинским 

споразумима 
3 404.336 

144.40

6 
49.774 106,30 85,66 91,05 

Недефинисан 3 234.352 74.398 25.644 147,79 85,66 126,59 

 

Овим су горе наведени јединични трошкови капиталних издатака (Capex) у распону од 85,66 до 

126,59 еура по становнику примијењени на различите регије дефинисане за потребе анализе 

трошкова апроксимације. 

Оперативни издаци су процијењени коришћењем формуле наведене испод. 
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Табела XV: ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ ЗА OPEX 

 

 

Коначни јединични оперативни (Opex) трошак по становнику је 18,92 еура (годишња просјечна 

НПВ у ЕУР/становнику). 

Ове бројке леже унутар распона забиљеженог у студији изводљивости и међународним 

референцама, и близу онима наведеним у студијама изводљивости за РС. Генерално повећање 

износа капиталних издатака током прилагођавања се оправдава чињеницом да ће усклађени 

системи бити примијењени на мање регије. 

НАПОМЕНА: Ова методологија повезује капиталне издатке са циљевима усклађености у 

смислу процента становништва покривеног потпуно усклађеном услугом, што ће, де 

фацто, представљати основу обавезе РС према ЕУ. 

 

2.3.2.4. ЦИЉЕВИ УСКЛАЂЕНОСТИ  

Иако је прерано за постављање циљева усклађености и табела у наставку приказује само 

најбоља могућа предвиђања у постојећим околностима, припрема методологије и утврђивање 

реда величине су од изузетне важности за прецизније одређивање будуће политике која ће 

пратити развој околности у РС. 

У овом случају, циљеви усклађености су постављени у форми процената становништва које ће 

бити обухваћено потпуно усклађеним системом управљања чврстим отпадом. 

Табела XVI: ЦИЉЕВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕМОШЋИВАЊЕ НЕДОСТАТАКА 

ЦИЉЕВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕМОШЋИВАЊЕ НЕДОСТАТАКА (УСКЛАЂЕНОСТ) 

Насеља 
Становниш

тво 

% 

укупно/год

. 

Тренут

но 
Претпостављени цијеви 

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 

РЕЛ 1.407.961 
УСЛУЖЕН

О 
0,00% 

10,00

% 

25,00

% 
40,00% 60,00% 80,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 

      0 
140.0

36 

351.9

90 
563.185 844.777 

1.126.3

69 

1.337.5

63 

1.337.5

63 

1.337.5

63 

1.337.5

63 

1.337.5

63 

1.337.5

63 

1.337.5

63 

РWЦ 585.706 
УСЛУЖЕН

О 
0,00% 

15,00

% 

40,00

% 
65,00% 90,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 

      0 
210.0 234.2

380.709 527.135 556.420 556.420 556.420 556.420 556.420 556.420 556.420 556.420 

OPERATIONS & MAINTENANCE COSTS TIPIFIED PROJECT INVESTMENTS

CIVIL WORKS 23,98%

REPLACEMENT CYCLE DYKES & CASSSETTES 12,16%

INSTALLATIONS & PLANT 12,08%

MACHINERY & HEAVY VEHICLES 18,93%

CLOSURE OF UNSANITARY LANDFILLS 23,83%

ENGINEERING, SUPERVISION,.. 9,00%

UNIT COSTS

Replacement 5,67%

O&M 18,53%
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54 82 

РМАС 1.171.156 
УСЛУЖЕН

О 
0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 80,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 

      0 0 0 58.558 175.673 351.347 527.020 702.694 936.925 
1.112.5

99 

1.112.5

99 

1.112.5

99 

1.112.5

99 

НЕДЕФИНИСА

НО 
678.801 

УСЛУЖЕН

О 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 80,00% 90,00% 95,00% 

      0 0 0 0 0 33.940 101.820 203.640 305.460 407.280 543.041 610.921 644.861 

УКУПНО ОСОБА   0 
350.0

90 

586.2

73 

1.002.4

51 

1.547.5

85 

2.068.0

76 

2.522.8

24 

2.800.3

18 

3.136.3

69 

3.413.8

63 

3.549.6

23 

3.617.5

03 

3.651.4

43 

  % СТАН.   0,00% 9,11% 
15,25

% 
26,08% 40,26% 53,81% 65,64% 72,86% 81,60% 88,82% 92,35% 94,12% 95,00% 

 

Хронолошки низ циљева апроксимације је дефинисан на основу постојећег стања и 

дефинисаног коначног циља. Ово је очигледно само најбоља могућа процјена за потребе 

пројекта и не одражава конкретну политику РС која, како је раније наведено, још увијек не 

постоји као таква. 

Као што се може видјети, циљни рок за апроксимације просјечним циљевима земаља ЕУ 27 је 

2025. година.  

 

2.3.2.5. ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ  

На основу ранијих циљева апроксимације, дефинисаних обима изражених у процентима 

становништва опслуженог потпуно усклађеним системом и дефинисаних јединичних трошкова 

је могуће процијенити трошкове апроксимације на вишегодишњој основи. Ово је доле 

илустровано у смислу номиналних капиталних, оперативних и административних трошкова. 
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Графикон XVII: НОМИНАЛНИ ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ - ВИШЕГОДИШЊИ 

ТОКОВИ ТРОШКОВА 

 

 

Капитални издаци (Capex) достижу највишу тачку 2021. године, са скоро 14 милиона еура 

годишње. Оперативни издаци (Opex) расту на значајних 45 милиона еура годишње 2033. 

године. Ово одражава важну карактеристику сектора управљања отпадом да је оперативно 

захтјеван, односно свака мјера инвестиције у управљање отпадом резултује обимним током 

Opex трошкова који се директно сударају са границама приступачности. Административни 

трошкови расту паралелно са оперативним трошковима али у много мањем обиму и достижу 

4,3 милиона еура годишње 2033. године.  

Испод процјене трошкова је наведен недисконтовани, односно номинални износ. 
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Графикон XIII: УКУПНИ ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ 

НЕДИСКОНТОВАНИ/ДИСКОНТОВАНИ 

 

 

Укупни трошкови у износу 663 милиона еура до 2033. године су IPAк оквирна процјена и 

стварни износ ће зависити од хронологије трошкова. Трошкови овог реда величине плативи 

2014. године нису исто што и исти износ платив нпр. 2033. године. Стога, да би се дефинисао 

успоредив износ и елиминисала изобличења узрокована временом, токови трошкова су 

дисконтовани на њихову вриједност у 2013. години. Овај економски концепт се назива 

чиста/нето садашња вриједности (НПВ) и користи се као индикатор тренутне вриједности 

трошкова проузрокованих политичким одлукама. 

Коришћена дисконтна стопа је 5%, иста која се тренутно препоручује за велике 

инфраструктурне пројекте. Ред величине је наведен у доњем графикону: Инвестициони 

трошкови су процијењени на укупно 74 милиона еура до 2025. године. Оперативни издаци су 

значајно виши (текући) трошкови који до 2033. године износе 251 милиона еура. 

Административни трошкови су износе 28 милиона еура, са просјеком нето садашње 

вриједности од око 1,3 милиона еура годишње. 

Укупни трошкови апроксимације у области управљања чврстим отпадом су процијењени на 

352 милиона еура.  

 

2.3.2.6. ФАКТОРИ ВАЖНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  

За инвестиционе трошкове ће бити примљена значајна подршка од донатора, нарочито кроз ЕУ 

IPA програм. 

Могу се активно тражити и други донатори пошто постоје бројни програми помоћи за 

управљање отпадом. 

Међутим, треба напоменути да управљање отпадом укључује високе трошкове операција и 

одржавања који се морају надокнадити повратом трошкова кроз накнаде. Из овог разлога на 

распоред инвестиција више утичу ограничења везана за приступачност домаћинствима него 

могућност прибављања инвестиционих средстава. 
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2.3.3. ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ (ДИЕ) 

2.3.3.1. ПОЧЕТНА СИТУАЦИЈА  

Економске посљедице емисија у ваздух су обимне, сложене и утичу на бројне индустрије, 

углавном оне које су обухваћене директивама о индустријским емисијама, климатским 

промјенама и квалитету ваздуха.  

Ове врсте емисија поред тога имају велики утицај на здравље и, донекле, прекограничне 

утицаје, што њиховом ограничавању/смањивању даје висок приоритет. 

Спровођење свих захтјева у склопу ових директива није могућа у кратком року због техничких 

ограничења, у виду успостављања поузданог пописа и система за праћење, и ограничења 

везаних за приступачност која ће успорити напредак спровођења.  

Процес спровођења ће вјероватно трајати најмање седам до десет година након финализације 

стратегије и реалних спроведбених планова. Прије почетка ефективног спровођења је 

неопходна припрема програма за постепено спровођење и реалног плана за успоставу 

контроле над сваким сектором обухваћеним ДИЕ-ом, како би погођене организације и њихови 

ресурси могли поднијети потребне инвестиције. Ово даље захтијева унапређење постојећих 

база података које морају бити детаљно усклађене широм РС. Координација са индустријом, 

нарочито у енергетском сектору, ће бити од кључног значаја. 

2.3.3.2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТРОШКОВА АПРОКСИМАЦИЈЕ  

Трошкови су врло битна ставка у постизању апроксимације и спроведбених потреба у процесу 

апроксимације. Треба финансирати различите врсте трошкова, који се могу подијелити на 

сљедећи начин: 

• Трошкови које ће сносити управа: 

- прелиминарни трошкови успостављања или реструктурисања регулаторног тијела и 

свих потребних агенција - што укључује трошкове материјалних и људских ресурса и 

обуке; 

- трошкови увођења режима за издавање дозвола и извршење и инспекцијског 

надзора; 

- трошкови везани за одређивање објеката на које ће се примјењивати ове директиве 

и оцјена њиховог тренутног стања; 

- трошкови везани за развој BAT водича и упутстава за сваки индустријски сектор; 

- консултантски трошкови; 

- трошкови биљежења података и извјештавања; 

- трошкови обуке и едукације; и 

- текући оперативни трошкови за рад система. 

Ови трошкови се могу надокнађивати примјеном програма за поврат трошкова у складу 

са принципом да загађивач плаћа, чиме влада - кроз наметање накнада за издавање 

дозвола и регулаторни режим - има могућност надокнаде регулаторних трошкова од 

оператера и постројења. Поврат трошкова би требао бити потпун за све трошкове везане 
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за дозволе а програми као што је ЕМАS и еко-означавање би требали бити потпуно 

самофинансирајући гледано из угла регулаторних тијела; 

• Трошкови које ће сносити индустрија: 

Јасно је да ће трошкови индустријског усклађивања бити далеко већи од директних трошкова 

спровођења прописа. Трошкови везани за смањење емисија из великих постројења за 

сагоријевање на прихватљиве нивое могу укључивати потребу изградње нових постројења која 

ће замијенити застарјела, додавање нових јединица постројењима која мање загађују ради 

компензације енергетских губитака усљед затварања великих загађивача, измјену компонената 

унутар постројења ради преласка на мање загађујућа горива и томе слично. Директива о 

индустријским емисијама намеће далекосежне обавезе и знатне трошкове индустрији и 

институцијама на свим нивоима.  

Примјена принцIPA најбољих доступних техника (BAT) ће бити кључни фактор трошкова у свим 

индустријским секторима. На крају би највећа цијена могла бити затварање одређених 

постројења. БРЕФ документи би требали да пруже нека упутства у овој области, а процјена 

локалних околности и услова ће такође бити од великог утицаја. 

• Процјена трошкова је проведена у двије етапе: 

- Прелиминарна анализа на основу постојећих буџета разних институција који су дати на увид. 

Базе података за РС су интензивно коришћене за утврђивање тренутне ситуације. Ова почетна 

процјена је резултирала полазним вриједностима емисија, што је омогућило постављање 

оквира за полазни сценарио. Након тога су извршене пројекције раста гасова стаклене баште 

(GHG) на основу података из разних ТП пројеката и локалних статистика, чиме је креиран 

сценарио редовног пословања (РП), односно вјероватни пораст емисија у случају да се не 

подузму мјере на смањењу емисија. Разлика између РП и процијењених ограничења која 

захтијевају прописи ЕУ, Копенхагенски и други међународни уговори ће пружити грубу 

процјену запремина гасова које ће бити потребно смањити одговарајућим мјерама за 

смањење емисија. 

- Трошкови смањења емисија су процијењени на основу међународних референци и 

примијењени на обиме које је потребно смањити, чиме је добијена процјена трошкова 

апроксимације у овом сектору. 

• 2.3.3.3. ТРОШКОВИ СМАЊЕЊА ЕМИСИЈА  

За калкулацију трошкова смањења емисија, РАИНС модел је примијењен на државе ЕУ 25 

(Румунија, Бугарска и Хрватска нису биле чланице у том тренутку). 

Овај модел представља најкомплетнију студију трошкова смањења емисија до сад и сматра се 

прихватљивом опцијом за примјену у РС, гдје такви подаци не постоје. 

Подаци су сумирани у доњој Табели. 

Табелa XVIII: ТРОШКОВИ СМАЊЕЊА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

ТРОШКОВИ СМАЊЕЊА ЕМИСИЈА 

РАИНС МОДЕЛ ЗА ЕУ ОГРАНИЧЕЊА ЕМИСИЈА СЦЕНАРИО Б (СРЕДЊИ) ЗА ЕУ 25 

ЗАГАЂУЈУЋА 
МАТ. 

СМАЊЕНО 
ТОНА 

ТРОШКОВИ РАСПОН ЕУ 25 ПО ЕПРТР 
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2005-2020 
 (НИВЕЛИСАНО 

мЕУР) 
ТРОШАК 
ПО ТОНИ 

ДОЊИ ГОРЊИ 

СО2 1.238.000 14.010 11.317 5.600 16.000 

NОX 1.592.000 14.970 9.403 4.400 12.000 

НХ3 1.088.000 38.925 35.777 11.000 31.000 

ЧЕСТ.МАТ. 255.000 9.540 37.412 26.000 75.000 

VOC 977.000 1.770 1.812 950 2.800 
ТРОШКОВИ СМАЊЕЊА ЕМИСИЈА СЛУЖЕ САМО КАО РЕФЕРЕНЦА. ТРОШКОВИ ЕМИСИЈА У ВАЗДУХ СУ БАЗИРАНИ НА ТП ПРОЈЕКТУ 
"УНАПРЕЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ ЕМИСИЈА" КОЈИ СЕ БАВИ СТРАТЕГИЈАМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЕМИСИЈАМА И ПРЕДЛОЖЕНИМ ГОРЊИМ 
ГРАНИЧНИМ ВРИЈЕДНОСТИМА ЗА ТУРСКУ. ТРЕБА НАПОМЕНУТИ ДА КОМБИНОВАНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ВИШЕ ОД ЈЕДНЕ 
ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ УМАЊУЈУ ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ТРОШКОВЕ, КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗАСЕБНЕ ТРОШКОВЕ СМАЊЕЊА ЕМИСИЈА ЗА 
СВАКУ ЗАГАЂУЈУЋУ МАТЕРИЈУ ПОЈЕДИНАЧНО.  ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ ЗА ОВУ СВРХУ СУ ДОБИЈЕНИ И ПРИЛАГОЂЕНИ 
КОРИШЋЕЊЕМ СЦЕНАРИЈА Б  ЗА ЦЕМЕНТНУ ИНДУСТРИЈУ (КОЈИ ПРЕПОРУЧУЈЕ) ДИРЕКТНО СМАЊЕЊЕ НА СЦЕНАРИО Б УЗ  
ОДГОВАРАЈУЋИ ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД ШТО ЈЕ ОЧИГЛЕДНО ЕКОНОМИЧНИЈА ОПЦИЈА И КАО ТАКВА ЈЕ КОРИШЋЕНА У ОВОЈ 
АНАЛИЗИ. 
 

Поступак примјене ових трошкова у РС је био да се узме средња вриједност из распона која се 

затим прилагоди примјеном инфлационог индекса за ЕУР-е од године када је калкулација 

направљена до 2013. године. 

На НМВОЦ је примијењен нижи распон, с обзиром на геоморфолошке карактеристике БиХ и 

релативно низак интензитет цементне индустрије. 

Табела XIX: ТРОШКОВИ СМАЊЕЊА ЕМИСИЈА  

ТРОШКОВИ СМАЊЕЊА ЕМИСИЈА  NОx SО2 NMVOC 

У ЕУР по одстрањеној тони 9.403 11.317 39.224 
 

2.3.3.4. ЦИЉЕВИ УСКЛАЂЕНОСТИ  

Као почетни циљ за потребе економске процјене недостатака за индустрије у сектору цемента, 

VOC и другим не-енергетским секторима је постављена 2023. година . 

За енергетски сектор, који производи највећи дио емисија и тиме сноси највећи дио трошкова 

смањења емисија, постављени циљ је 2025. година. Међутим, потребно је напоменути да ови 

рокови можда неће бити постигнути због ограничења везаних за приступачност која ће бити 

утврђена ЕАС-ом, пошто се трошкови енергетског сектора директно преносе на потрошаче 

путем цијена електричне енергије и тиме ће бити подложни  ограничењима везаним за 

приступачност домаћинствима.  

Табела XX: ЦИЉЕВИ ВЕЗАНИ ЗА ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

ЦИЉЕВИ ЗА ЕМИСИЈЕ (постизање циљева) 

Сектор 
2013

. 

2014

. 

2015

. 

2016

. 

2017

. 

2018

. 

2019

. 

2020

. 

2021

. 

2022

. 
2023. 2024. 2025. 

Енергетски 

сектор 
1% 2% 5% 9% 14% 20% 27% 35% 45% 57% 72% 90% 100% 

Цемент 3% 10% 20% 35% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 100 100 100% 
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% % 

VOC 2% 10% 17% 25% 35% 45% 60% 70% 80% 90% 
100

% 

100

% 
100% 

Остало 2% 10% 20% 35% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 
100

% 

100

% 
100% 

 

2.3.3.4.1. Трошкови апроксимације 

За процјену трошкова апроксимације је потребно примијенити трошкове смањења емисија на 

обим емисија који је потребно смањити. Обим емисија загађујућих материја које се морају 

смањити (односно, обима главних загађујућих материја - SО2, NОx и NMVOC које треба 

смањити) је процијењена на основу тренутних нивоа и предложених граничних вриједности 

емисија до 2025. године. 

Табела XXI: ТРЕНУТНИ НИВОИ ЕМИСИЈА (ПРОЦЈЕНЕ  ЗА 2013. ГОДИНУ) 

ТРЕНУТНИ НИВОИ ЕМИСИЈА (процјене за БиХ за 2013. годину) 
Емисије у тонама 

 Година NОX SО2 NMVOC 

ПОЛАЗНЕ ПРЕДРАТНЕ ПРОЦЈЕНЕ 1990. 28.459 157.112 9.454 

НАЈБОЉЕ ПРОЦЈЕНЕ РАЗЛИЧИТИ 

ИЗВОРИ 
2004. 19.250 146.650 13.231 

НАЈБОЉА ПРОЦЈЕНА ЗА ПРОЈЕКАТ 2013. 28.000 157.500 14.000 

 

За процјену обима загађења које је потребно одстранити је припремљен сценарио 

"редовног пословања" (РП) који приказује очекивани раст емисија у РС током наредних 

година. 

Табела XXII: УКУПНИ РАСТ ЕМИСИЈА GHG 

УКУПНИ РАСТ ЕМИСИЈА GHG 

Година Количине Пораст 

2010. 8.092 ПОЧЕТНА СИТУАЦИЈА 

2015. 9.013 1,11 

2020. 9.405 1,16 

2025. 9.912 1,22 

2030. 10.945 1,35 
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Година 2010. је постављена за почетну ситуацију. Представља претпостављени обим 

емисија који РС треба да постигне до 2025. године, у складу са прихваћеним обавезама 

(Готенбуршки протокол) према ЕУ. 

Овакво смањење захтијева смањење по РП сценарију еквивалентно стопи смањења од 

22% у односну на тренутне емисије. Изражено у тонама, потребна смањења емисија су: 

 

Табела XXIII: ПОТРЕБНА СМАЊЕЊА ЕМИСИЈА 

ЕКВИВАЛЕНТ СМАЊЕЊА 

ЕМИСИЈА ДО 2025. ГОДИНЕ 
NОX СО2 NMVOC 

У тонама, базирано на 

количинама из 2013. године. 
6.160 34.650 3.080 

 

Предложене граничне вриједности емисија ни у ком случају не треба сматрати фиксним 

циљевима политике РС већ предложеним вриједностима које омогућавају постизање захтјева 

правне тековине ЕУ (и Готенбуршког протокола) до наведене године. Тиме представљају 

разумну референцу за потребе овог документа, мада ће за потребе укључења у Систем 

трговине емисијама унутар ЕУ (СТЕ) и преговоре са ЕУ о одговарајућим прелазним периодима 

бити потребна много детаљнија студија. 

На основу ранијих циљева апроксимације, дефинисаних трошкова смањења емисија и 

процијењених обима емисија које је потребно одстранити је могуће процијенити трошкове 

апроксимације, мада у јако поједностављеној форми, на вишегодишњој основи. Овим се 

добија разуман ред величина и полазни временски распоред. Ово је доле илустровано у 

смислу номиналних капиталних, оперативних и административних трошкова. 
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Графикон XIV: НОМИНАЛНИ ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЕМИСИЈА У 

ВАЗДУХ 

 

 

Капитални издаци (Capex) достижу највишу тачку 2024. године, са нешто преко 100 милиона 

еура годишње. Оперативни издаци (Opex) расту на значајних 33 милиона еура годишње 2025. 

године. Ово је значајан текући трошак који ће бити у потпуности пренесен на кориснике путем 

надокнаде трошкова. Административни трошкови су високи током првих пет година, када се 

претпоставља интензивна потреба за успоставом различитих пописа, акционих планова, итд. 

Након овог почетног периода, административни трошкови остају на нивоу око 1,2 милиона 

еура годишње. 

Укупни трошкови у износу 1.117 милиона еура до 2033. године су IPAк оквирна процјена и 

стварни износ ће зависити од хронологије трошкова. Трошкови овог реда величине плативи 

2014. године нису исто што и исти износ платив нпр. 2033. године. 

Стога, да би се дефинисао успоредив износ и елиминисала изобличења узрокована временом, 

токови трошкова су дисконтовани на њихову вриједност у 2013. години. Овај економски 

концепт се назива чиста/нето садашња вриједности (НПВ) и користи се као индикатор тренутне 

вриједности трошкова проузрокованих политичким одлукама. 

 

Коришћена дисконтна стопа је 5%, иста која се тренутно препоручује за велике 

инфраструктурне пројекте. Инвестициони трошкови, Capex, су процијењени на укупно 4.143 

милиона еура до 2025. године, углавном од стране индустрије и у енергетском сектору. 

Оперативни издаци су значајни (текући) трошкови који до 2033. године износе 196 милиона 

еура, изражено у садашњој вриједности; Административни трошкови су процијењени на 32 

милиона еура и углавном су концентрисани у првих 4-5 година.  
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Ред величине је наведен у доњем графикону: 

Графикон XV: ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ НЕДИСКОНТОВАНИ/ДИСКОНТОВАНИ 

 

 

Укупни трошкови апроксимације у области емисија у ваздух су процијењени на 643 милиона 

еура.  

Даље индикације о ефектима на индустрију и трошковима које ће сносити основни 

индустријски сектори одговорни за емисије у ваздух су наведени у доњој табели.  

Табела XXIV: ДИСКОНТОВАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ТРОШКОВИ ПОТРЕБНИ ЗА 

ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА 

ДИСКОНТОВАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ТРОШКОВИ ПОТРЕБНИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА (м ЕУР) 

ДИРЕКТИВА/ПАКЕТ 
Инвестициони 

трошкови 

Трошкови 

О&М 

Админ. 

трошкови 

Укупни 

трошкови 

ПРИСТУПАЧНО 

ЦИЉНИ РОКОВИ 

Енергетски сектор 321 157 0 478 2025. 

Цемент 5 3 0 8 2023. 

ВОЦ 30 2 0 32 2023. 

Остало (процијењено 

на додатних 15%) 
58 35 0 93 2023. 

Администрација 0 0 32 32 2023. 

УКУПНО ВАЗДУХ 414 196 32 643 2025. 

2.3.4. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И БИОЛОШКЕ РАЗНОЛИКОСТИ  

2.3.4.1. ПОЧЕТНА СИТУАЦИЈА  

Очување природе и заштита биолошке разноликости су кључни циљеви политика ЕУ у области 

заштите животне средине, базирани на принципима одрживог коришћења природних ресурса. 

У марту 2010. године, државници ЕУ су се посветили амбициозном циљу заустављања, и  
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губитка биолошке разноликости у Европи до 2020. године. Фундаментални политички 

механизам у овом погледу је мрежа посебних подручја конзервације (ППК) и подручја под 

посебном заштитом NATURA 2000, која је креирана с циљем заштите најважнијих природних 

станишта. ЕУ је поред тога: 

• забранила одређени број дјелатности које угрожавају врсте;  

• донијела прописе о трговини угроженим врстама, производима од фока и китова и држању 

дивљих животиња у зоолошким вртовима; и 

• забранила употребу клопки за ноге унутар ЕУ. 

Због своје територијалне примјене, NATURA 2000 ће имати значајне утицаје који ће се морати 

узети у обзир у примјени других политика, нарочито оних из области пољопривреде, 

шумарства и развоја инфраструктуре. Потреба за уношење локалитета из мреже NATURA 2000 у 

просторно и инфраструктурно планирање ће повезати процесе проведбе директива о ПУО и 

СПО. 

2.3.4.2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЦЈЕНЕ ТРОШКОВА  

Иако је рад на одређивању потенцијалних локалитета за NATURA 2000 у РС у току, тренутно 

није могуће предвидјети све локалитете који би могли ући у оквир NATURA 2000 и тиме 

проценат територије РС који би могао бити обухваћен тим локалитетима. Постојећи прописи 

који регулишу заштиту природе на нивоу РС не садрже "одговарајуће поступке провјере" које 

захтијева Директива о стаништима за пројекте који би могли имати утицај на локалитете 

обухваћене мрежом NATURA 2000 те стога није могуће направити прецизну процјену трошкова.  

Из овог разлога се дата процјена трошкова мора посматрати као вјероватни ред величине 

базиран првенствено на искуствима сусједних регија, пошто даљи развој догађаја у планирању 

заштићених подручја у РС остаје неизвјестан. 

2.3.4.3. ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ  
 

Уопштено гледано, јединични трошкови би требали бити дефинисани у складу са предвиђеним 

површинама под заштитом. За потребе ове анализе је припремљена поједностављена матрица 

јединичних трошкова базирана на искуствима у регији, нарочито у Румунији, Бугарској и 

Хрватској. 

Типични инвестициони трошкови везани за заштиту природе су сљедећи: 

• припрема планова за управљање; 

• накнаде за земљиште унутар заштићеног подручја; 

• накнаде за дјелатности које нису дозвољене у одређеним околним зонама; 

• трансакцијски трошкови за куповину приватног земљишта у кључним подручјима; 

• набавка опреме за текуће праћење, надзор и заштиту заштићеног подручја. 
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Табела XXV : ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ ПРИМИЈЕЊЕНИ НА НОВА ЗАШТИЋЕНА 

ПОДРУЧЈА У ЕУР/hа 

ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ  ЕУР/ха 

ПЛАНОВИ ЗА УПРАВЉАЊЕ 11,85 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 3,00 

ОКОЛНЕ ЗОНЕ 1,00 

ТРОШКОВИ ТРАНСАКЦИЈА 14,00 

ОПРЕМА 3,51 

 

2.3.4.4. ЦИЉЕВИ УСКЛАЂЕНОСТИ  

Иако је прерано за постављање циљева усклађености и табела у наставку приказује само 

најбоља могућа предвиђања у постојећим околностима, припрема методологије и утврђивање 

реда величине су од изузетне важности за прецизније одређивање будуће политике која ће 

пратити развој околности у БиХ. У овом случају су циљеви усклађености постављени у смислу 

површине која треба бити заштићена да би се постигао просјек за ЕУ, како је наведено у 

посљедњој ЕЕА публикацији на ову тему: ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА У ЕВРОПИ, ПРЕГЛЕД (2012)63.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 “Protected Areas in Europe – an overview”, European Environment Agency Report Br.. 5/2012, ISSN 1725-9177, 
објављен 22. октобра 2012. Године http://www.eea.europa.eu/publications/protected-areas-in-europe-2012, доступан: 
1. јула 2014. године. 

http://www.eea.europa.eu/publications/protected-areas-in-europe-2012
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Табела XXVI: ПОВРШИНА ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА У РС 

ПРЕГЛЕД ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА     Површина БиХ = 51.210 км2 

КАТЕГОРИЈА 
бр

. 
ВРСТА 

УКУПНА 

ЗАШТИЋЕНА 

ПОВРШИНА 

(ха) 

ТРЕНУТНО 

СТАЊЕ 

ДОДАТНА 

ЗАШТИТА (ха) ЗА 

УСКЛАЂИВАЊЕ 

СА ЕУ 27 

УКУПНО 

ЗАШТИЋЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

(ха) 

% 

ПОВРШИНЕ 

ПОД 

ЗАШТИТОМ 

2012. ГОД. 

2023. 

Iа и Iб 3 
НАЦИОНАЛНИ 

ПАРКОВИ 
20.745 1.900 22.645 0,83% 0,91% 

II 2 
ПАРКОВИ 

ПРИРОДЕ 
1.392 48.000 49.392 0,06% 1,99% 

V 2 
ЗАШТИЋЕНИ 

ПЕЈЗАЖИ 
0 186.000 186.000 0,00% 7,48% 

IV 3 
ПРИРОДНИ 

РЕЗЕРВАТИ 
0 97.600 97.600 0,00% 3,93% 

III 8 СПОМЕНИЦИ 84 3.500 3.584 0,00% 0,14% 

VI  

УПРАВЉАЊЕ 

СТАНИШТИМА 

И ДРУГИМ 

ЗАШТИЋЕНИМ 

ПОДРУЧЈИМА 

ОД КУЛТУРНО-

ИСТОРИЈСКОГ 

ЗНАЧАЈА 

27 19.000 19.027 0,00% 0,77% 

УКУПНО 18   22.248 356.000 378.248 0,90% 15,22% 

 

 

Помоћу тренутног стања и дефинисаних циљева је могуће дефинисати хронолошки распоред 

циљева апроксимације. Ово је очигледно само најбоља могућа процјена за потребе пројекта и 

не одражава конкретну политику РС која, како је раније наведено, још увијек не постоји као 

таква. 
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Табела XXVII: ЦИЉЕВИ УСКЛАЂЕНОСТИ (ЗАШТИТА ПРИРОДЕ) 
ЦИЉЕВИ УСКЛАЂЕНОСТИ 

 

Тренут

но 

Претпостављени 

цијеви……………………………………………………………………………………………………….............. 

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 

Заштићено 

подручје 

(нејасних 18.000 

утврђено 

дедукцијом) 

22.248  

Потребно 

проширење 
356.000 3% 5% 7% 10% 12% 12% 12% 12% 12% 15% 

Проширење у ха  11.189 18.648 26.107 37.296 44.755 44.755 44.755 44.755 44.755 55.944 

Конвергенција 

проширења (%) 
 3% 8% 15% 25% 37% 49% 61% 73% 85% 100% 

 

Као што се може видјети, постављени циљ за апроксимацију просјеку ЕУ27 је 2023. година. Овај 

датум је такође и реална процјена најскоријег могућег датума приступања ЕУ. 

2.3.4.5. ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ  

На основу ранијих циљева апроксимације, дефинисаних обима изражених у површини коју је 

потребно заштитити и јединичних трошкова по хектару је могуће процијенити трошкове 

апроксимације на вишегодишњој основи. Ово је доле илустровано у смислу номиналних 

капиталних, оперативних и административних трошкова. Капитални издаци (Capex) достижу 

највишу тачку 2023. године, са нешто преко 2 милиона еура. Оперативни издаци (Opex) расту са 

занемарљиве бројке 2014. године на 2,5 милиона еура годишње 2033. године. Ово није 

значајна бројка у контексту политике РС али је квалитативно важна и морају јој се додијелити 

потребна средства у различитим буџетима у РС. Административни трошкови расту паралелно 

са оперативним трошковима и достижу 2,7 милиона еура годишње 2033. године. Овдје важи 

иста логика као и за оперативне издатке. Испод процјене трошкова је наведен недисконтовани, 

односно номинални износ. 
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Графикон XVI: НОМИНАЛНИ ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ - ВИШЕГОДИШЊИ 

ТОКОВИ ТРОШКОВА 

 

 

Укупни трошкови у износу од 75 милиона еура до 2033. године су IPAк оквирна процјена и 

стварни износ ће зависити од хронологије трошкова. Трошкови овог реда величине плативи 

2014. године нису исто што и исти износ платив нпр. 2033. године. Стога, да би се дефинисао 

успоредив износ и елиминисала изобличења узрокована временом, токови трошкова су 

дисконтовани на њихову вриједност у 2013. години. Овај економски концепт се назива 

чиста/нето садашња вриједности (НПВ) и користи се као индикатор тренутне вриједности 

трошкова проузрокованих политичким одлукама. Коришћена дисконтна стопа је 5%, иста која 

се тренутно препоручује за велике инфраструктурне пројекте. 

Ред величине је приказан у доњем графикону: 

Графикон XVII: ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ НЕДИСКОНТОВАНИ/ДИСКОНТОВАНИ 
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Са економске тачке гледишта, главни трошкови ће настајати из управљања NATURA 2000 

локалитетима, што представља административно оптерећење које ће до 2033. године достићи 

износ од 15,4 милиона еура (нето садашња вриједност). У погледу одређивања локалитета, 

главне трошкове ће представљати трошкови трансакција, односно трошкови куповине или 

другог облика стицања контроле над овим локалитетима. Ови трошкови, који значајно варирају 

од земље до земље, су процијењени на 9,9 милиона еура на основу планираних површина 

локалитета и претходних искустава из земаља у транзицији. Оперативни трошкови, односно 

трошкови физичког одржавања инвестиција уложених у локалитете, ће до 2033. године 

достићи 14,7 милиона еура. 

Укупни трошкови апроксимације у области заштите природе су процијењени на 40 милиона 

еура.  

2.3.4.6. ФАКТОРИ ВАЖНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  

Неопходне инвестиције, за које је потребно активно тражити донаторска средства, се морају 

провести прије приступања ЕУ. Пожељно је, бар у краткорочном периоду, да се одржавање 

заштићених подручја директно финансира из буџета РС. 

Међутим, гледано на средњи и дужи рок, биће неопходно повећати средства за финансирање 

очувања природе и заштите биолошке разноврсности путем увођења корисничких накнада. 

Овакве накнаде ће кроз развој руралних предузећа интернализовати екстерне користи од 

боље заштите природних ресурса. У овом погледу ће бити важна сарадња између различитих 

институција у РС на програмирању финансијске помоћи кроз ЕУ – IPA II фондове. Исти је случај 

и са припремом пољопривредно-еколошких пилот мјера које би се могле искористити за 

подршку очувању мреже NATURA 2000 у РС. Треба размотрити и друге могућности 

финансирања, укључујући и истраживачке програме и билатералне донаторе. 

2.3.5. ОСТАЛИ СЕКТОРИ 

2.3.5.1. БУКА 

2.3.5.1.1. Почетна ситуација 

Главни трошкови који ће оптеретити јавну управу посредством директива везаних за сектор 

буке су успостављање институција одговорних за надзор над прихваћеним нивоом емисија 

буке и израду стратешких мапа буке. 

Трошкове успостављања лабораторија или других институција, које ће вршити мјерење или 

верификацију одобравања или прегледа по типу, ће сносити примарно надлежне институције, 

чак и ако услуге уговорно обављају приватне лабораторије. Трошкови успостављања и 

дјеловања јавних и приватних лабораторија ће бити дјелимично повраћени кроз накнаде које 

ће плаћати произвођачи и увозници уређаја и возила. 

Главни трошкови који ће се наметнути произвођачима и потрошачима ће бити везани за 

усклађеност са граничним вриједностима емисија и техничке захтјеве прописане релевантним 

директивама. Ове трошкове ће сносити произвођачи возила, ваздухоплова и (индустријских) 

уређаја или потрошачи (домаћинства, возачи, итд.). Лабораторијски трошкови везани за 

одобрења по типу се такође могу пренијети на произвођаче. 
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Институцијални  трошкови за прилагођавање постојеће институционалне организације и за 

мјерења и лабораторије за тестирање, преглед и одобравање ће зависити од еволуције 

постојеће организације, што је тренутно неизвјесно.  

Трошкови које ће сносити произвођачи и потрошачи ће зависити од обима модификација на 

уређајима које су потребне за прилагођавање новим стандардима за буку у животној средини.  

• 2.3.5.1.2. Трошкови апроксимације 

Већина директива о буци (директиве о возилима и уређајима за употребу на отвореном) се 

односи на типска одобрења / процјену усклађености индустријских производа по питању 

нивоа буке коју емитују.  

Увођење услуга за типско одобравање већине уређаја и моторних возила идентичних онима 

које постоје у ЕУ није неопходно, с обзиром да су произвођачи већ поднијели захтјев за 

одобрење у некој од земаља чланица. У оваквим случајевима,  одобрење за тип се 

производима одобреним у ЕУ може издати на основу потврде о усклађености коју подноси 

увозник (на основу ЕУ одобрења за тип које издаје друга земља чланица).   

Умјерени додатни трошкови могу настати у случају поступака верификације самостално 

припремљених потврда за потребе праћења и надзора, и система за потпуно осигурање 

квалитета. Додатни трошкови ће настати и при успостављању система за припрему мапа буке и 

акционих планова за смањење буке у животној средини. 

Извршење директива може захтијевати додатно особље и едукацију у институцијама 

надлежним за издавање одобрења за тип и у објектима који врше тестирање. Већи број 

особља је потребан и за вршење повремених инспекција индустријских производа који су у 

употреби, ненајављених контрола и за инспекције усклађености производног процеса (уколико 

се индустријски производи производе у земљи чланици), и за потребе верификације 

самостално припремљених потврда или примјену система потпуног осигурања квалитета. Ови 

трошкови зависе од  накнада за рад, као и од обима тестирања. Поступак тестирања зависи од 

обима и различитости индустријских производа обухваћених директивама о буци у животној 

средини за које се врши тестирање. 

У трошкове особља треба урачунати: 

• Бруто плате, укључујући доприносе за социјално осигурање (домаћи еквивалент). Трошак 

по јединици додатног особља је процијењен на 15.000 еура годишње, са порастом од 2% 

на годишњем нивоу у еурима; 

• Режијске трошкове процијењене на додатних 70% горе наведеног; 

• Едукацију запосленог особља; 

• Повећање броја запослених; 

Овај приступ резултира трошковима особља приказаним у доњој табели (подаци базирани на 

резултатима пројекта) 
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Табела XXVIII: ТРОШКОВИ ОСОБЉА У АПРОКСИМАЦИЈИ ПРОПИСА О БУЦИ 

ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ БУКЕ 

ТРОШКОВИ 

ОСОБЉА 

Јединични 

трошкови 
2013. 2014. 2015. 2016. 

  
Повећањ

е 
Укупно 

Повећањ

е 
Укупно 

Повећањ

е 
Укупно 

Повећањ

е 
Укупно 

Додатно особље Јединица 0 0 1 1 0 1 2 3 

Бруто плата 

(ЕУР) с растом 

од 3% 

15.000 15.000 0 15.450 15.450 15.914 15.914 16.391 49.173 

Режијски 

трошкови 70% 
  0  10.815  11.139  34.421 

Едукација: 150% 

трошкова за 

особље 

  0  39.398  40.579  125.390 

УКУПНО   0  65.663  67.632  208.984 

 

2.3.5.1.3. Мапе буке у животној средини за насељена мјеста и саобраћај 

 

За израду мапа буке у животној средини за насељена мјеста је процијењен трошак од 0,25 еура 

по становнику (распон у ранијим земљама у транзицији је од 0,15 до највише 2 еура). Овај 

трошак није обавезан за насељена мјеста са мање од 250.000 становника.  

Мапе саобраћајне буке, са трошком од 0,25 еура по становнику за друмске саобраћајнице и 

жељезнице су примијењене само на највећа насељена мјеста, што укључује Бања Луку, 

Источно Сарајево и Бијељину.  

Лабораторијска опрема је процијењена на 25% износа за Чешку Републику из периода 2001-

2005 и трошкови су распоређени на сљедећи начин: 40% током 2014. године, 40% у 2015. и 20% 

у 2016. години; 

Процјењује се да ће додатних €150.000 за читаву БиХ, од чега 35% за РС, бити додијељено за 

програм посвећен повећању индустријске конкурентности у складу са искуствима других 

економија у транзицији. 
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Табела XXIX: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ БУКЕ 
ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ БУКЕ 

ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ 

ТРОШКОВИ 

Јединични 

трошкови 
2013. 2014. 50% 2015. 50% 2016. 

  Реф. Укупно Реф. Укупно Реф. Укупно Реф. Укупно 

МАПЕ БУКЕ НАС. МЈЕСТА 
€0,25/становник

у 
0 0 249.065 31.133 192.434 24.054 0 0 

МАПЕ САОБРАЋАЈНЕ БУКЕ 
€0,25/становник

у 
0 0 0 0 176.064 44.016 176.064 44.016 

АЕРОДРОМ          

ЛАБ. ОПРЕМА 300.000 0,00% 0 40,00% 42.000 40,00% 42.000 20,00% 21.000 

АКЦИОНИ ПЛАНОВИ НАС. 

МЈЕСТА 

€0,25/становник

у 
0 0 0 0  0 249.065 21.793 

АКЦИОНИ ПЛАНОВИ 

САОБРАЋАЈ 

€0,25/становник

у 
0 0 0 0 176.064 44.016 176.064 44.016 

ИНДУСТРИЈСКИ ПРОГРАМ 150.000 0,00% 0 0,00% 0 70,00% 36.750 30,00% 15.750 

УКУПНО  0  75.133  190.836  146.575 

 

Укупни ефекти на буџет РС се могу процијенити на сљедећи начин: 

Табела XXX: РАСПОДЈЕЛА  БУЏЕТА ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ У ОБЛАСТИ БУКЕ 

ТРОШКОВИ ДИРЕКТИВА О БУЦИ У ЕУР  2013. 2014. 2015. 2016. 

     

ИЗ БУЏЕТА РС  0 138.796 258.469 355.559 

 

НАПОМЕНА: Сви износи представљају рационалне прелиминарне процјене које служе као 

примјер врсте података коју ће бити потребно унијети након што стварни подаци за РС 

постану доступни.   

Домаћи произвођачи (приватни сектор) ће се сусрести са додатним трошковима у 

прилагођавању својих производних процеса новим ограничењима за буку и успостављању 

интерних система за тестирање буке. Уколико се ови трошкови пренесу на потрошача може 

доћи до пада продаје. Међутим, уколико домаћи произвођачи желе да извозе на тржиште ЕУ, у 

сваком случају ће се морати прилагодити овим захтјевима. Стога се ови трошкови  не могу 

посматрати искључиво као трошкови приступања ЕУ. 
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С друге стране, потрошачи у РС ће се сусрести са таквим повећањима цијена и прије 

приступања ЕУ (нпр. у случају увозних возила, гдје су ефекти директива о буци проведених у 

земљама Западне Европе већ уграђени у цијену). Сва смањења нивоа буке обухваћена 

директивама о буци у животној средини су генерално постигнута у склопу интегралног дизајна 

и структуре уређаја и возила, као и рехабилитације и изградње нових објеката и мрежа, те је 

стога јако тешко и непотребно издвојити трошкове директно повезане са директивама о буци, 

из разлога што није прописан прелазни период. 

2.3.5.2. ХЕМИКАЛИЈЕ  

2.3.5.2.1. Почетна ситуација 
 
Главни трошкови у проведби прописа о хемијском сектору обухватају трошкове успостављања 

спроведбених система, њихово редовно одржавање и текуће трошкове послова као што је 

класификација нових хемијских супстанци, поступци везани за пријаву хемикалија и 

ангажовање стручних савјетника/консултаната. Надлежна институција ће имати трошкове 

везане за управљање пријавама/обавијестима и обавезама извјештавања. 

Већину трошкова ће сносити приватни сектор. Предузећа из РС која производе хемијске 

супстанце или их увозе из земаља које не прIPAдају ЕУ, ће исте морати да региструју при ECXA. 

Трошкови израде регистарског досијеа могу бити високи, 250.000 еура и више. За супстанце 

које су већ регистровала друга предузећа, могуће је купити дијелове постојеће регистрације. 

Чак и тако ће мањи увозници и произвођачи бити присиљени да обуставе пословање или да 

продају своја предузећа онима која већ посједују потребне потврде о регистрацији. 

Треба узети у обзир и трошкове везане за успостављање и одржавање информационе (ИТ) 

инфраструктуре потребне за сигурно повезивање са ЕЦХА ИТ системом, што је неопходно за 

размјену података између земаља чланица и ЕЦХА и за одређивање мјера за осигуравање 

тајности података. 

Трошкови спровођења које ће сносити индустрија су већ много виши од оних које ће сносити 

владе. Како овај пропис преноси одговорност за процјену ризика произведених, увезених и 

коришћених супстанци на индустрију, оптерећење предузећа у погледу регистрације супстанци 

ће бити изузетно високо. Поред трошкова потребног особља, предузећа ће морати да плате 

израду студија и тестова, као и трошкове регистрације. Трошак регистрације различитих 

супстанци може драстично да варира зависно од количине која се производи или увози и од 

броја предузећа која морају да региструју исту супстанцу. Пропис предвиђа успостављање тзв. 

форума за размјену информација о супстанцама (СИЕФс) с циљем размјене информација о 

постојећим подацима, избјегавања додатних тестова на животињама и уштеде трошкова. 

Предузећа која региструју исту супстанцу могу и заједнички поднијети захтјев за регистрацију 

(члан 11). Коришћењем ове могућности предузећа могу остварити уштеде путем нижих 

трошкова регистрације. 

Остали актери у набавном ланцу за ове врсте супстанци ће такође имати веће обавезе у 

погледу руковања информацијама о супстанцама, што ће резултирати додатним трошковима и 

за предузећа која немају обавезу регистрације. 

Коначни број је помножен трошком особља у износу од 15.000 еура годишње и додатним 

режијским трошковима по стопи од 70% (која је висока због захтјева везаних за издавање 

дозвола, праћење и анализу, који захтијевају додатне режијске трошкове). Трошкови едукације 
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су процијењени на укупно 5 милиона еура током периода од 6 година, а израда студија и друга 

техничка подршка на даљњих 5 милиона еура током периода у трајању од 9 година. 

Ови износи се повећавају за 2% (у ЕУР) на годишњој основи, и за даљњих 40% за предвиђени 

раст БДП-а. 

2.3.5.2.2. Циљеви усклађености 

Претпостављени циљеви апроксимације за различите под-секторе су наведени испод. 

Табела XXXI: ЦИЉЕВИ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ У ХЕМИЈСКОМ СЕКТОРУ 
ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА 

СУПСТАНЦА 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Азбест 0% 20% 40% 70% 100% 100% 100% 

PCB 0% 10% 20% 40% 60% 80% 100% 

Биоциди 0% 10% 20% 40% 60% 80% 100% 

Остало 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% 

 
 

Ови циљеви представљају разумне претпоставке базиране на претходним искуствима из 

земаља у транзицији и одредбу да РС може направити потребне координационе структуре, 

којима ће овом циљу приступити на усклађен начин у наредном периоду. 

 

Табела XXXII: ТРОШКОВИ УСКЛАЂЕНОСТИ КОЈЕ СНОСИ УПРАВА 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

ДОДАТНО ОСОБЉЕ 0,00 0,01 0,03 0,07 0,12 0,12 0,13 0,14 

МАТЕРИЈАЛИ 0,00 0,01 0,02 0,05 0,08 0,09 0,09 0,09 

ЕДУКАЦИЈА 0,00 0,26 0,35 0,44 0,44 0,37   

СТУДИЈЕ И ОСТАЛО 0,00 0,26 0,35 0,44 0,44  0,37   

ИЗ БУЏЕТА РС 0,00 0,55 0,75 1,00 1,07 0,94 0,22 0,23 

 

Инвестиционе потребе за усклађеност у РС, базирано на сусједним земљама у 

транзицији, су представљене у табели испод. 
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Табела XXXIII: ИНДУСТРИЈСКЕ КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ  

ИНВЕСТИЦИОНИ ТРОШКОВИ ПОТРЕБНИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА 

(у милионима ЕУР) 

 ДИРЕКТИВА 

Економски прилагођени  

недисконтовани трошкови 

инвестиција 

Азбест 6,3 

 ГМО 7,0 

PCB 1,1 

Биоциди 0,3 

Остало 1,8 

УКУПНО 16,4 

 

Оперативни трошкови су предвиђени са 3,5% вриједности инвестиција, у складу са очекиваним 

корисним вијеком трајања различитих инвестиција које се углавном односе на инсталације и 

уређаје, од 28 година. 

Вишегодишњи ток трошкова, укључујући капиталне (Capex), оперативне (Opex) и додатне 

административне (Админ) трошкове су приказани испод, у номиналној вриједности исказаној у 

милионима еурима за период 2011-2030. 
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Графикон XVIII: НОМИНАЛНИ ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ 

 
 

Укупни трошкови у износу од 37 милиона еура до 2033. године су IPAк оквирна процјена и 

стварни износ ће зависити од хронологије трошкова. Трошкови овог реда величине плативи 

2014. године нису исто што и исти износ платив нпр. 2033. године. Стога, да би се дефинисао 

успоредив износ и елиминисала изобличења узрокована временом, токови трошкова су 

дисконтовани на њихову вриједност у 2013. години. Овај економски концепт се назива 

чиста/нето садашња вриједности (НПВ) и користи се као индикатор тренутне вриједности 

трошкова проузрокованих политичким одлукама. Инвестициони трошкови, Capex, су 

процијењени на укупно 14,3 милиона еура до 2020. године, углавном од стране индустрије и 

примарно у хемијском сектору. Оперативни трошкови су текући трошкови који до тог датума 

износе 5,7 милиона еура, изражено у садашњој вриједности. Инвестициони трошкови су 

процијењени на укупно 5,8 милиона еура до 2033. године.  
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Графикон XIX: ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ НЕДИСКОНТОВАНИ/ДИСКОНТОВАНИ

 
 

Укупни трошкови апроксимације за хемијски сектор су процијењени на 25,8 милиона еура. 

 

2.3.5.2.3. Финансирање трошкова 

Основни извори из којих ће се финансирати трошкови могу бити: 

• поврат трошкова од корисника; 

• грантови ЕУ и других донатора; 

• инвестиције приватног сектора; 

• локалне самоуправе, буџети и еколошки фондови; 

• финансирање пројеката путем IFI и пословних банака, без ослањања на државне 

гаранције; 

2.4. УКУПНИ ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ПО СЕКТОРИМА 

 

2.4.1. УКУПНИ ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ ПРИКАЗАНИ КРОЗ 

ВИШЕГОДИШЊЕ ТОКОВЕ  

Спајање свих вишегодишњих трошкова процијењених за различите секторе заштите животне 

средине даје процјену, на годишњем нивоу, трошкова са којима ће РС морати да се суочи да би 

примијенила правну тековину ЕУ. 

Испод су сумирани износи за периоде 2013-2020, 2025, 2030. и 2033. 
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Табела XXXIV: ВИШЕГОДИШЊИ ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ 

ВИШЕГОДИШЊИ ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ 

(у милионима ЕУР) 

СЕКТОР 
2013

. 

2014

. 
2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2025. 2030. 2033. 

Заштита природе 0,00 0,29 0,56 0,87 1,34 1,79 2,09 2,41 2,60 3,08 3,42 

Управљање чврстим 

отпадом 0,00 5,38 8,74 12,15 18,30 21,95 25,78 29,17 39,12 44,46 49,06 

Управљање водама 
30,0

1 

64,1

3 91,03 96,72 

119,8

7 

111,9

7 

120,2

3 

115,0

7 

108,3

7 

144,6

3 

128,3

2 

Емисије у ваздух 
9,27 

19,4

2 33,31 44,96 53,29 50,60 60,62 67,25 91,45 38,32 

115,3

1 

Бука, хемикалије  0,00 3,88 4,81 5,77 5,64 3,65 1,07 0,79 0,85 0,91 0,96 

УКУПНО ТРОШКОВИ 
39,2

8 

93,1

0 

138,4

3 

160,4

7 

198,4

4 

189,9

6 

209,8

0 

214,7

0 

242,3

7 

231,4

1 

297,0

6 

 

Годишњи издаци расту од процијењених 93 милиона еура 2014. године, до највише тачке од 

скоро 300 милиона еура 2025. године.  Сљедећи графикон даје графички приказ еволуције 

трошкова. 

 

Графикон XX: УКУПНИ НОМИНАЛНИ ТРОШКОВИ АПРОКСИМАЦИЈЕ 
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Овај ток показује највишу тачку у 2024. години. Узрокована је окончањем капиталних улагања 

(Capex) у секторима ваздуха, отпада и другим секторима, док сектор вода наставља с растом. 

Природно, ови токови ће се мијењати како будемо мијењали претпоставке у вези политика и 

зато ове бројке треба тумачити као најбоље могуће процјене у датом тренутку, које ће се 

континуирано ревидирати како постају доступни нови подаци и како позиције у РС постају 

јасније. Међутим, ова процјена представља рационалну и разумну претпоставку која даје први 

нацрт прелиминарног реда величине трошкова. 

2.4.2. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ТРОШКОВА АПРОКСИМАЦИЈЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ПО 

СЕКТОРИМА 

Дистрибуција процијењених укупних трошкова по појединачним секторима заштите животне 

средине има широк дијапазон утицаја на политику.  

• Компонента поврата трошкова и већина донаторских средстава ће селективно 

финансирати неке од сектора (отпад, вода) и стављати их у повлаштен положај у односу на 

остале секторе. Фондови за заштиту животне средине, буџети и сви слични извори 

финансијских средстава би се требали користити на стратешки начин да би се одржала 

равнотежа између трошкова и доступних средстава. 

• Уколико се ово не подузме, неки сектори ће се приближавати много брже и,  de facto, бити 

субвенционисани од стране запостављених сектора. Природа је интерактивна и оваква 

политика не би била ни фер, ни технички ефективна, нити економична. 

Нема потребе за претјерано прецизним поравнавањем наведених трошкова и ресурса, пошто 

се планирани трошкови неће материјализовати како је очекивано и у сваком случају су само 

индикативни. 

Међутим, одржавање опште пропорционалности ради постизања уравнотежене политике 

заштите животне средине је важан циљ и ови резултати се могу искористити као смјернице.  

 

Табела XXXV : ДИСТРИБУЦИЈА ТРОШКОВА ПО СЕКТОРИМА 

УКУПНИ ТРОШКОВИ И ДИСТРИБУЦИЈА ПО СЕКТОРИМА 

СЕКТОР 
НОМИНАЛНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

НПВ по стопи од 

5% 

% ЗА 

СЕКТОР 

Заштита природе 48,54 26,03 1,06% 

Управљање чврстим 

отпадом 663,19 351,91 14,30% 

Управљање водама 2.334.22 1.340.22 54,46% 

Емисије у ваздух 1.231.81 716,30 29,11% 

Бука, хемикалије 36,97 26,36 1,07% 

УКУПНО ТРОШКОВИ 4.314.73 2.460.81 100,00% 
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Као што се може примијетити, укупни трошкови апроксимације износе 4.315 милиона еура, 

изражено у номиналној вриједности. 

Као што је наведено у претходним поглављима, овај износ је добијен сабирањем сукцесивних 

годишњих износа и због тога не одражава тачан економски трошак у смислу садашње 

вриједности. Из овог разлога су вишегодишњи токови трошкова дисконтовани на њихову 

вриједност у 2013. години, по стопи од 5%, чиме смо добили нето садашњу вриједност (НПВ) 

ових токова трошкова која (по датој дисконтној стопи) одражава трошак апроксимације 

прописа за РС изражен у еурима у 2013. години. Наведени износ је 2.461 милиона еура. Ова 

бројка ће бити цитирана као укупни трошак апроксимације за РС. 

Графикон XXII испод илуструје дистрибуцију укупног трошка по секторима. 

Графикон XXI:  ДИСТРИБУЦИЈА ТРОШКОВА ПО СЕКТОРИМА 

 

 

Може се примијетити да сектор воде носи највеће трошкове, скоро 1.340 милиона еура 

односно 55% укупног трошка. Други по важности је сектор емисија у ваздух са 716 милиона 

еура односно 29%. Трећи је сектор отпада, са 352 милиона еура односно 14% укупних 

трошкова. Ови резултати се слажу са емпиричким закључцима из претходних процеса 

транзиције / апроксимације. 

2.4.3. ТРОШАК АПРОКСИМАЦИЈЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ПО ВРСТИ ТРОШКОВА  

Дистрибуција трошкова по врсти, односно: 

• Capex или инвестициони трошкови; 

• Opex или текући трошкови оперативног рада и одржавања нових средстава; 

• Административни трошкови успостављања, праћења и извршења политике заштите 

животне средине, 

такође има значајан утицај на политике. 
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• Износ оперативних трошкова се мора покрити путем корисничких накнада. Ово је 

компонента поврата трошкова и подразумијева експлоатацију ограничене приступачности 

на нивоу домаћинства. Ограничења која намеће приступачност ће одредити одржив темпо 

спровођења инвестиционих планова; 

• Одређени дио инвестиционих трошкова ће морати да се финансира из локалних извора. 

Ово је компонента локалног доприноса. Финансијски капацитети различитих институција 

РС ће исто тако бити ограничени и постављати ограничења током процеса апроксимације; 

• Административни трошкови се морају покрити расподјелама у склопу буџета институција у 

РС. Иако је њихов укупни трошак низак у поређењу са инвестиционим и оперативним 

трошковима, административни трошкови IPAк представљају значајан износ и морају бити 

пажљиво планирани. Њихов утицај на способност активирања донаторских и других 

средстава је обимно документован током ранијих транзиција, како успјешних (Шпанија и 

Ирска), тако и неуспјешних (Румунија и Бугарска). Лекција која се може научити је да 

способна администрација омогућава брзу апсорпцију донаторских средстава и других 

инструмената и стварање вриједности која далеко превазилази директне трошкове. Ово се 

у економији назива ефекат мултипликације. 

Табела XXXVI и Графикон XXII испод приказују дистрибуцију укупне нето садашње вриједности 

трошкова по врстама трошкова. 

Табела XXXVI : ДИСТРИБУЦИЈА ПО ВРСТАМА ТРОШКОВА 

УКУПНИ ТРОШАК И ДИСТРИБУЦИЈА ПО ВРСТАМА ТРОШКОВА  

СЕКТОР CAPEX OPEX АДМИН 

Заштита природе 6,27 9,64 10,12 

Управљање чврстим отпадом 73,79 250,59 27,52 

Управљање водама 738,39 560,72 41,11 

Емисије у ваздух 448,48 220,04 47,79 

Бука, хемикалије 14,33 5,67 6,36 

УКУПНО 1.281.26 1.046.66 132,90 

УДИО ВРСТЕ ТРОШКОВА 52,07% 42,53% 5,40% 
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Графикон XXII : ПРОЦЕНТУАЛНА ДИСТРИБУЦИЈА ПО ВРСТАМА ТРОШКОВА 

 

 

Може се примијетити да ће инвестициони трошкови износити 1.281 милиона еура, односно 

52% укупних трошкова. 

Оперативни трошкови представљају највеће ограничење због њиховог утицаја на критични 

фактор приступачности и износе скоро 1.047 милиона еура, односно 43% укупних трошкова. 

Административни трошкови износе 133 милиона еура, што представља високу бројку у 

поређењу са буџетима у РС, и неопходна је њихова ефикасна примјена да би се осигурао 

раније споменути ефекат мултипликације у активирању донаторских средстава. 
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3. ЕКОНОМСКИ И ФИНАНСИЈСКИ СТРАТЕШКИ ПРИСТУП ПРИЛАГОЂАВАЊУ  
 
3.1. ПОЧЕТНА СИТУАЦИЈА 
 
У претходном дијелу овог поглавља су дефинисани трошкови који представљају камен 

темељац Програма прилагођавања. Модел трошкова апроксимације даје вишегодишње токове 

трошкова које ће бити потребно финансирати. Да би се израдила стратегија и резултујући 

финансијски план, неопходно је сљедеће: 

• Калкулација компоненте поврата трошкова, односно износа трошкова који се могу 

надокнадити од крајњих корисника. За шта је потребна калкулација граница 

приступачности; 

• Процјена реалних прелазних периода потребних за потпуно усклађивање са правном 

тековином ЕУ; 

• Дефинисање извора финансирања; 

• Калкулација недостајућих средстава; 

• Формулација плана за изналажење потребних средстава. 

 

3.2. ГРАНИЦЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ 

Критеријум приступачности ограничава износ трошкова који се могу надокнадити од крајњих 

корисника путем накнада и других давања, што се овдје назива "принципом поврата 

трошкова". 

Након постизања пуне усклађености, путем примјене принцIPA "загађивач плаћа" поврат 

трошкова би требао износити 100%. До тада поврат трошкова треба да покрије бар оперативне 

трошкове, како се не би компромитовала могућности привлачења грантова (који су доступни 

само за инвестиционе трошкове и за пројекте који су финансијски одрживи) и подршке од 

ИФИ. 

Калкулација поврата трошкова укључује: 

• прикупљање података о укупним приходима домаћинстава (УПДом.) по децилима 

(сегментација по 10%, од 10% најбогатијих до 10% најсиромашнијих); 

• предвиђање будуће вриједности ових података у складу са очекиваним растом БДП-а и 

подешавање по индексима због типично већег раста УПДом. него БДП-а. 

• процјена индустријске/комерцијалне компоненте; 

• калкулација тренутног степена приступачности комуналних накнада - овај дио подржава 

постојећи систем и неће моћи да доприноси додатним трошковима апроксимације; 

• калкулисање компоненте неискоришћене приступачности која се касније може 

искористити за подршку напорима на апроксимацији (односно степен примјењивости 

компоненте поврата трошкова). 

Резултати ове анализе су сумирани у поједностављеном формату у доњој табели. 
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Табела XXXVII: ПРИХОДИ ДОМАЋИНСТАВА КОЈИ СЕ МОГУ ИСКОРИСТИТИ ЗА ПОВРАТ 

ТРОШКОВА 

ЕВОЛУЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА ДОМАЋИНСТАВА (ЕУР/Дом.) 

 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2025. 2030. 2033. 

Просјек УПДом.    ЕУР/Дом.   

2012= 2.155 ЕУР 2.155 2.268 2.404 2.549 2.702 2.864 3.035 3.218 4.638 6.483 7.732 

ПРОСЈЕК КОМПОЗИТНОГ ИНДЕКСА 101 105 112 118 125 133 141 149 215 301 359 

РАСТ БДП-а 1,00% 3,50% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,50% 5,50% 5,50% 

ПРОСЈЕЧНИ ФАКТОР 

РЕДИСТРИБУЦИЈЕ 
1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1 

            

РАЗВОЈ ПРИСТУПАЧНОСТИ (м ЕУР/Дом.) 

ПРОСЈЕК ПРИСТУПАЧНОСТИ ЗА 

УПДом.: 
           

25% ПРОСЈЕЧНИХ УПДом. (циљна 

вриједност је горња граница коју 

препоручује Свјетска банка) 539 567 601 637 675 716 759 804 1.159 1.621 1.933 

Дом. СА НИСКИМ ПРИХОДИМА 

(3,27-0,05%) 411.397 411.397 411.397 409.340 407.293 405.257 403.231 401.214 391.284 381.599 375.904 

            
ГОДИШЊА ДОМАЋА 

ПРИСТУПАЧНОСТ  

(у милионима ЕУР) 222 233 247 261 275 290 306 323 454 618 727 

            
ТРЕНУТНИ УТРОШАК НА 

КОМУНАЛИЈЕ ПО Дом. (најбоља 

процјена: 8,9% за просјечно Дом.) 79 83 88 93 98 103 109 115 162 220 259 

            
БРУТО УПДом. ИСКОРИСТИВ 

ЗА ПОТРЕБЕ УСКЛАЂИВАЊА 
143 150 159 168 177 187 197 208 292 398 468 

 
Максимална средства искористива за финансирање нових инвестиција и њихових оперативних 

трошкова су базирана на очекиваном развоју укупних прихода домаћинстава из децила 3 - 5, 

умањено за тренутни ниво ресурса потребних за одржавање постојећег нивоа услуге. 

Бруто износи се чине значајни али, иако ова анализа показује да постоји простор за додатно 

ослањање на укупне приходе домаћинстава (УПДом.), мора се узети у обзир да су капацитети 

за то очигледно ограничени. Повећања накнада морају бити постепена и праћена јасно 

видљивим унапређењем/проширењем услуга.  

Испод су ове бројке подешене према постепеном расту, у реалном смислу, укупних прихода 

домаћинстава искориштених за потребе прилагођавања, које је у најбољем случају 
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процијењено на 5% годишње до 2018. године и 7% годишње након тога. Овим ће се нето 

укупни приходи домаћинстава искористиви за потребе апроксимације подесити тако да 

резултирају агресивним али прихватљивим нивоима, како је приказано испод. 

Ови износи ће одредити највиши реалан ниво оперативних трошкова који се може поднијети и 

самим тим горњу границу инвестиционих планова које границе приступачности у РС могу да 

поднесу. 

 

Табела XXXVIII: ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА ПОСТИЗАЊЕ 

УСКЛАЂЕНОСТИ 
БРУТО УПДом. ИСКОРИСТИВ ЗА 

ПОТРЕБЕ УСКЛАЂИВАЊА 143 150 159 168 177 187 197 208 292 398 468 

Реална стопа искоришћења 

(реална повишења накнада) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 7% 7% 7% 2%  

Индекс искоришћености УПДом. 

за апроксимацију до достизања 

МПТ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 37% 44% 79% 100% 100% 

НЕТО УПДом. ИСКОРИСТИВ ЗА 

УПОТРЕБЕ УСКЛАЂИВАЊА 7 15 24 34 44 56 73 91 231 398 468 

            
ДОДАТНИ ОПЕРАТИВНИ 

ТРОШКОВИ ПОТРЕБНИ ЗА 

УСКЛАЂИВАЊЕ (укључује админ. 

трошкове као дио оперативних, 

због одрживости система) 2,36 9,20 17,48 27,47 46,25 52,14 63,41 77,06 142,97 181,64 246,62 

            
ДОДАТНИ ИНВЕСТИЦИОНИ 

ТРОШКОВИ ПОТРЕБНИ ЗА 

УСКЛАЂИВАЊЕ 36,92 83,90 120,95 133,00 152,18 137,82 146,39 137,65 99,40 49,77 50,45 

            
НЕТО СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА 

ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА 

УСКЛАЂЕНОСТИ -32,14 -78,08 -114,55 -126,88 -154,15 -133,91 -136,89 -123,25 -11,55 166,88 170,89 

 

Као што се може видјети из горње табеле, нето поврат трошкова је, што је и потребно, 

генерално виши од додатних оперативних трошкова али релативно уско у 2017. години, када 

доступни ресурси достижу 44 милиона еура а оперативни трошкови 46 милиона еура. 

За покриће свих трошкова предвиђених инвестиционим планом ће бити потребно 155 милиона 

еура.  

 

3.3. ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОДИ ПОТРЕБНИ ЗА ПОТПУНО УСКЛАЂИВАЊЕ 

Модел за процјену трошкова апроксимације треба да обухвати сљедеће параметре: 

• вишегодишњи токови трошкова, по директиви/сектору; 
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• вишегодишњи могући поврат трошкова, по директиви/сектору; 

• претпоставке везане за макроекономске и социоекономске параметре;  

• активацијске стопе за поврат трошкова; 

• претпоставке о стопама искоришћења ЕУ грантова и донаторских средстава; 

• предвиђена домаћа финансијска средства; 

• предвиђена средства из интернационалних финансијских институција, других пројеката и 

приватних инвестиција; 

• остали технички параметри неопходни за функционисање модела. 

Програм за моделирање је креиран тако да подеси све токове према унешеним параметрима, 

односно према планираним датумима за постизање пуне усклађености. 

Теоретски циљни датум за приступање ЕУ је већ одређен. Овај датум је економски веома 

важан пошто од тога датума РС-у постају доступна много већа средства из донаторских 

фондова ЕУ. Конкретан циљни датум за постизање пуне апроксимације још увијек није 

одређен пошто је процес апроксимације тек на својим почецима, али је за потребе ове анализе 

2023. година одређена као могућ датум. 

Акциони планови постојећих стратегија (отпад, вода) су узети у обзир гдје год је то било 

могуће. У случају да акциони планови предвиђају периоде у којима ће бити пређене горње 

границе приступачности оперативних трошкова (отпад), или ако су захтјевнији него што је 

потребно с обзиром на очекивани датум приступања, циљни датуми су одгођени како би се 

поставили реални и разумни рокови за постизање усклађености, гледано из економског угла. 

Ова анализа осјетљивости је извршена како би се одредили реални прелазни периоди за 

потпуно усклађивање у различитим директивама/секторима. Резултати су приказани у доњој 

табели 
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Табела XXXIX : ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОДИ ПОТРЕБНИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ УСКЛАЂЕНОСТИ 
  

СЕКТОР/ВИСОКОИНВЕСТИ

ЦИОНЕ ДИРЕКТИВЕ 

  

ПРИСТУПА

ЊЕ 
………………………………….ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД…………..……………………………… 

  2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 3031. 3032. 2033. 

ВОДА            

Урбане отпадне воде   

Вода за пиће           

Заштита од поплава   

ОТПАД - ЧВРСТИ КОМ. 

ОТПАД 

           

Депоније+Амбалажа+Батери

је+ЕЕО 

          

ИНДУСТРИЈСКЕ ЕМИСИЈЕ             

Квалитет ваздуха и 

климатске промјене 

          

3.4. ЕФЕКТИ НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ  

Ефекти које ће на РС имати оптерећења везана за апроксимацију су процијењени из 

угла: 

• потрошача, домаћинстава и индустријских/комерцијалних потрошача; 

• РС у цјелини, мјерењем додатног БДП-а који се мора посветити напорима на 

апроксимацији у области заштите животне средине. 

Треба напоменути да посредни позитивни ефекти на економију, односно већи раст 

БДП-а због приступања ЕУ, који су наведени у другим студијама у износу око 2% 

додатног годишњег раста БДП-а, нису обухваћени овом студијом. Резултати 

калкулација за бенефиције усклађености су наведене у наредном поглављу. Не треба 

их занемарити као "неопипљиве" пошто представљају стварне позитивне ефекте који 

су дугорочно тестирани у САД-у и Западној Европи и чине важан дио процеса 

економске процјене у свим већих инфраструктурним пројектима. 

 

3.4.1. ОПТЕРЕЋИВАЊЕ ПОТРОШАЧА  

Способност плаћања за оперативне трошкове је приказана доњим графиконом. 
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Графикон XXIII: ПОКРИВЕНОСТ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА 

 

 

Оперативни трошкови се једва уклапају у границе приступачности до 2017. године. Односно, 

план апроксимације по овом сценарију је реалан али у периоду до 2017. капацитети су 

натегнути до максимума. Способност потрошача да плаћају за оперативне трошкове је 

приказана доњим графиконом. 

Графикон XXIV : ФИНАНСИЈСКИ НЕДОСТАЦИ - ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ НЕ МОГУ 

ПОКРИТИ НЕТО ПРИСТУПАЧНОШЋУ 
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3.4.2. ОПТЕРЕЋЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ЦИЈЕЛИНИ  

• Тренутна процјена је да је 0,27% БДП-а намијењено сектору животне средине. Врло је 
вјероватно да је ова бројка нешто виша али студије на ову тему нису биле доступне а 
припрема нових студија лежи ван опсега овог пројекта. 

Утицај апроксимације на БДП у РС је приказан у доњем графикону: 

Графикон XXV: ДОДАТНА ОПТЕРЕЋЕЊА ЗБОГ УСКЛАЂИВАЊА, У % БДП 

 
 

Додатни БДП намијењен сектору животне средине ће морати да достигне 3,7% до 2017. године 

и мора се одржати на нивоу изнад 3% до 2025. године. Што за РС представља велики изазов. 

Када резултати недавних напора на унапређењу података на ентитетском нивоу постану 

доступни биће потребно да се цјелокупан ЕАС пажљиво евалуира да би се осигурала 

активација БДП-а у степену који захтијева овај план и његово одржавање на нивоу већем од 

3%. 

3.5. ПЛАН ФИНАНСИРАЊА АПРОКСИМАЦИЈЕ  

За потребе ЕАС-а је развијен поједностављени макроекономски финансијски план како би се 

дале прве индикације о реду величина и основној методологији за детаљнији модел који ће се 

накнадно развити на основу бољих статистичких података и са већим ресурсима. 

Из перспективе циљева ЕАС-а ово представља разуман, једноставан али кохерентан 

финансијски план који обухвата све важније елементе од утицаја на вишегодишње 

програмирање процеса апроксимације. 

3.5.1. НЕДОСТАЈУЋА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  

Прва калкулација потребна за припрему плана финансирања је израчун недостајућих 

финансијских средстава, која су дефинисана као износ трошкова који се не може покрити путем 

корисничких накнада, што је разлика између укупних трошкова и границе приступачности. 

Дефинисана је на годишњој основи у Графикону XXV. 
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3.5.2. ФИНАНСИРАЊЕ НЕДОСТАТАКА 

Остатак финансијских средстава потребних након покрића из корисничких накнада се морају 

финансирати комбинацијом различитих инструмената, укључујући: 

• ЕУ грантове; IPA II програм у фази апроксимације чији почетак је планиран за 2014. а 

завршетак за 2020. годину, што је теоретски циљни датум ступања у чланство, те кохезиони 

и структурални фондови након 2020. године. Ова претпоставка је неопходна за 

финансијски план пошто ће износи грантова бити значајно повећани након ступања у 

чланство. 

• Финансијске институције. Што обухвата комбинацију ИФИ, домаћих и других пословних 

банака, средства за пројекте из КфW и других специјализованих извора, директне 

позајмице за пројекте (ЕBRD, ЕIB, итд.), без ослањања на Владу. Из ранијих искустава у 

другим процесима апроксимације (примарно и најскорије у Румунији) ово је процијењено 

на 22% износа инвестиција, уз период отплате од 15 година, грејс период од три године и 

просјечну каматну стопу од 6% у ЕУР. 

• Други донатори. Директна подршка донатора пројектима, укључујући ТП и конкретне 

пројектне компоненте. Покрива око 4% потреба. 

• Индустријске/комерцијалне директне инвестиције и приватни инвеститори. На основу 

ранијих искустава пројектни тим је процијенио да ће допринос индустрије бити 6,87% 

трошкова на основу укупног индустријског/комерцијалног п.е. (еквивалент по особи) од 

27% укупних прихода домаћинстава. Приватне инвестиције су варијабилни фактор али је 

претпостављено да ће дати допринос у износу од 6% инвестиционих потреба. 

• Остатак недостајућих средстава ће се морати финансирати из јавног сектора, помоћу 

различитих инструмената, што укључује: 

- ентитетске буџете; 

- буџете јединица локалних самоуправа; 

- друге институције из јавног сектора; 

- економских инструмената, примарно еколошких фондова и различитих накнада 

прикупљених од институција које се баве водама и других сектора који остварују 

индиректне приходе. 

Дио који преостаје након ових доприноса ће се морати финансирати из јавног сектора путем 

финансијских инструмената (нпр. кредитна линија коју нуди ЕБРД за суфинансирање пројеката 

за заштиту животне средине). 

Сажетак плана финансирања је приказан испод и показује ред величина.  
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Табелa XL: ФИНАНСИРАЊЕ НЕДОСТАЈУЋИХ СРЕДСТАВА 
ФИНАНСИРАЊЕ НЕДОСТАЈУЋИХ 

СРЕДСТАВА 
2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2025. 2030. 2033. 

            
УКУПНО ТРОШКОВИ 39 93 138 160 198 190 210 215 242 231 297 

                       
ПОВРАТ ТРОШКОВА 7 15 24 34 44 56 73 91 231 398 468 

                       
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА НАКОН 

ПОВРАТА ТРОШКОВА -32 -78 -115 -127 -154 -134 -137 -123 -12 167 171 

                       
ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ 

ДОСТУПНИХ ЕУ ГРАНТОВА ЗА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.5 0.5 0.5 4,4 4,9 4,9 

                       
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ НЕ-

ВЛАДИНИХ ИЗВОРА (22%)** 8,1 18,5 26,6 29.3 33,5 30,3 32,2 30,3 21,9 10,9 11,1 

                       
ДРУГИ ДОНАТОРИ  

(4% директних инв.  + међун. ТП 4%) 1,6 3,7 5,5 6,4 7,9 7,6 8,4 8,6 9,7 9,3 11,9 

                       
ИНВЕСТИЦИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНОГ И 

ПРИВАТНОГ СЕКТОРА***  

(6,87% комерц. + 6% друго) 4,8 10,8 15,6 17,1 19,6 17,7 18,8 17,7 12,8 6,4 6,5 

                       
ПОТРЕБНО ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА -18 -63 -130 -204 -297 -375 -452 -518 -620 151 795 

*  Базирано на претпоставци о IPA II програму 2014-2020 у износу 700 милиона еура, од чега је 20% предвиђено за животну 

средину. Након планираног приступања 2023. године доступна средства ЕУ ће бит значајно већа. Овдје је претпостављен 

пораст од180 милиона еура годишње. Ове процјене су припремљене за потребе пројекта и базиране су на искуствима из 

ранијих процеса приступања. 

** Директно финансирање пројеката од домаћих банака, ИФИ и других извора. Нето износ уз грејс период од 3 године и период 

отплате 12 година. Најбоља процјена за пројекат у износу 22% инвестиционих трошкова, на основу ранијих искустава у регији.  

*** Инвестиције у приватном сектору су посматране као неутралне, односно имају "нулту стопу опортунитетних трошкова", тј. 

добит од повећања ефикасности није виша од накнада потребних за пуни поврат трошкова.  Најбоља процјена за пројекат је 

12,87% инвестиционих трошкова. 
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ТАБЕЛА XLI: ПОТРЕБНА ПОДРШКА ОД ЈАВНОГ СЕКТОРА 

ПОДРШКА ОД ЈАВНОГ 

СЕКТОРА 
2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2025. 2030. 2033. 

            
ПОТРЕБНА ПОДРШКА ОД ЈАВНОГ 

СЕКТОРА -18 -63 -130 -204 -297 -375 -452 -518 -620 151 795 

ДОМАЋИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА                       

Институције за  животну средину                       

Агенција за заштиту животне 

средине                       

Еколошки фондови                       

Локалне самоуправе                       

Економски инструменти                       

Остало из буџета јавног сектора 

(0,27% БДП-а) 14 15 16 17 17 18 19 20 26 34 40 

                       
РЕСУРСИ ЈАВНОГ СЕКТОРА 

НАМИЈЕЊЕНИ АПРОКСИМАЦИЈИ 14 15 16 17 17 18 19 20 26 34 40 

                       
АКУМУЛИСАНИ РЕСУРСИ 14 29 45 62 79 97 116 136 255 409 524 

АКУМУСЛИСАНЕ ПОТРЕБЕ ЗА 

ПОДРШКОМ -19 -64 -131 -205 -298 -376 -453 -519 -621 150 794 

                       
ЕКСТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОТРЕБЕ 

ЈАВНОГ СЕКТОРА -4 -34 -85 -143 -219 -278 -336 -382 -366 559 1318. 

 

Резултати указују на потребу за релативно јаком подршком јавног сектора. 

Када постану доступни подаци о акционим плановима за РС, горња табела се може даље 

прецизирати како би се добила комплетнија дистрибуција очекиваних средстава из јавног 

сектора и процјена реда величина потребних нето износа кредита за суфинансирање процеса 

апроксимације.  
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4. КОРИСТИ ОД ПРОВОЂЕЊА ПРАВНЕ ТЕКОВИНЕ ЕУ 

4.1. ДЕФИНИЦИЈА КОРИСТИ 

Политичке импликације придруживања ЕУ и општи ефекти на економију нису предмет овог 

документа. Оно што је обрађено у овом одјељку су директне економске користи за РС од 

примјене правне тековине ЕУ у области животне средине, без обзира на то да ли ће РС коначно 

одлучити да се придружи ЕУ или не. 

Чистија животна средина није скупи луксуз који земље кандидати морају да подузму. Нижи 

стандарди везани за животну средину и претјерано кашњење са увођењем захтјева правне 

тековине ЕУ имплицирају скривене економске трошкове за друштво, које је потребно 

израчунати. Недостатак покушаја да се такви "скривени трошкови" избјегну је сродан 

игнорисању потребе за одржавањем и замјеном ресурса и тиме некомпатибилан са основних 

претпоставкама одрживости.  

Главне категорије користи, односно избјегнутих штета, укључују: 

• Здравствене користи. Потичу од директних уштеда у лијечењу болести изазваних 

загађењем и избјегавања преурањеног морталитета. 

• Користи у погледу ресурса. Ове користи директно притичу од комерцијалних предузећа 

која зависе од животне средине, тј. шумарства, пољопривреде, узгоја рибе; 

• Уштеда трошкова ресурса. Ово су уштеде које оператери и потрошачи имају посредством 

спровођења одређене директиве, на примјер: водоснабдијевање претпоставља уштеде на 

бушењу бунара или избјегавању куповине флаширане воде. Прикључење на 

канализациони систем претпоставља уштеде на изградњи септичке јаме, итд. 

• Користи за екосистеме. Користи за општу животну средину које се не могу комерцијално 

израчунати али за које друштво осјећа "спремност да плати" (енг. Wilingness to Pay- WТП) 

коју је могуће монетизовати. 

• Друштвене користи. Потичу из очувања природног и културног наслијеђа, рекреативних 

могућности и повезаности друштва. 

• Шире економске користи. Раст запошљавања кроз инвестиције у животну средину, 

добитке од еколошке ефикасности и повећано привлачење инвестиција, туризма и еко 

туризма. 

4.2. МЕТОДОЛОГИЈА 

4.2.1. ТЕХНИКЕ 

Процјена вриједности користи од побољшане заштите животне средине је извршена 

комбинацијом неколико техника.  

• Техника названа WТП принцип ("спремност на плаћање") је коришћена за процјену 

користи од унапређења квалитета површинских вода, ријечних екосистема, хватања 

метана, ефлуата и сл. из депонија. Како сам назив наводи, ова техника се заснива на 

процјени спремности становништва да плати за одређене еколошке користи. 

• Користи за пољопривреду од унапређења животне средине су процијењене путем 

процјене штета нанешених пољопривредној производњи, које су се могле избјећи. Иста 
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техника везана за избјегавање штета је примијењена и на непокретну имовину (зграде 

и друге објекте).  

• Пренос користи путем технике директне вриједности је коришћен за процјену користи у 

енергетском сектору од хватања метана, као и за процјену користи од производа 

насталих рециклажом и компостовањем.  

• Процјене користи од побољшања квалитета воде за пиће, пречишћавања отпадних 

вода, хватања CO2 и смањења осталих емисија су добијене анализом потенцијалног 

смањења смртности (вриједност живота) и морбидитета (вриједност здравља). 

• Коришћене функције су припремљене на основу "Процјене трошкова и инвестиционог 

плана за заштиту животне средине" (ЕЦАИП студија) која је израђена за Румунију 2005. 

године и прилагођена уловима у Србији 2010. године. 

4.2.2. МОНЕТИЗАЦИЈА  

Ова процјена је припремљена на основу постојеће методологије коју је развила Европска 

комисија за анализу економичности великих инфраструктурних пројеката. Методологија се 

може директно примијенити на израчун користи за потребе овог документа пошто је углавном 

базирана на фактуру становништва. Иста методологија се не може тако непосредно 

примијенити на анализу трошкова пошто су информације у овом случају специфичне за 

пројекат.  

Ово доноси сљедеће предности: 

• Аналитичко средство је потпуно у складу са оним које се користи за процјену свих 

пројеката који се подносе ЕУ и интернационалним финансијским институцијама. 

Аналитичари у РС ће лакше провести економску анализу великих инфраструктурних 

пројеката и уврштавање конкретних података из пројекта у стратегију. 

• Исти економски модел се може примијенити на било који сектор, што олакшава задатак 

постављања приоритета заснованих на корисности за друштво и који је базиран на 

досљедној примјени методологије. 

Овај једноставни модел монетизације користи у свим секторима пружа могућност коришћења 

прихваћене методологије, стандардног формата, једноставан је за употребу и способан да 

пружи податке изражене у смислу користи по јединици становништва, што омогућава 

рационално поређење мјера/политика и приоритизацију пројеката. Овако конструисан модел 

не само што задовољава захтјеве постављене у пројектном задатку, већ је прилагођен 

потребама РС и може се користити за приоритизацију и примјену у фази проведбе великих 

инфраструктурних пројеката, и може обухватити нове податке и локалне потребе када се за 

тим појави потреба. 

 

 

 

 

4.3. РЕЗУЛТАТИ КАЛКУЛАЦИЈЕ КОРИСТИ 
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4.3.1. ПОЧЕТНА СИТУАЦИЈА  

Унутар модела су развијене табеле користи које служе за процјену позитивних утицаја на 

друштво у три обухваћена сектора: 

• директиве о водама (ВОДА); 

• управљање чврстим отпадом (ОТПАД); и 

• емисије у ваздух (ВАЗДУХ И ИНДУСТРИЈСКО ЗАГАЂЕЊЕ). 

У коментарима везаним за јединичне трошкове и конкретним референцама су дате 

информације о изворима методологија коришћених за вредновање ефеката. Једначина за 

пренос користи је израђена на основу БДП паритета набавних цијена (ПНП) за 2012. годину за 

РС и за референтне земље ЕУ 27, углавном из ECOTEC студије из 2000/200164 наручене од 

стране ЕУ, и примијењених референци из САД и ВБ. 

Однос између РС и ових референци је пондериран фактором 80/20 у корист података за ЕУ 27 

због релативне хомогености између РС и земаља ЕУ. Резултати примјене ове једначине су да су 

користи пренешене на РС по стопи од 29%. То чини ову једначину преноса користи 

конзервативном, односно може се сматрати да монетизоване користи леже близу доње 

вриједности могућег распона. 

Ова техника се састоји од дефинисања обима за РС и примјене тих размјера на екстерне 

користи забиљежене у референтним земљама. Стварне калкулације су наравно много 

сложеније али основни концепт је једноставно прилагођавање информација из развијенијих 

економија локалним условима.  

4.3.2. РЕЗУЛТАТИ  

Доле је дат сумарни приказ ове анализе. Резултати у доњој табели су изражени у смислу 

нижег-средњег-вишег распона на годишњој основи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 “The Benefits od Compliance with the Environmental Acquis for the Candidate Countries”, Final Report, C/1849/PtB, 
ECOTEC Research & Consulting Limited, 20. јули 
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Табела XLII: САЖЕТАК МОНЕТИЗОВАНИХ КОРИСТИ 

САЖЕТАК МОНЕТИЗОВАНИХ КОРИСТИ 

     

 

 РАСПОН КОРИСТИ 

(У МИЛИОНИМА ЕУР 

ГОДИШЊЕ) 

  ДОЊИ СРЕДЊИ ГОРЊИ 

ВОДА 

Вода за пиће 2,23 6,76 13,52 

Површинске воде 0,24 0,73 1,47 

Ријечни екосистеми 0,72 2,18 4,36 

Пречишћавање отпадних вода 5,31 10,31 15,31 

     

ОТПАД 

Хватање метана 0,46 0,65 0,87 

Енергија из метана 0,04 0,14 0,34 

Хватање угљен диоксида 8,40 13,13 18,90 

Ефлуат и др. из депонија 0,23 0,69 1,38 

Рециклажа и компостовање 5,62 42,00 98,77 

     

ВАЗДУХ И ИНДУСТРИЈСКО ЗАГАЂЕЊЕ 

Смањење морталитета 11,08 16,10 21,12 

Смањење морбидитета 31,90 95,71 159,52 

Пољопривреда 0,00 0,00 0,00 

Грађевинарство и материјали 0,00 0,00 0,00 

УКУПНА ГОДИШЊА МОНЕТИЗАЦИЈА КОРИСТИ 
 

66,23 

 

188,40 

 

335,55 

 

Ове вриједности на годишњем нивоу се могу оцијенити помоћу калкулације нето садашње 

вриједности вишегодишњих токова (по дисконтној стопи од 5% ) за 20 година обухваћених 

овом анализом (2013-2033). Резултати су приказани у табели XLVIII испод. 
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Табелa XLIII: УКУПНЕ КОРИСТИ ИЗ УСКЛАЂЕНОСТИ 

КОРИСТИ ИЗ УСКЛАЂЕНОСТИ*  

 
 КОРИСТИ 

  
ВОДА 489 

  
ОТПАД 1.388 

  
ВАЗДУХ И ИНДУСТРИЈСКО ЗАГАЂЕЊЕ 2.741 

  
СВЕ ОСТАЛО НИЈЕ МОНЕТИЗОВАНО 

  
УКУПНО КОРИСТИ: 4.618 

* На основу средњег нивоа користи. НПВ по стопи од 5%, у милионима еура 

 
Треба напоменути да ће прираст користи након 2033. године показивати тренд реалног раста, 

како БиХ постаје све богатија, а текући оперативни трошкови ће наставити са реалним растом 

али у мањем обиму.  Стога, што је дужи период анализе то су веће користи у погледу трошкова. 

4.3.3. АНАЛИЗА КОРИСТИ И ТРОШКОВА (АНАЛИЗА ЕКОНОМИЧНОСТИ) 

Користан индикатор односа између трошкова и користи је поређење токова трошкова у свим 

секторима, дисконтованих по стопи од 5% у периоду 2013-2033, и токова користи израчунатих 

на исти начин (НПВ, 5%, 2013-2033). Резултати поређења ових токова сличног реда величине су 

приказана у табели испод.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела XLIV: ПОРЕЂЕЊЕ ТРОШКОВА И КОРИСТИ ВЕЗАНИХ ЗА УСКЛАЂЕНОСТ 

САЖЕТАК ТРОШКОВА ДИСКОНТОВАНИХ ПО СТОПИ ОД 5% И МОНЕТИЗОВАНИХ КОРИСТИ 
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У ПРОЈЕКТНОМ ВРЕМЕНСКОМ ОКВИРУ (2013-2033) 

РЕЗУЛТАТИ УСКЛАЂЕНОСТИ* 

  
 КОРИСТИ ТРОШКОВИ 

   
ВОДА 489 1.340 

   
ОТПАД 1.388 352 

   
ВАЗДУХ И ИНДУСТРИЈСКО ЗАГАЂЕЊЕ 2.741 716 

   
СВЕ ОСТАЛО НИЈЕ МОНЕТИЗОВАНО 53 

   
УКУПНО КОРИСТИ: 4.618 2.641 

* На основу средњег нивоа користи. Изражено у милионима ЕУР. 

Омјер користи и трошкова је 1,88. Овај омјер је нешто нижи него што је забиљежено у другим 

случајевима, гдје се креће око 2,5 и углавном је резултат ниже стартне позиције РС. 

 

4.4. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОВИХ ПРОЦЈЕНА КОРИСТИ 

Мора се узети у обзир да је животна средина комплексан скуп међусобно повезаних 

промјењивих параметара и да процјена било које групе ефеката самим тим мора бити 

комплексна и међузависна. Оптимизација инвестиционих капацитета путем концентрисања 

средстава у секторима који производе вриједније користи можда није ни реална ни пожељна. 

Монетизација је корисна за разматрање различитих политика али у тумачењу одвојених 

монетарних калкулација по секторима треба користити опрез. Међутим, уз горе предложени 

опрез, треба споменути и сљедеће: 

• Калкулације за вредновање користи су засноване на обимном корпусу научних сазнања 

насталом кроз различите студије, почевши од утицаја чисте воде из САД-а 1950-тих година 

и касније добијају на замаху у свим развијеним земљама од 1980-тих. 

• Степен тачности ових калкулација се може сматрати једнако високим, у најмању руку као 

за процјене трошкова. 

• Анализе за потребе овог документа су,  поједностављене и ограничене доступним 

ресурсима и домаћим подацима али представљају поуздану процјену реда величине. 

У складу са овим резултатима, сљедеће постаје очигледно: 

• Политика апроксимације мора узети у обзир не само трошкове за индустрију већ и 

екстерне користи за друштво које су, у основи, штете избјегнуте путем смањења 

загађености. 
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• Временски распореди за постизање усклађености треба да буду концентрисани у оним 

секторима који чине највећу штету животној средини, што се углавном односи на емисије у 

ваздух и, конкретно у РС, на NОx, VOC и СО2. 

• С обзиром на омјер користи и трошкова, спровођење правне тековине у области заштите 

животне средине у РС би требала представљати приоритет за све управне нивое, без 

обзира на то да ли ће РС одлучити да се придружи ЕУ или не. 

 

5. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 
 
5.1. ОПШТЕ ПРЕПОРУКЕ 
 
Горе приказана економска анализа даје образложења за сљедеће опште економске закључке и 

препоруке везане за апроксимацију прописа у области заштите животне средине:  

• Потребно је у кратком року провести ревизију инфраструктуре у области животне средине 

да би се јасно утврдило стање у РС по питању ове инфраструктуре и пружалаца 

комуналних услуга. Овим ће бити појашњена полазна позиција, што је неопходно за 

припрему детаљнијих спроведбених акционих планова на нивоу РС. 

• Студија приступачности за РС се такође мора провести у кратком року, да би се добили 

неопходни референтни подаци и референтне вриједности везано за приступачност. 

• Потребно је развити средство за програмирање грантова, које омогућава одређени степен 

флексибилности између сектора, да би се омогућило прецизно планирање примјене IPA 

фондова и других донаторских средстава. 

• Фонд за заштиту животне средине, како постојећи тако и они који ће се накнадно 

успоставити, се морају блиско пратити и развијати на начин који одговара њиховим 

високим потенцијалима за стицање прихода. 

• Јавни сектор треба да размотри уговарање флексибилне кредитне линије која ће бити на 

располагању за суфинансирање пројеката из области заштите животне средине. Износи и 

избор тренутка за овај финансијски инструмент ће у највећој мјери зависити од ситуације и 

акционих планова на нивоу РС. 

• Јавна комунална предузећа (ЈКП) су од изузетне важности у процесу апроксимације и 

морају се подузети кораци на повећању обима њиховог пословања, као и проширењу и 

модернизацији услуга које пружају. ЈКП ће бити корисници највећег дијела грантова. 

• Потребно је предузети кораке на елиминацији унакрсног субвенционисања између 

накнада и утврдити референтне параметре на основу којих ће се одређивати цијене услуга 

пропорционалне пруженом нивоу услуге. 

• Концепти највећих приступачних накнада и накнада за пуни поврат трошкова се морају 

јасно утврдити и затим користити као референтни параметри при процјени пројеката и 

утврђивању накнада (цијена услуга). 

5.2. ОДГОВОРНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  
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5.2.1. КРАТКОРОЧНИ СТРАТЕШКИ УТИЦАЈИ  

РС има обавезу да прије преласка у статус кандидата заврши успостављање система за 

индиректно управљање ЕУ фондовима, пошто ово представља захтјев у фази прије уласка у 

статус кандидата у складу са чланом 7. Спроведбене Регулативе Комисије (EU) бр. 447/2014 од 

2. маја 2014. године о посебним правилима за спровођење Регулативе (EU) бр. 231/2014 

Европског парламента и Савјета о успостављању Инструмента претприступне помоћи (IPA II). 

Паралелно с тим, потребно је припремити детаљне планове за провођење директиве, бар за 

високоинвестиционе директиве.  

Коначно, и можда најважније, је развој проточне структуре за пројекте (енг.project pipeline), 

далеко ефикасније од тренутне, како би се реалним и добро структурисаним пројектима 

осигурала способност привлачења средстава донатора и IFI. 

 

5.2.2. ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ И ФИНАНСИЈСКИ ЗАХТЈЕВИ ПО ПИТАЊУ ОПЕРАТИВНЕ 
СТРУКТУРЕ СИСТЕМА ЗА ИНДИРЕКТНО УПРАВЉАЊЕ  

Институције РС морају значајно унаприједити своје капацитете у складу са својим 

надлежностима, у квалитатативном и квантитативном смислу, како би: 

• Дале допринос у припреми оперативних програма кроз припрему вишегодишњих планова 

за спровођење мјера које леже у њиховој надлежности (животна средина је обично 

највећи сегмент, заједно са транспортом); 

• осигурале да се пројекти припремају на начин који одговара захтјевима ЕУ;  

• дале допринос у припреми општих критерија за избор; 

• Осигурале да се допринос финансирању пројеката сваке године обезбиједи у склопу 

вишегодишњих стратешких планова, што значи осигуравање, достављање и праћење 

извора суфинансирања, укључујући доприносе из буџета, донаторе, домаће изворе и ИФИ; 

• праћење успјешности пројеката, укључујући финансијске циљеве, директне и коначне 

резултате. Ово је од кључне важности да би се избјегло повлачење буџетских средстава ЕУ, 

што би представљало трајни губитак износа повучених средстава ЕУ грантова. 

Потребан је активнији приступ и агресивнији напори на дефинисању пројеката у области 

заштите животне средине, брзом пробирању пројеката с циљем припреме студија 

изводљивости по ЕУ/ИФИ стандардима и затим, опет хитном, састављању "комбинације начина 

финансирања који ће резултирати најнижим могућим трошковима за РС", што обухвата 

припрему квалитетне документације за приступ IPA фондовима или накнадним инструментима 

ЕУ грантова, донаторима, ИФИ и другим изворима финансијских средстава, локалним 

самоуправама (ЛСУ), као и свим домаћим еколошким изворима, фондовима за заштиту 

животне средине, фондовима за заштиту вода и другим економским инструментима који могу 

осигурати потребна средства у тренутку када се појави потреба. 

5.2.3. ЗАКЉУЧЦИ  

• Све ове функције захтијевају темељну стручност у области економског планирања и 

прављења модела за спровођење вишегодишњих планова које је потребно редовно 
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припремати и прилагођавати, како за процјену трошкова тако и за потребе финансирања 

трошкова. 

• Капацитети за одржавање веза у техничком, правном и економском погледу између ЈКП-а 

се морају битно повећати ради свеобухватног разумијевања социо-економског ефекта 

комуналних накнада и израчунавања приступачности, што је један од кључних параметара 

за грантове, и способности задуживања директних корисника, што су најчешће ЛСУ или 

ЈКП.  

5.2.4. ПЛАНОВИ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТИВЕ  

Припрема DSIP-а захтијева интензивне напоре и на техничком и на економско-финансијском 

пољу, између осталог на: 

• јасном дефинисању постојеће инфраструктуре; 

• постављању циљева апроксимације везаних за услуге, на основу добро документоване 

полазне тачке; 

• детаљном дефинисању BАТ-ова који ће бити примијењени; 

• процјени и дефинисању инвестиционих потреба на вишегодишњој основи помоћу 

флексибилног програма за моделирање базираног на вишеструким критеријумима; 

• одређивању горњих граница макроекономске приступачности, на свим нивоима;  

• процјени утицаја инвестиција на приступачност, узимајући у обзир растуће оперативне 

трошкове; 

• пружању јасних образложења, из финансијске и економске перспективе, за дужину 

прелазних периода потребних за постизање пуне усклађености. 

Стратегија даје нацрт за реализацију спроведбених планова али је очигледно да, са тренутно 

доступним подацима у РС нема ни близу довољан обим и ресурсе да ове планове доведе на 

потребни ниво. РС мора да осигура координацију свих аспеката у сектору животне средине, 

који се по дефиницији морају хоризонтално интегрисати у све привредне области. 

ЕУ је поставила златно правило које се односи на апсорпцију фондова. "Што је мање 

институција укључено, то је већа апсорпција грантова". 

У транзиционим економијама постоји тенденција да се буџети и одговорности за нове задатке 

распарчају између више институција. Ово може негативно утицати на ефикасност, уколико се 

надлежности за високоинвестиционе директиве које имају огромне ефекте на економију 

распарчају између различитих институција и без потпуно ефикасне координације. 

 

 

 

 

5.3. ПРЕПОРУЧЕНЕ МЈЕРЕ 

5.3.1. ПРЕПОРУЧЕНЕ КРАТКОРОЧНЕ МЈЕРЕ  
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• Успостављање координационе структуре одговорне за Поглавље 27 - Животна средина 
је у складу са Одлуком о координацији у процесу европских интеграција.  

• Потребно је хитно затражити ТП да би се извршило ажурирање одређених показатеља 
поглавља V „Економски аспекти апроксимације прописа“ с обзиром да је исто преузето 
из документа насталог као резултат EnvIS пројекта од новембра 2014. године.   

5.3.2. СРЕДЊОРОЧНЕ МЈЕРЕ  

У средњорочном периоду изазови ће лежати у два кључна подручја: 

• Стварање капацитета за активацију латентне приступачности на домаћем нивоу.  

Оптимизација поврата трошкова од крајњих загађивача кроз корисничке накнаде и разне 

економске инструменте није само финансијски пожељна већ представља и апсолутну 

потребу у систему ЕУ грантова. 

ЕУ субвенционише дио подобних инвестиција које није могуће финансирати из домаћих 

средстава. Грант је дио инвестиције који није могуће повратити кроз корисничке накнаде. 

Корисничке накнаде морају бити подигнуте до МПТ (максимално приступачне тарифе) у 

најкраћем могућем року. 

Главне институције у овом процесу су ЈКП-и на нивоу ЛСУ. У овом контексту стога 

приоритет за водећу институцију у РС мора бити убрзано довођење ЈКП-а на ниво 

економске и финансијске одрживости, пошто ће то служити интересима РС у активацији ЕУ 

грантова - што је од кључне важности за побољшање животног стандарда свих становника 

БиХ. 

Капацитети се морају градити на нивоу економско-политичких јединица (ЕПЈ) да би се 

осигурало потребно вођство у утврђивању максималних приступачних тарифа и тарифа за 

пуни поврат трошкова. Из овог разлога је на нивоу ЕПЈ потребно стручно знање о начину 

рачунања приступачности и развоју тарифне политике.  

• Изградња капацитета за брзу и потпуну активацију доступних ЕУ фондова. 

Унутар IPE-е ће се вршити темељно тестирање локалних институционалних капацитета. 

Треба напоменути да очекивани обими остају отприлике непромијењени (100 милиона 

еура годишње за читаву БиХ, од чега око 35 милиона за РС, са око 25 милиона 

намијењених за животну средину, од чега 8 милиона за РС). Пројекти и даље требају бити 

обимни, јасно приоритизовани и у малом броју. Већи притисци ће почети касније, након 

процедуралне иновације садржане у систему за индиректно управљање, односно захтјева 

за давање доприноса Оперативном програму (ОП) " Животна средина" и, нарочито, 

потреби за доношењем адекватних спроведбених планова за преговоре у вези поглавља 

27. ССП-а. 

Од ступања у чланство и надаље, извор притисака ће бити повећање доступних средстава. 

Може се очекивати да ће се доступна средства за читаву БиХ повећати са 700 милиона 

еура у периоду од седам година, односно око 240 милиона еура за РС, на могућих 700 

милиона еура годишње, односно 240 милиона еура годишње за РС.  

Досадашња искуства су показала да је ова фаза све нове чланице придружене 2004. 

године ухватила потпуно неспремне, и да ове земље нису посједовале ни дјелић овдје 
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описаних капацитета у подручју програмирања, планирања и економских политика. 

Румунија и Бугарска, без обзира на огромну разлику у односу на просјек ЕУ, још увијек 

ефективно доприносе буџету ЕУ. Ово је добра илустрација опортунитетних трошкова који 

настају због недовољне припремљености, који могу бити изузетно високи и коштати 

земљу стотине милиона еура у изгубљеним донаторским средствима. 

 

 

VI ПОДРШКА ИСПУЊАВАЊУ МЕЂУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА У 
ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 

Међународни уговори у области животне средине, као извор међународних обавеза БиХ нису 

посебно обрађени у ЕАС БиХ. Међутим, међународни уговори у области животне средине, се 

морају пренијети  у правни систем РС путем транспоновања прописа ЕУ којима су те обавезе 

уграђене у правну тековину ЕУ.  

Према томе, везано за све споразуме о  животној средини чији су потписници ЕУ и БиХ, РС има 

двојаку уставну обавезу да пружи помоћ  БиХ у испуњавању њених међународних обавеза, тј.: 

• обавезу директног поштовања уговора, његовом проведбом на својој територији, и 

учешћа у активностима и институционалним аранжманима дефинисаних тим 

међународним уговорима, укључујући и редовно извјештавање према КСС; 

• Обавезу индиректног поштовања међународних уговора кроз транспоновање дијелова 

правне тековине ЕУ који се односе на дате међународне уговоре у своје правне 

системе, те спровођење и извршење тих прописа, као и редовно извјештавање према 

институцијама ЕУ. 

 

Детаљна листа релевантних уговора о животној средини се може наћи у Анексу II овог 

документа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VII  ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ 
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Транспоновање прописа ЕУ из осам сектора заштите животне средине који су обухваћени овим 

документом у правни систем РС је започето (са изузетком прописа о управљању буком) 2002. 

године. Одређени број подзаконских аката ( уредби, правилника) за чије доношење постоји 

правна основа у раније споменутим законима је у великој мјери донесен.  

За читав предвиђени период апроксимације прописа у области заштите животне средине , јаку 

и проактивну улогу у координацији и усклађивању радњи које проводе институције надлежне 

за животну средину у РС, има Министарство за економске односе и регионалну сарадњу, што 

између осталог  укључује: 

- сарадњу између МВТЕО и институција надлежних за заштиту животне средине у РС, у 

вези: 

- годишњег планирања редослиједа и трајања активности везаних за транспозицију; 

- припреме потребних правних анализа недостатака у области заштите животне средине 

(поглавље 27. ССП-а); 

- задатака везаним за припрему прописа о заштити животне средине; 

- припрему  нацрта правних аката које је потребно усвојити; 

- припрему нацрта спроведбених планова (DSIP, APID, ИП и везаних АП) за 

транспоновање прописа ЕУ (директива и регулатива) и испуњавање међународних 

обавеза проистеклих из прихваћених међународних уговора о заштити животне 

средине; 

- активно учешће у појашњавању, објашњавању и промоцији улога различитих 

институција за заштиту животне средине на свим нивоима у транспоновању и 

провођењу правне тековине ЕУ у тој области; 

- дијељење одговорности са другим надлежним институцијама у вези редовног 

извјештавања о животној средини у оквиру планирања и реализације спољне политике  

Током читавог предвиђеног периода прилагођавања прописа у области заштите животне 

средине, надлежне институције у РС треба да учествују у развоју стратегија, политика и планова 

на свим нивоима и да подузимају све мјере и радње у циљу потпуног транспоновања правне 

тековине ЕУ у овој области у правни систем РС, у складу са својим уставним и законским 

одговорностима и постојећим процедурама. 

Анализе и процјене проведене у припреми Програма прилагођавања показују да су одређене 

институције које ће имати опште надлежности за област заштите животне средине у РС. 

Чињеница да транспозиција одређених аспеката анализиране правне тековине ЕУ касни у 

односу на друге, има посљедице на развој институција за заштиту животне средине. Односно, 

надлежним институцијама нису додијељене конкретне надлежности за све анализиране 

прописе ЕУ. Међутим, с обзиром на анализиране надлежности и рад органа управе у РС као и 

постојеће прописе о животној средини, може се закључити да ће постојећи органи надлежни 

за заштиту животне средине у РС преузети већи дио институционалних одговорности за до сада 

нетранспоноване дијелове правне тековине ЕУ. 
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У одређеним подручјима гдје су надлежности подијељене између двије или више институција, 

коришћење људских и техничких ресурса ће бити усклађено са надлежностима тих институција. 

Уопштено гледано, на основу резултата проведених правних и институционалних анализа и, 

узимајући у обзир обимност и сложеност правне тековине ЕУ у области животне средине коју 

треба транспоновати у правни систем РС са једне стране, потребне су сљедеће препоруке: 

• Сваки дио правне тековине ЕУ у области заштите животне средине који је потребно 

транспоновати у правни систем РС треба додијелити надлежној институцији у смислу 

транспоновања, провођења новоусвојених (нових или измијењених и допуњених) 

прописа о животној средини који садрже транспоноване захтјеве ЕУ и извршења нових 

прописа животној средини; 

• Сваки дио правне тековине ЕУ који треба транспоновати у правни систем РС треба 

додијелити надлежној институцији  по питању координације и усклађивања активности 

(процеса транспоновања и, шире гледано, апроксимације прописа у области заштите 

животне средине) и извјештавања према властима ЕУ у складу са Одлуком о 

координацији у процесу европских интеграција.  
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АНЕКС I - ЛИСТА ИНСТРУМЕНАТА ПРАВНЕ ТЕКОВИНЕ ЕУ ЗА ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОПИСИ 

1. 
Директива 2001/42/ЕC Европског парламента и Савјета од 27. јуна 2001. године о процјени утицаја одређених планова и програма на 
животну средину 

2.  
Директива 2001/42/ЕC Европског парламента и Савјета од 27. јуна 2001. године о процјени утицаја одређених планова и програма на 
животну средину, 

3. 

Директива 2011/92/ЕУ Европског парламента и Савјета од 13. децембра 2011. године о процјени утицаја одређених јавних и 
приватних пројеката на животну средину (чиме је кодификована Директива Савјета од 27. јуна 1985. године о процјени утицаја 
одређених јавних и приватних пројеката на животну средину, која је измијењена Директивом Савјета 97/11/ЕC, Директивом 
2003/35/ЕC и Директивом 2009/31/ЕC), уз измјене и допуне Директивом 2014/52/ЕУ Европског парламента и Савјета од 16. априла 
2014. године, којом се мијења и допуњава Директива 2011/92/ЕУ о процјени утицаја одређених јавних и приватних пројеката на 
животну средину 
 

4. 
Директива 2003/4/ЕC Европског парламента и Савјета од 28. јануара 2003. године о јавном приступу информацијама  о животној 
средини и опозиву Директиве Савјета 90/313/ЕЕC 

5. 
Директива 2003/35/ЕC Европског парламента и Савјета од 26. маја 2003. године о омогућавању учешћа јавности у изради одређених 
планова и програма везаних за животну средину и која мијења, везано за учешће јавности и приступ правосуђу, директиве Савјета 
85/337/ЕЕC и 96/61/ЕC 

6. 

Директива 2004/35/ЕC Европског парламента и Савјета од 21. априла 2004. године о одговорности за животну средину у смислу 
превенције и отклањања еколошких штета, измијењене Директивом 2006/21/ЕC Европског парламента и Савјета од 15. марта 2006. 
године о управљању отпадом у екстракцијским индустријама и Директивом 2009/31/ЕC Европског парламента и Савјета од 23. 
априла 2009. године о геолошком складиштењу угљен диоксида, и Директивом 2013/30/ЕУ Европског парламента и Савјета од 12. 
јуна 2013. године о безбједности оффсхоре и нафтних операција 
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7. 
Директива 2007/2/ЕC Европског парламента и Савјета од 14. марта 2007. године којом се успоставља Инфрастуктура за информисање 
о просторном планирању (INSPIRE) 

8. 
Директива 2008/99/ЕC Европског парламента и Савјета од 19. новембра 2008. године о заштити животне средине кроз кривично 
право (текст релевантан за ЕЕА) 

9.  
Регулатива (EU) бр. 1293/2013 Европског парламента и Савјета од 11. децембра 2013. године о успостављању Програма за еколошку и 
климатску акцију (LIFE) и  опозиву Регулативе (ЕC) бр. 614/2007 - LIFE Регулатива  

УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА 

1 
Директива 2000/60/EC Европског парламента и Савјета од 23. октобра 2000. године о успостављању оквира за акцију Заједнице у 
области водне политике, са задњим измјенама у Директиви 2009/31/ЕC Европског парламента и Савјета од 23. априла 2009. године – 
Оквирна Директива о водама 

2 
Директива Савјета 91/271/ЕЕC од 21. маја 1991. године о пречишћавању комуналних отпадних вода, посљедњи пут измијењена 
Директивом (ЕC) бр.  1882/2002, Регулативом (ЕC) број 596/2009 и Директивом Комисије 2015/1787; 

3. 
Директива Савјета 98/83/EC од 3. новембра 1998. године о квалитету воде намијењене за људску употребу, задњи пут измијењена 
Регулативом (ЕC) бр. 1882/2002,  Регулативом (ЕC) бр.596/2009 Европског парламента и Савјета од 18. јуна 2009. године и 
Директивом Комисије (EU) бр. 2015/1787  

4. 
Директива Савјета 91/676/ЕЕC од 12. децембра 1991. године о заштити вода од загађења изазваног нитратима из пољопривредних 
извора, са задњим  измјенама из Директиве бр. 1882/2003 Европског парламента и Савјета од 29. септембра 2003. Године и 
Регулативом (ЕC) број 1137/2008 Европског парламента и Савјета од 22. Октобра 2008. године - Директива о нитратима 

5. 
Директива 2006/118/ЕC Европског парламента и Савјета од 12. децембра 2006. године о заштити подземних вода од загађења и 
деградације65 - Директива о подземним водама 

                                                           
65Поред тога, Комисија је ријешила и усагласила са земљама чланицама приједлог Директиве Комисије којим се мијења Анекс II Директиве о подземним водама.Приједлог је у 
тренутку припреме овог документа у процедури разматрања у Савјету и Европском парламенту. 
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6. 
Директива 2006/7/ЕC Европског парламента и Савјета од 15. фебруара 2006. године о управљању квалитетом воде за купање и која 
опозива Директиву 76/160/ЕЕC, посљедњи пут измијењена Регулатива (ЕC) бр. 596/2009 Европског парламента и Савјета од 18. јуна 
2009. године - Директива о води за купање 

7. 

Директива 2006/44/ЕC Европског парламента и Савјета од 6. септембра 2006. године о квалитету слатких вода којима је потребна 
заштита како би могле подржавати живот риба (кодификована верзија која замјењује и опозива Директиву Савјета 78/659/ЕC о 
квалитету слатких вода којима је потребна заштита како би могле подржавати живот риба, измијењена Регулативом (ЕC) бр. 
1137/2008 Европског парламента и Савјета од 22. октобра 2008. године) - Директива о водама за слатководне рибе 

8. 
Директива 2007/60/ЕC Европског парламента и Савјета од 23. октобра 2007. године о процјени и управљању ризиком од поплава - 
Директива о ризику од поплава 

9. 
Директива Комисије 2009/90/ЕC од 31. јула 2009. године која прописује, у складу са Директивом 2000/60/ЕC Европског парламента и 
Савјета, техничке спецификације за хемијску анализу и праћење водног статуса - Праћење стања вода 

10. 
Директива 2008/105/ЕC Европског парламента и Савјета од 16. децембра 2008. године о стандардима квалитета животне средине у 
области водне политике, која измјењује и касније опозива Директиве Савјета 82/176/ЕЕC, 83/513/ЕЕC, 84/156/ЕЕC, 84/491/ЕЕC, 
86/280/ЕЕC и измјењује Директиву 2000/60/ЕC Европског парламента и Савјета - Стандарди квалитета животне средине 

11. 
Директива 2006/11/ЕC Европског парламента и Савјета од 15. фебруара 2006. године о загађењу узрокованом појединим опасним 
материјама испуштеним у мора у Заједници – Испуштање опасних материја 

12. 
Директива Комисије 2003/40/ЕC од 16. маја 2003. о одређивању пописа, допуштених количина и захтјева за декларисање састојака 
природних минералних вода и услова за кориштење ваздуха обогаћеног озоном у обради природних минералних вода и изворских 
вода 

13. 
Директива бр. 2009/54/ЕC Европског парламента и Савјета од 18. јуна 2009. о искориштавању и стављању на тржиште природних 
минералних вода 
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УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

1 
Директива 2008/98/ЕC Европског парламента и Савјета од 19. новембра 2008. године о отпаду, која опозива одређене директиве - 
Оквирна директива о отпаду 

2 
Одлука Комисије 2000/532/ЕC од 3. маја 2000. године о дефинисању листе отпада, са измјенама из Одлуке Комисије 2001/118/ЕC 
од 16. јануара 2001. године, Одлуке Комисије 2001/119/ЕC од 22. јануара 2001. године и Одлуком Савјета 2001/573/ЕC од 23. јула 
2001. године - Листе отпада 

3. 

Регулатива (ЕC) бр. 2150/2002 Европског парламента и Савјета од 25. новембра 2002. године о статистикама о отпаду, касније 
измијењена Регулативом Комисије (ЕC) 574/2004 од 23. фебруара 2004. године која мијења Анексе I и III, Регулативом Комисије 
(ЕC) бр. 783/2005 од 24. маја 2005. године која мијења Анекс II, Регулативом (ЕC) бр. 1893/2006 Европског парламента и Савјета од 
20. децембра 2006. године о успостављању статистичке класификације економских дјелатности NACE, Регулативом (ЕC) бр. 
221/2009 Европског парламента и Савјета од 11. марта 2009. године, у смислу спроведбених овлаштења Комисије, и Регулативе 
Комисије (EU) бр. 849/2010 од 27. септембра 2010. године - Статистике о отпаду 

4. 

Директива Савјета 1999/31/ЕC од 26. априла 1999. године о одлагању отпада на депоније, уз измјене из Регулативе (ЕC) 1882/2003 
и Регулативе (ЕC) 1137/2008 и Директиве 2011/97/ЕУ о успостављању посебних критеријума за складиштење отпадне металне 
живе, Одлуке Савјета 2003/33/ЕC од 19. децембра 2002. године о успостављању критеријума и поступака за прихватања отпада на 
депонијама у складу са чланом 16. Анекса II Директиве 1999/31/ЕC – Директива о депонијама 

5. 

Директива Европског парламента и Савјета бр. 94/62/EC од 20. децембра 1994. године о амбалажи и амбалажном отпаду, 
измијењена Регулативом (ЕC) бр. 1882/2003 Европског парламента и Савјета од 29. септембра 2003. године, Директивом 
2004/12/ЕC Европског парламента и Савјета од 11. фебруара 2004. године, Директивом 2005/20/ЕC Европског парламента и 
Савјета од 9. марта 2005. године, Регулативом (ЕC) 219/2009 Европског парламента и Савјета од 11. марта 2009. године - 
Директива о амбалажном отпаду 
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6. 

Директива 2000/53/ЕC Европског парламента и Савјета од 18. септембра 2000. године о отпадним возилима, измијењена Одлуком 
Комисије 2002/525/ЕC од 27. јуна 2002. године, Одлуком Комисије 2005/63/ЕC од 24. јануара 2005. године, Одлуком Комисије 
2005/438/ЕC од 10. јуна 2005. године, Одлуком Савјета 2005/673/EC од 20. септембра 2005. године, Директивом 2008/33/ЕC 
Европског парламента и Савјета од 11. марта 2008. године, Одлуком Комисије 2008/689/ЕC од 1. августа 2008. године, Директивом 
2008/112/ЕC Европског парламента и Савјета од 16. децембра 2008. године, Одлуком Комисије 2010/115/ЕУ од 23. фебруара 2010. 
године, Директивом Комисије 2011/37/ЕУ од 30. марта 2011. године - Директива о отпадним возилима 

7. 

Директива 2006/66/ЕC Европског парламента и Савјета од 6. септембра 2006. године о батеријама и акумулаторима и отпадним 
батеријама и акумулаторима која опозива Директиву 91/157/ЕЕC, измијењена Директивом 2008/12/ЕC Европског парламента и 
Савјета од 11. марта 2008. године и Директивом 2008/103/ЕC Европског парламента и Савјета од 19. новембра 2008. године - 
Директива о батеријама и акумулаторима 

8. 

Одлука Комисије 2008/763/ЕC од 29. септембра 2008. године којом се успоставља, у складу са Директивом 2006/66/ЕC Европског 
парламента и Савјета, општа методологија за израчунавање годишњег обима продаје батерија и акумулатора крајњим 
корисницима, Одлука Комисије 2009/603/ЕC од 5. августа 2009. године о успостављању захтјева за регистрацију произвођача 
батерија и акумулатора у складу са Директивом 2006/66/ЕC Европског парламента и Савјета, Одлуком Комисије 2009/851/ЕC од 
25. новембра 2009. године о увођењу упитника за земље чланице о провођењу Директиве 2006/66/ЕC Европског парламента и 
Савјета о батеријама и акумулаторима и отпадним батеријама и акумулаторима 

9. 
Директива Савјета 96/59/Еc од 16. септембра 1996. године о уклањању полихлорованих бифенила и полихлорованих терфенила 
(PCB/PCT), измијењена Регуалтивом (ЕC) бр. 596/2009 Европског парламента и Савјета од 18. јуна 2009. године - Директива о 
уклањању PCB-а и PCT-а 

10. 
Регулатива Комисије (ЕC) бр. 850/2004 о постојаним органским загађивачима, измијењена Регуалтивом бр. 757/2010 од 24. августа 
2010. године која измјењује Анексе I и III, и Регулативом бр. 756/2010 од 24. августа 2010. године која измјењује Анексе ИВ и В 

11. 

Директива 2006/21/ЕC Европског парламента и Савјета од 15. марта 2006. године 

о управљању отпадом из екстракцијских индустрија, која измјењује Директиву 2004/35/ЕC, и Регулатаива  (ЕC) бр. 596/2009, уз 
измјене из Одлука Комисије бр. 2009/335/ЕC, 2009/337/ЕC, 2009/358/ЕC, 2009/359/ЕC и 2009/360/ЕC – Директива о рударском 
отпаду 
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12. 

Директива Савјета 86/278/ЕC од 12. јуна 1986. године о заштити животне средине, а нарочито земљишта, при употреби отпадног 
муља у пољопривредне сврхе, измијењена Директивом Савјета 91/692/ЕЕC од 23. децембра 1991. године, Регулативом Савјета 
ЕZ/807/2003 од 14. априла 2003. године и Регулативом ЕZ/219/2009 Европског парламента и Савјета од 11. марта 2009. године - 
Директива о отпадном муљу 

13. 

Регулативом (ЕC) бр. 1013/2006 Европског парламента и Савјета од 14. јуна 2006. године о транспорту отпада, измијењена 
сљедећим: Регулативом Комисије (ЕC) бр. 1379/2007 од 26. новембра 2007. године, Регулативом  Комисије (ЕC) бр. 669/2008 од 15. 
јула 2008. године, Регулативом ЕЗ/219/2009 Европског парламента и Савјета од 11. марта 2009. године, Регулативом Комисије (ЕC) 
бр. ЕZ/308/2009 од 15. априла 2009. године, Директивом 2009/31/EC Европског парламента и Савјета од 23. априла 2009. године, 
Регулативом Комисије (EU) бр. 413/2010 од 12. маја 2010. године, Регулативом Комисије (ЕC) бр. 664/2011 од 11. јула 2011. године 
и Регулативом Комисије (EU) бр. 135/2012 од 16. фебруара 2012. године - Транспорт отпада 

14. 

Регулатива Комисије (ЕC) бр. 1418/2007 од 29. новембра 2007. године о извозу у сврху поновне употребе одређеног отпада 
набројаног у Анексу III или IIIA Регулативом (ЕC) бр. 1013/2006 Европског парламента и Савјета у одређене земље на које се не 
односи Одлука OECD-а о контроли прекограничног кретања отпада, измијењена Регулативом (ЕC) 740/2008, Регулативом(ЕC) 
967/2008 и Регулативом (EU) 674/2012 

15. 
Директива 2012/19/ЕУ Европског парламента и Савјета од 4. јула 2012. године о електричном и електронском отпаду (ЕЕО) - 
Директива о ЕЕО 

16.  
Регулатива (ЕC) 850/2004 Европског парламента и Савјета од 29. априла 2004. године о дуготрајним органским захађивачима, 
измјењена Регулативом (ЕC) 293/2016 Европског парламента и Савјета од 1. марта 2016. године и Регулативом (ЕC) 460/2016 од 
30. марта 2016. године, којом су измјењени Анекси IV и V Регулативе (ЕC) 850/2004. 

КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ 

1 
Директива 2008/50/ЕC Европског парламента и Савјета од 21. маја 2008. године о квалитету амбијенталног ваздуха и чистијем 
ваздуху за Европу - Директива о КАV 

2 
Директива 2004/107/ЕC Европског парламента и Савјета од 15. децембра 2004. године о арсенику, кадмијуму, живи, никлу и 
полицикличним ароматичним угљоводоницима у амбијенталном ваздуху, измијењена Регуалтивом (ЕC) 219/2009 - Директива о 
арсенику, кадмијуму, живи, никлу и полицикличним ароматичним угљоводоницима у амбијенталном ваздуху  
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3. 
Директива 2001/81/ЕC Европског парламента и Савјета од 23. октобра 2001. године о државној горњој граници за одређене 
атмосферске загађујуће материје, измијењена Директивом 2006/105/ЕC од 20. новембра 2006. године и Регулативом (ЕC) бр. 
ЕZ/219/2009 Европског парламента и Савјета од 11. марта 2009. године - ДГГЕ 

4. 
Директива 94/63/ЕC Европског парламента и Савјета од 20. децембра 1994. године о контроли емисија испарљивих органских 
једињења које настају као посљедица складиштења бензина и његове дистрибуције од терминала до пумпних станица, измијењена 
Регулативама ЕЗ/1882/2003 и ЕЗ/1137/2008  - Директива о ослобађању VOC из бензина 

5. 
Директива 2009/126/ЕC Европског парламента и Савјета од 21. октобра 2009. године о фази II прикупљања бензинских испарења 
током сIPAња горива у моторна возила на пумпним станицама - Директива о фази II рекуперације бензинских пара  

6. 

Директива 2004/42/ЕC Европског парламента и Савјета од 21. априла 2004. године о ограничењу емисија испарљивих органских 
једињења које настају коришћењем органских разређивача у декоративним бојама и лаковима и производима за финалну обраду 
возила, која измјењује Директиву 1999/13/ЕC, измијењену Директивом 2008/112/ЕC и Регулативом ЕZ/1137/2008 - Директива о 
бојама 

7. 

Директива 97/68/ЕC Европског парламента и Савјета од 16. децембра 1997. године о апроксимацији закона земаља чланица у области 
мјера против емисије гасовитих и честичних загађујућих материја из мотора са унутрашњим сагоријевањем инсталираних у покретне 
машине које се користе у изванцестовном саобраћају, измијењена и допуњена Директивама 2001/63/ЕC, 2002/88/ЕC, 2004/26/ЕC и 
2006/105/ЕC, Регулативом  (ЕC) 596/2009Директивом 2010/26/ЕУ, Директивом 2011/88/ЕУ и Директивом 2012/46/ЕУ - Директива 
о машинама у изванцестовном саобраћају 

8. 
Регулативом (ЕC) бр. 850/2004 Европског парламента и Савјета од 29. априла 2004. године о постојаним органским загађујућим 
материјама, измијењена Директивом 79/117/ЕЕC и Регулативама ЕZ/1195/2006, ЕZ/172/2007, ЕZ/323/2007, ЕZ/219/2009, 
ЕZ/304/2009 и 519/2012 - Директива о POZ 

9. 

Директива 98/70/ЕC Европског парламента и Савјета од 13. октобра 1998. године о квалитету бензинских и дизел горива која 
измјењује Директиву Савјета 93/12/ЕЕC, уз измјене Директивама Комисије 2000/71/ЕC од 7. новембра 2000. године, 2003/17/ЕC 
Европског парламента и Савјета од 3. марта 2003. године, Регулативом (ЕC) бр. 1882/2003 Европског парламента и Савјета од 29. 
септембра 2003. године, Директивом 2009/30/ЕC Европског парламента и Савјета од 23. априла 2009. године, Директива Савјета 
2002/159/ЕC од 18. фебруара 2002. године о општем формату за подношење државних сумарних података о квалитету горива - 
Директива о квалитету горива  
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10. 
Директива Савјета 1999/32/ЕC од 26. априла 1999. године о смањењу садржаја сумпора у одређеним течним горивима, која измјењује 
Директиву 93/12/ЕЕC, уз измјене из Регулативе (ЕC)1882/2003, Регулативе (ЕC) 219/2009, Директиве 2005/33/ЕC и Директиве 
2009/30/ЕC - Директива о садржају сумпора у течним горивима 

11. 
Директива 2009/29/ЕC Европског парламента и Савјета од 23. априла 2009. године којом се измјењује Директива 2003/87/ЕC с циљем 
побољшања и проширења система за трговање правима на емисију гасова стаклене баште Заједнице - Директива о трговини 
емисијама 

12. 
Регуалтива Комисије (EU) бр. 601/2012 од 21. јуна 2012. године о праћењу и извјештавању о емисијама гасова стаклене баште у складу 
са Директивом 2003/87/ЕC Европског парламента и Савјета, измијењена Регуалтивом Комисије (EU) бр. 206/2014 о потенцијалима за 
глобално загријавање посредством гасова стаклене баште осим CO2 - Регулатива о пријављивању емисија GHG  

13. 
С обзиром да овај извјештај мора бити верификован, Комисија је усвојила Регуалтиву (EU) бр. 600/2012 од 21. јуна 2012. године о 
верификацији извјештаја о емисијама гасова стаклене баште и тона-километар извјештаја и о акредитацији верификатора у складу са 
Директивом 2003/87/ЕC Европског парламента и Савјета (Регулативу о верификацији извјештаја о емисијама GHG). 

14. 
Регулативу Комисије (ЕC) бр. 994/2008 од 8. октобра 2008. године о стандардизованом и осигураном систему регистара, у складу са 
Директивом 2003/87/ЕC Европског парламента и Савјета и Одлуком бр. 280/2004/ЕC Европског парламента и Савјета – Регулaтива  о 
регистрима 

15. 
Регулатива Комисије (EU) бр. 82/2010 од 28. јануара 2010. године, која измјењује и допуњава Регулативу (ЕC) бр. 748/2009 о листи 
ваздухопловних оператера који су провели ваздухопловну активност наведену у Анексу I Директиве 2003/87/ЕC након 1. јануара 
2006. године, која наводи административну земљу чланицу за сваког ваздухопловног оператера - Регулативу о ваздухопловству 

16. 
Одлука Комисије 2009/450/EC од 8. јуна 2009. године о детаљном објашњењу ваздухопловних активности набројаних у Анексу I 
Директиве 2003/87/ЕC Европског парламента и Савјета - Одлука о ваздухопловству 

17. 
Одлука Комисије 2006/780/ЕC од 13. новембра 2006. године о избјегавању двоструког бројања смањења емисија гасова стаклене 
баште у склопу система трговине емисијама унутар Заједнице за пројектне активности из Кјото протокола у складу са Директивом 
2003/87/ЕC Европског парламента и Савјета - Одлука о двоструком бројању 

18. 
Одлука Комисије 2007/589/ЕC од 18. јула 2007. године о одређивању смјерница за праћење и извјештавање о емисијама гасова 
стаклене баште у складу са Директивом 2003/87/ЕC Европског парламента и Савјета - Одлука о праћењу и извјештавању 
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19. 
Одлука Комисије 2010/2/ЕУ од 24. децембра 2009. године којом се утврђује, у складу са Директивом 2003/87/ЕC Европског 
парламента и Савјета, списак сектора и под-сектора који се сматрају изложеним значајном ризику цурења угљеника, уз измјене из 
Одлука 2011/745/ЕУ и 2012/498/ЕУ - Одлука о ризику цурења угљика 

20. 
Директива 1999/94/ЕC Европског парламента и Савјета од 13. децембра 1999. године о пружању информација купцима о 
економичности потрошње горива и емисијама CO2 при стављању у промет нових путничких возила, измијењена Директивом 
2003/73/ЕC, Регулативом (ЕC) бр. 1882/2003 и Регулативом (ЕC) бр. 1137/2008 - Директива о информисању купаца 

21. 
Директива 2009/31/ЕC Европског парламента и Савјета од 23. априла 2009. године о геолошком складиштењу угљен диоксида која 
измјењује Директиву Савјета 85/337/ЕЕC, Директиве Европског парламента и Савјета 2000/60/ЕC, 2001/80/ЕC, 2004/35/ЕC, 
2006/12/ЕC, 2008/1/ЕC и Регулaтиву (ЕC) бр. 1013/2006 - Директива о складиштењу угљен диоксида 

22. 
Регуалтива (ЕЦ) бр. 443/2009 Европског парламента и Савјета од 23. априла 2009. године о постављању емисионих стандарда за нове 
путничке аутомобиле у склопу интегрисаног приступа унутар Заједнице смањењу емисија CO2 из лаких возила – Регулатива  о 
емисијама из путничких аутомобила 

23. 
Одлука 280/2004/EC Европског парламента и Савјета од 11. фебруара 2004. године о механизму праћења емисија гасова стаклене 
баште у Заједници и за спровођење Кјото протокола и Директива Комисије 2005/166/EC о одредбама за њено провођење - Одлука о 
механизму праћења 

24. 
Одлука бр. 406/2009/ЕC Европског парламента и Савјета од 23. априла 2009. године о напорима земаља чланица на редукцији емисија 
гасова стаклене баште ради постизања обећања Заједнице о смањењу емисија гасова стаклене баште до 2020. године - Одлука о 
заједничким напорима 

25. 
Регуалтива (ЕC) бр. 1005/2009 Европског парламента и Савјета од 16. септембра 2009. године о материјама које оштећују озонски 
омотач (преиначена верзија), уз измјене Регуалтивом Комисије (EU) бр. 744/2010 од 18. августа 2010. године -  Регулатива  о 
материјама које оштећују озонски омотач 

26. 
Директива Комисије 2010/79/ЕУ од 19. новембра 2010. године о прилагођавању техничким напретцима Анекса III Директиве 
2004/42/ЕC Европског парламента и Савјета о ограничењу емисија испарљивих органских једињења 
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ИНДУСТРИЈСКО ЗАГАЂЕЊЕ 

1 
Директива 2010/75/ЕУ Европског парламента и Савјета од 24. новембра 2010. године о индустријским емисијама (Директива о 
индустријским емисијама) - ДИЕ 

2 
Директива 2012/18/ЕУ Европског парламента и Савјета од 4. јула 2012. године о контроли фактора ризика за веће несреће које 
укључују опасне материје, која измјењује и накнадно опозива Директиву Савјета 96/82/ЕC - Директива Севесо III 

3. 

Регулатива (ЕC) бр. 166/2006 Европског парламента и Савјета од 18. јануара 2006. године о успостављању европског регистра 
испуштања и преноса загађујућих материја која измјењује и допуњава Директиве Савјета 91/689/ЕЕC и 96/61/ЕC, измијењена и 
допуњена Регуалтивом (ЕC) бр. 596/2009 Европског парламента и Савјета од 18. јуна 2009. године - Е-ПРТР 

4. 
Регулатива  (ЕC) бр. 1221/2009 Европског парламента и Савјета од 25. новембра 2009. године о добровољном учешћу организација у 
систему еко-управљања и ревизије - ЕМАS 

5. 

Регулатива  (ЕC) бр. 66/2010 Европског парламента и Савјета од 25. новембра 2009. године о ЕУ Ецолабел - 2012/481/ЕУ: Одлука 
Комисије од 16. августа 2012. године о еколошким критеријумима за додјелу ЕУ Еcolabel-а за штампани папир - 2012/448/ЕУ: Одлука 
Комисије од 12. јула 2012. године о еколошким критеријумима за додјелу ЕУ Еcolabel-а за новински папир - Еко-ознака 
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ХЕМИКАЛИЈЕ 

1. 

Регулатива (ЕC) бр. ЕZ/1907/2006  о регистрацији, процјени, одобрењимаи рестрикцијама хемикалија (REACH), којом се успоставља 
Европска агенција за хемикалије (која измјењује Директиву 1999/45/EC и опозива Регулативу Савјета (ЕЕZ) бр. 793/93 и Регулативу 
Комисије (Еc) бр. ЕZ/1488/94, 1354/2007, 987/2008, 1272/2008, 1341/2009 и 552/2009, као и Директиву Савјета 76/769/ЕЕC и 
Директиве Комисије 91/155/ЕЕC, 93/67/ЕЕC, 93/105/ЕC и 2000/21/ЕC) – REACH, уз измјене из: Регулатива  Савјета (ЕC) бр. 1354/2007 
од 15. новембра 2007. године; Регулатива (ЕC) бр. 1272/2008 Европског парламента и Савјета од 16. децембра 2008. године; 
Регулатива Комисије (ЕC) бр. 134/2009 од 16. фебруара 2009. године; Регуалтива Комисије (ЕC) бр. 552/2009 од 22, јуна 2009. године; 
Регулатива Комисије (EU) бр. 276/2010 од 31. марта 2010. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 453/2010 од 20. маја 2010. године; 
Регуалтива  Комисије (EU) бр. 143/2011 од 17. фебруара 2011. године; Регулатива  Комисије (EU) бр. 207/2011 од 2. марта 2011. 
године; Регуалтива  Комисије (EU) бр. 252/2011 од 15. марта 2011. године; Регуалтива Комисије (EU) бр. 253/2011 од 15. марта 2011. 
године; Регулатива Комисије (EU) бр. 366/2011 од 14. априла 2011. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 494/2011 од 20, маја 2011. 
године; Регулатива  Комисије (EU) бр. 109/2012 од 9. фебруара 2012. године; Регулатива  Комисије (EU) бр. 125/2012 од 14. фебруара 
2012. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 412/2012 од 15. маја 2012. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 835/2012 од 18. 
септембра 2012. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 836/2012 од 18. септембра 2012. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 
126/2013 од 13. фебруара 2013. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 348/2013 од 17. априла 2013. године; Регулатива Савјета (EU) бр. 
517/2013 од 13. маја 2013. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 1272/2013 од 6. децембра 2013. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 
301/2014 од 25. марта 2014. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 317/2014 од 27. марта 2014. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 
474/2014 од 8. маја 2014. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 895/2014 од 14. августа 2014. године; Уредба Комисије (EU) бр. 
2015/282 од 2. фебруара 2015. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 2015/326 од 2. марта 2015. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 
2015/628 од 22. априла 2015. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 2015/830 од 28. маја 2015. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 
2015/1494 од 4. септембра 2015. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 2016/26 од 13. јануара 2016. године; Регулатива Комисије (EU) 
бр. 2016/217 од 16. фебруара 2016. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 2016/863 од 31. маја 2016. године; Регулатива Комисије (EU) 
бр. 2016/1005 од 22. јуна 2016. Године; Регулатива Комисије (EU) бр. 2016/1017 од 23. јуна 2016. године; Уредба Комисије (EU) 
2016/1688 од 20. септембра 2016. године 

2. 

Регулатива (ЕC) бр. 1272/2008 Европског парламента и Савјета од 16. децембра 2008. године о класификацији, обиљежавању и 
паковању супстанци и смјеша – CLP, уз измјене из: Регулатива Комисије (ЕC) бр. 790/2009 од 10. августа 2009. године; Регулатива  
Комисије (EU) бр. 286/2011 од 10. марта 2011. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 618/2012 од 10. јула 2012. године; Регулатива 
Комисије (EU) бр. 487/2013 од 8. маја 2013. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 517/2013 од 13. маја 2013. године; Регулатива 
Комисије (EU) бр. 758/2013 од 7. августа 2013. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 944/2013 од 2. октобра 2013. године; Регулатива 
Комисије (EU) бр. 605/2014 од 5. јуна 2014. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 1297/2014 од 5. децембра 2014. године; Регулатива 
Комисије (EU) бр. 2015/1221 од 24. јула 2015. године; Регулатива Комисије (EU) бр. 2016/918 од 19. маја 2016. године; Уредба 
Комисије (EU) 2016/1179 од 19. јула 2016. године 
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3. 
Регулатива (ЕC) бр. 649/2012 Европског парламента и Савјета од 4. јула 2012. године о извозу и увозу опасних хемикалија којом се у 
Европској унији имплементира Ротердамска конвенција која је замијењена Регулативом (EU) бр. 689/2008 Европског парламента и 
Савјета од 17. јуна 2008. године о извозу и увозу опасних хемикалија (PIC) 

4. Регулатива Савјета (ЕC) бр. 440/2008 од 30. маја 2008. године о методама испитивања према РАЦХ регулативи 

5. 

Регулатива (ЕC) бр. 648/2004 Европског парламента и Савјета од 31. марта 2004. године о детерџентима, измијењена Регуалтивом 
Комисије (ЕC) бр. 907/2006 од 20. јуна 2006. године, Регулативом (ЕC) бр. 1336/2008 Европског парламента и Савјета од 16. децембра 
2008. године, Регулативом (ЕC) бр. 219/2009 Европског парламента и Савјета од 11. марта 2009. године, Регулативом Комисије (ЕC) 
бр. 551/2009 од 25. јуна 2009. године, Регуалтивом (EU) бр. 259/2012 Европског парламента и Савјета од 14. марта 2012. године. 

6. 
Регулатива (ЕC) бр. 850/2004 Европског парламента и Савјета од 29. априла 2004. године дуготрајним органским загађујућим 
суспстанцама (POPs) којом се у Европској унији имплементира Стокхолмска конвенција 

7. 
Директива 2004/42/ЕC Европског парламента и Савјета од 21. априла 2004. године о ограничењу емисија испарљивих органских 
једињења које настају коришћењем органских разређивача у декоративним бојама и лаковима и производима за финалну обраду 
возила (VOC) 

8. 
Директива 2004/10/ЕC о принципима добре лабораторијске праксе и верификације њихове примјене при испитивању хемијских 
супстанца (измијењена Регулативом (ЕC) бр. 219/2009) 

9. 
Директива 2004/9/ЕC Европског парламента и Савјета од 11. фебруара 2004. године о инспекцији и верификацији добре 
лабораторијске праксе 

10. 
Директива 87/217/ЕЕC од 19. марта 1987. године о превенцији и смањењу загађења животне средине азбестом, уз измјене из 
Директиве 91/692/ЕЕC и Регулативе ЕZ/807/2003 

11. 
Регулатива (ЕC) бр. 1102/2008 Европског парламента и Савјета од 22. октобра 2008. о забрањивању извозу металне живе и одређених 
живиних једињења и смјеша и безбједном складиштењу металне живе 

12. Директива 2010/63/ЕУ о заштити животиња које се користе за научне сврхе 

13. 
Регулатива  (EU) бр. 528/2012 Европског парламента и Савјета од 22. маја 2012. године о стављању у промет и употреби биоцидних 
производа, која ставља ван снаге Директиву 98/8/ЕC о стављању у промет биоцидних производа 
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14. 
Директива 2009/128/ЕC Европског парламента и Савјета од 21. октобра 2009. године о успостављању оквира за акцију Заједнице и 
постизање одрживе употребе пестицида 

 

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 

1 
Директива Савјета 92/43/ЕЕC од 21. маја 1992. године о конзервацији природних станишта и дивље фауне и флоре, уз измјене из 
Директива 97/62/ЕC и 2006/105/Еc и Регулатива (ЕC) 1882/2003 

2 
Директива 2009/147/ЕC Европског парламента и Савјета од 30. новембра 2009. године о конзервацији дивљих птица (кодификована 
верзија Директиве 79/406/ЕC и њених измјена)  

3. 

Регуалтива  Савјета (ЕC) бр. 338/97 од 9. децембра 1996. године о заштити врста дивље фауне и флоре путем регулације трговине 
истима, измијењена Регулативама (ЕC) 938/97, 2307/97, 2214/98, 1476/99, 2724/2000, 1579/2001, 2476/2001, 1497/2003, 1882/2003, 
834/2004, 252/2005 и 1332/2005, 318/2008, 398/2009, 407/2009 и (EU) 101/2012, Регулативе Комисије (ЕC) 865/2006 о детаљним 
правилима за провођење Регулативе Савјета (ЕC) 338/97 - спроведбене регулативе Комисије (EU) 792/2012 од 23. августа 2012. о 
правилима за изглед и садржај дозвола, потврда и других докумената наведених у Регулативи Савјета 338/97 о заштити врста дивље 
фауне и флоре путем регулације трговине истима о измјенама и допунама Регулативи Комисије 865/2006 - Регулативе Комисије (EU) 
бр. 791/2012 од 23. августа 2012. године о одређеним одредбама о трговини врстама дивље фауне и флоре, Регулатива (ЕC) бр. 
865/2006 о детаљним правилима за спровођење Регулативе Савјета (ЕC) бр. 338/97 

4. Директива Савјета 1999/22/ЕC од 29. марта 1999. године о држању дивљих животиња у зоолошким вртовима 

5. 
Регулатива Савјета (ЕЕZ) бр. 3254/91 од 4. новембра 1991. године о забрани употребе ножних клопки унутар Заједнице и уношења у 
Заједницу кожа и производа направљених од појединих врста дивљих животиња поријеклом из земаља у којима се ове животиње лове 
ножним и другим клопкама које не одговарају међународним стандардима за хумане клопке 

 

БУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

1. 
Директива 2002/49/ЕC Европског парламента и Савјета од 25. јуна 2002. године о процјени и управљању буком у животној средини, 
измијењена Регулативом (ЕC) 1137/2008 - Директива о буци у животној средини 
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2 
Директива 2000/14/ЕC Европског парламента и Савјета од 8. маја 2000. године о прилагођавању закона земаља чланица у области 
емисија буке у животној средини из уређаја за употребу на отвореном, са измјенама из Директиве 2005/88/EC и Регулативе (ЕC) 
219/2009 - Директива о уређајима за употребу на отвореном  

3. 

Директива Савјета 92/23/ЕЕC од 31. марта 1992. године о гумама за моторна возила и прикључна возила и њихово постављање, са 
измјенама из Директиве 2001/43/ЕC Европског парламента и Савјета од 27. јуна 2001. године о гумама за моторна возила и прикључна 
возила и њихово постављање, и Директивом Комисије 2005/11/ЕC од 16. фебруара 2005. године о прилагођавању техничким 
напрецима на овом пољу - Директива о гумама за моторна возила 

4. 

Директива Савјета 70/157/ЕЕC од 6. фебруара 1970. године о прилаговању закона земаља чланица о дозвољеним звучним нивоима и 
издувним системима моторних возила, измијењена: Директивом Комисије 73/350/ЕЕC од 7. новембра 1973. године, Директивом 
Савјета 77/212/ЕЕC од 8. марта 1977. године, Директивом Комисије 81/334/ЕЕC од 13. априла 1981. године, Директивом Комисије 
84/372/ЕЕC од 3. јула 1984. године, Директивом Савјета 84/424/ЕЕC од 3. септембра 1984. године, Директивом Савјета 87/354/ЕЕC од 
25. јуна 1987. године, Директивом Комисије 89/491/ЕЕC од 17. јула 1989. године; Директивом Савјета 92/97/ЕЕC од 10. новембра 1992. 
године, Директивом Комисије 96/20/ЕC од 27. марта 1996. године, Директивом Комисије 99/101/ЕC од 15. децембра 1999. године, 
Директивом Комисије 2007/734/ЕC од 14. јуна 2007. године – Директива о моторним возилима 

5. 

Директива 97/24/ЕC Европског парламента и Савјета од 17. јуна 1997. године о одређеним компонентама и карактеристикама 
моторних возила на сва и три точка, измијењена Директивом 2002/51/ЕC Европског парламента и Савјета од 19 јула 2002. године, 
Директивом Комисије 2003/77/ЕC од 11. августа 2003. године, Директивом Комисије 2005/30/ЕC од 22. априла 2005. године, 
Директивом Комисије 2006/120/ЕC од 27. новембра 2006. године, Директивом Комисије 2006/27/ЕC од 3. марта 2006. године, 
Директивом Комисије 2006/72/ЕC од 18. августа 2006. године, Директивом Комисије 2009/108/ЕC од 17. августа 2009. године, 
Директивом Комисије 2013/60/ЕU од 27. новембра 2013. године о измјенама и допунама с циљем прилагођавања техничким 
напретцима – Директива о буци мотоцикала 

6. 

Регулатива (ЕC) бр. 1222/2009 Европског парламента и Савјета од 25. новембра 2009. године о означавању гума у погледу 
економичности потрошње горива и другим кључним параметрима, уз измјене из Регулативе (EU) 228/2011 од 7. марта 2011. године о 
методи тестирања приањања C1 гума на мокру подлогу и Регулативе (EU) бр. 1235/2011 од 29. новембра 2011. године о разврставању 
гума по приањању на мокру подлогу, мјерење отпора при котрљању и поступку верификације – Регулатива а о означавању гума 

7. 
Директива 80/51/ЕЕCо ограничењу емисија буке из подзвучних ваздухоплова, измијењена Директивом 83/206/ЕЕC од 4. децембра 
1989. године о ограничењу емисија буке из цивилних подзвучних ваздухоплова - Директива о буци из подзвучних ваздухоплова 
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8. 

Директива Савјета 89/629/ЕЕC од 4. децембра 1989. године о ограничењу емисија буке коју стварају цивилни подзвучни млазни 
авиони, уз измјене и допуне из Директиве 92/14/ЕC о ограничењу авионских операција из дијела 2., поглавље 2., Књига 1. Анекса 16. 
Конвенције о међународној цивилној авијацији, са измјенама из Директиве 98/20/ЕC од 30. марта 1998. године и Директиве 
1999/28/ЕC од 21. априла 1999. године о измјенама и допунама Анекса Директиве Савјета 92/14/ЕЕC - Директива о цивилним 
млазним авионима 

9. 

Директива 2002/30/ЕC Европског парламента и Савјета од 26. марта 2002. године о успостављању правила и процедура за увођење 
оперативних ограничења емисија буке на аеродромима у Заједници, измијењена и допуњена Регулативом (ЕC) бр. 1137/2008 
Европског парламента и Савјета од 22. октобра о прилагођавању неколико инструмената по поступку прописаном у члану 251. 
Уговора према Одлуци Савјета 1999/468/ЕC по питању регулаторног поступка праћеног испитивањем - Прилагођавање према 
регулаторном поступку праћеном испитивањем - први дио - Директива о аеродромској буци 

10. 

Директива 2008/57/ЕC о заједничком дјеловању Европског жељезничког система, уз измјене из Директиве 2009/131/ЕC од 16. 
октобра 2009. године која измјењује Анекс VII Директиве 2008/57/ЕC, Директиве 2011/18/ЕУ од 1. марта 2011. године која измјењује 
Анексе II, V и VI Директиве 2008/57/ЕC, Директиве 2013/9/ЕУ од 11. марта 2013. године која измјењује Анекс III Директиве 
2008/57/ЕC; Видјети и Препоруку Комисије 2011/217/ЕУ о овлашћењу за пуштање у употребу структуралних подсистема и возила у 
склопу Директиве 2008/57/ЕC - Директива о заједничком дјеловању Европског жељезничког система 

11. 

Одлука Комисије 2011/229/ЕУ од 4. априла 2011. године о техничким спецификацијама за заједничко дјеловање (интероперабилност) 
подсистема "бука коју производи жељезнички возни парк" у трансевропском конвенционалном жељезничком систему, са измјенама 
из Одлуке Комисије од 23. јула 2012. године о техничким захтјевима за заједничко дјеловање - Директива о буци коју производи 
жељезнички возни парк 
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АНЕКС II - ЛИСТА ИЗВОРА МЕЂУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА БИХ ЗА  ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ О ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
[ПОСТОЈЕЋИХ И ПОТЕНЦИЈАЛНИХ] 

 
 
 

ГЛОБАЛНО РЕЛЕВАНТНИ МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

Бр. Наслов Потписан БиХ ЕУ потписник од 
  Датум Мјесто Статус Сл. гласник  

1 

КОНВЕНЦИЈА О ВЛАЖНИМ СТАНИШТИМА 
ОД МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА НАРОЧИТО 
КАО СТАНИШТА ПТИЦА МОЧВАРИЦА 
(RAMSAR) 

02.02.1971. Рамсар, Иран СУЦ; 2001 01.03.92. --- 

2 
 

МЕЂУНАРОДНА КОНВЕНЦИЈА О  
СПРЕЧАВАЊУ ЗАГАЂЕЊА  
СА БРОДОВА (МАРПОЛ) 

02.11.1973. Лондон, 
Велика 
Британија 

   

 3. 

Протокол из 1978. године 
Међународна конвенција 
о спречавању загађења 
са бродова, 1973 

17.02.1978. Лондон, 
Велика 
Британија 

   

 4. 

Протокол из 1997. године о измјенама и 
допунама 
Међународне конвенција о 
спречавању загађења са бродова, 
1973, измијењене и допуњене 
Протоколом 
из 1978. године (АНЕКС VI) (МАРПОЛ 
73/78) 

26.09.1997. Лондон, 
Велика 
Британија 

   

5. 
КОНВЕНЦИЈА О МЕЂУНАРОДНОЈ 
ТРГОВИНИ УГРОЖЕНИМ ВРСТАМА ДИВЉЕ 
ФЛОРЕ И ФАУНЕ (CITES) 

03.03.1973. Вашингтон 
Д.Ц., САД 

Р; 05.12.2008. БиХ-МУ 11/08  
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6. 

Бонски амандман  22.06.1979. 
[КСС] 

Бон, Њемачка    

 
7. 

Габоронски амандман 30.04.1983. 
[Друга КСС] 

Габорон, 
Боцвана 

   

8. 
БЕЧКА КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ 
ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА (UNEP) 

22.03.1985. Беч, Аустрија СУЦ СФРЈ-МУ 1/90 
и 
Р БиХ 13/94 

ЕУ[П], 1988 
АПП 

 9. 
Монтреалски протокол о материјама 
које оштећују озонски омотач 

16.09.1987. Монтреал, 
Канада 

СУЦ СФРЈ-МУ 
16/90 

ЕУ[П], 1988 
АПП 

 

 

10
. 

Лондонски амандман (1990) 
Монтреалског протокола усвојен на 
Другој сједници потписника Бечке 
конвенције о заштити озонског 
омотача  

27. - 29. јуни 
1990. 
[Друга КСС] 
 

Лондон, 
Велика 
Британија 

Р; 08.2003 БиХ-МУ 8/03 ЕУ[П], 1991 
АПП 

 

 

11
. 

Копенхашки амандман (1992) 
Монтреалског протокола усвојен на 
Четвртој сједници потписника 
(Копенхаген, 23. - 25. новембар 
1992.)  

25.11.1992. 
[Четврта КСС] 

Копенхаген, 
Данска 

Р; 08/2003 БиХ-МУ 8/03 ЕУ[П], 1995 
АПП 

 

 

12
. 

Монтреалски амандман (1997) 
Амандман Монтреалског протокола 
усвојен на Деветој сједници 
потписника (Монтреал, 15. - 17. 
септембар 1997.) 
 

15. - 
17.09.1997 
[Девета КСС] 

Монтреал, 
Канада 

Р; 08/2003 БиХ-МУ 8/03 ЕУ[П], 2000 
АПП 

 

 
13
. 

Пекиншки амандмани 
Монтреалског протокола о 
материјама које оштећују озонски 
омотач 

29.11. - 
3.12.1999. 
[Једанаеста 
КСС] 

Пекинг, Кина Р; 10.2011 БиХ-МУ 8/03 ЕУ[П], 2002 
АПП 

14. 
БАЗЕЛСКА КОНВЕНЦИЈА О КОНТРОЛИ 
ПРЕКОГРАНИЧНОГ КРЕТАЊА ОПАСНИХ 
ОТПАДА И ЊИХОВОМ ОДЛАГАЊУ (УНЕП) 

22.03.1989. Базел, 
Швајцарска 

Р; 12. 2000 БиХ 31/00 ЕУ[П], 1994 

 15
. 

Амандман Конвенције ("Амандман о 
забрани") 

8. - 22.09.1995. 
[Трећа КСС] 

Женева, 
Швајцарска 

  ЕУ[П], 1997 АПП 
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16

. 

Базелски протокол о одговорности 
надокнађивању штета насталих 
посредством прекограничног кретања 
опасних отпада и њиховог одлагања 

10.12.1999.  
[Пета КСС] 

Базел, 
Швајцарска 

   

17. 
ОКВИРНА КОНВЕНЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ 
НАРОДА О КЛИМАТСКИМ ПРОМЈЕНАМА 

13.06.1992. Рио де 
Жанеиро, 
Бразил 

Р; 20.07.2000. БиХ 19/00 ЕУ[П], 1994  

 18
. 

Кјото протокол 01.12.1997. Кјото, Јапан Р; 22.04.2008. БиХ-МУ 3/08 ЕУ[П], 2002 
АПП 

  
19
. 

Доха амандман на Кјото протокол 26.11. - 
07.12.2012. 
[18. КСС] 

Дока, Катар    

20. 
КОНВЕНЦИЈА О БИОЛОШКОЈ 
РАЗНОЛИКОСТИ (КБР) 

13.06.1992. Рио де 
Жанеиро, 
Бразил 

Р; 31.12.2002. БиХ-МУ 12/02 ЕУ[П], 1993 
АПП 

 
21

. 

Картагенски протокол о биолошкој 
сигурности 
Конвенције о биолошкој разноликости 

29.01.2000. Монтреал, 
Канада 

Р; 24.12.2008. БиХ-МУ 12/08 ЕУ[П], 2002 
АПП 

 
22

. 

Протокол о одговорности и накнадама 
из Картагенског протокола о биолошкој 
сигурности (Нагоја - Куала Лумпур 
допунски протокол)  

15.10.2010. Нагоја, Јапан    

 
23

. 

Нагоја протокол о приступу генетичким  
ресурсима и равноправној подјели 
користи од употребе генетичких ресурса  
Конвенције о биолошкој разноликости 

29.10.2010. Нагоја, Јапан    

24. 

КОНВЕНЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА О 
БОРБИ ПРОТИВ ДЕЗЕРТИФИКАЦИЈЕ У 
ЗЕМЉАМА СА ТЕШКОМ СУШОМ И/ИЛИ 
ДЕЗЕРТИФИКАЦИЈОМ, НАРОЧИТО У 
АФРИЦИ (УНЦЦД) 

17.06.1994. Париз, 
Француска 

Р; 26.08.2002. БиХ-МУ 12/02 ЕУ [П] 1998 

25. 
КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ МОРСКЕ 
ОКОЛИНЕ И ПРИОБАЛНОГ ПОДРУЧЈА 
СРЕДОЗЕМНОГ МОРА (БАРСЕЛОНСКА 

10.06.1995. Барселона, 
Шпанија 

СУЦ; 
22.10.1994. 
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КОНВЕНЦИЈА) 
 

26. 

Протокол о спречавању загађења 
Средоземног мора потапањем 
отпадних и других материја са бродова 
и из ваздухоплова 

16.021976. Барселона, 
Шпанија  

   

  

2
7
. 

Протокол о спречавању и 

уклањању загађења Средоземног 

мора потапањем отпадних и других 

материја са бродова и из 

ваздухоплова или спаљивањем на 

мору 

10.06.1995.  Барселона, 
Шпанија 

   

 
28. 

Протокол о заштити Средоземног мора 
од загађења из копнених извора (ЛБС 
протокол) 

17.05.1980. Атина, Грчка     

  
2
9
. 

Протокол о заштити Средоземног 

мора од загађења из копнених 

извора и активности (измијењени и 

допуњени ЛБС протокол) 

07.03.1996. Сиракуза, 
Италија 

   

 

30. 

Протокол о подручјима под посебном 
заштитом и биолошкој разноликости у 
Средоземљу (Протокол о СПА и 
биолошкој разноликости) 

10.06.1995.  Барселона, 
Шпанија 

   

 

31. 

Протокол о сарадњи у спречавању 
загађења са бродова и, у хитним 
случајевима, борбе против загађења 
Средоземног мора (Протокол о 
спречавању и хитним случајевима)  

25.01.2002. Валета, Малта    

 

32. 

Протокол о заштити Средоземног мора 
од загађења од истраживања и 
експлоатације на континенталној 
полици и морском дну и подтлу 
(Оффсхоре протокол) 

14.10.1994.  Мадрид, 
Шпанија 
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33. 

Протокол о спречавању загађења 
Средоземног мора прекограничним 
кретањем опасних отпада и њиховим 
одлагањем (протокол о опасном 
отпаду) 

01.10.1996. Исмир, Турска    

34. 
УН КОНВЕНЦИЈА О ПРАВУ 
НЕПЛОВИДБЕНИХ КОРИШЋЕЊА 
МЕЂУНАРОДНИХ ВОДЕНИХ ПУТЕВА  

21.05.1997. Њу Јорк, САД    

35. 

РОТЕРДАМСКА КОНВЕНЦИЈА О ПОСТУПКУ 
ПРЕТХОДНОГ ПРИСТАНКА ЗА ОДРЕЂЕНЕ 
ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ И ПЕСТИЦИДЕ У 
МЕЂУНАРОДНОЈ ТРГОВИНИ (UNEP и FАО) 
[Ревидирана 2011. године] 

10.09.1998. Ротердам, 
Холандија 

Р; 20.11.2006. БиХ-МУ 14/06 ЕУ[П], 2004 

 
36. 

Амандман на Анекс III Конвенције и 
усвајање Анекса ИВ 

20. - 
24.09.2004. 
[Прва КСС] 

Женева, 
Швајцарска 

   

 
37. 

Амандман на Анекс III Конвенције 27. - 
31.10.2008. 
[Четврта КСС] 

Рим, Италија    

 
38. 

Амандман на Анекс III Конвенције 20. - 
24.11.2011. 
[Пета КСС] 

Женева, 
Швајцарска 

   

39. 
ШТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЈА О  
ПОСТОЈАНИМ ОРГАНСКИМ ЗАГАЂУЈУЋИМ 
МАТЕРИЈАМА (ПОЗ) (УНЕП) 

22.05.2001. Штокхолм, 
Шведска 

Р; 02.03.2010. БиХ-МУ 1/10 ЕУ [П] 2005 

 
40. 

Амандмани на Анексе А, B и C 04. - 
08.05.2009. 
[Четврта КСС] 

Женева, 
Швајцарска 

   

 
41. 

Амандман на Анекс А 25. - 29.04. 
2011. 

Женева, 
Швајцарска 
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МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ САВЈЕТА ЕВРОПЕ 

Бр. Наслов Потписан БиХ ЕУ 
  Датум Мјесто Статус Сл. гласник  

42 
КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ ЕВРОПСКИХ 
ДИВЉИХ ВРСТА И ПРИРОДНИХ 
СТАНИШТА 

19.09.1979. Берн, 
Швајцарска 

Р;15.09.2008. БиХ-МУ 8/08 ЕУ[П], 1982 

43. 
КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ КИЧМЕЊАКА 
НАМИЈЕЊЕНИХ ЗА ОГЛЕДНЕ И ДРУГЕ 
НАУЧНЕ СВРХЕ 

18.3.1986. Страсбур, 
Француска 

  ЕУ[П], 1998 

 

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ UNECE 

Бр. Наслов Потписан БиХ ЕУ 
  Датум Мјесто Статус Сл. гласник  

44. 
КОНВЕНЦИЈА О ДАЛЕКОСЕЖНОМ 
ПРЕКОГРАНИЧНОМ ЗАГАЂЕЊУ ВАЗДУХА 
(CLRTAP) 

13.11.1979. Женева, 
Швајцарска 

СУЦ; 
06/03/1992 

СФРЈ-МУ 11/86 
и 
Р БиХ 13/94 

ЕУ[П], 1983 

 

45. 

Протокол Конвенције из 1979. године 
о далекосежном прекограничном 
загађењу ваздуха за смањење 
закисељавања, еутрофикације и 
приземног озонског загађења 
(Готенбуршки протокол из 1999) 

30.11.1999. 
 

Готенбург, 
Шведска 
 

   

  
46. 

 

Амандман на Анекс I Протокола 
из 1999. године за смањење 
закисељавања, еутрофикације и 
приземног озонског загађења 

Одлука ЕБ 
2012/1  
Амандман  
 

    

  

47. 

Амандман на текстове Анекса II 
и IX Протокола из 1999. године 
за смањење закисељавања, 
еутрофикације и приземног 
озонског загађења и нови 
Амандмани X и XI 

Одлука ЕБ 
2012/2 
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48. 

Прилагођавање обавезних 
смањење емисија или пописа 
унутар Готенбуршког 
протокола с циљем поређења 
укупних државних емисија 

Одлука ЕБ 
2012/3 
 

    

  

49. 

Привремена примјена 
Амандмана на Протокол за 
смањење закисељавања, 
еутрофикације и приземног 
озонског загађења 

Одлука ЕБ 
2012/4 
 

    

 

50. 

Протокол Конвенције о 
далекосежном прекограничном 
загађењу ваздуха о дугорочном 
финансирању програма сарадње за 
мониторинг и евалуацију 
далекосежног преноса ваздушних 
загађујућих материја у Европи (ЕМEP)  

28.9.1984. Женева, 
Швајцарска 

  ЕУ[П], 1988 

 

51. 

Протокол Конвенције из 1979. године 
о далекосежном прекограничном 
загађењу ваздуха о постојаним 
органским загађујућим материјама 
(POZ) 

24.06.1998. Архус, Данска 
 

   

  

52. 

Протокол Конвенције из 1979. 
године о далекосежном 
прекограничном загађењу 
ваздуха о постојаним органским 
загађујућим материјама (POZ) са 
амандманима на Анексе I и II 

18.12.2009. Женева, 
Швајцарска  
 

   

  

53. 

Протокол Конвенције из 1979. 
године о далекосежном 
прекограничном загађењу 
ваздуха о постојаним органским 
загађујућим материјама (POZ) са 
амандманима на Анексе I, II, III, 

18 12. 2009 
 

Женева, 
Швајцарска 
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UV, VI и VIII 

  

5
4. 

Протокол Конвенције из 1979. 
године о далекосежном 
прекограничном загађењу 
ваздуха о постојаним органским 
загађујућим материјама (POZ) са 
амандманима на Анексе V и VII 

18.12.2009. 
 

Женева,  
Швајцарска 
 

   

 

55. 

Протокол Конвенције из 1979. 
године о далекосежном 
прекограничном загађењу ваздуха о 
тешким металима 

24.06.1998.  
 

Архус, Данска    

  
5
6
. 

Амандман на текстове свих 
анекса осим Анекса III и VII 
Протокола о тешким металима из 
1998. године  

Одлука ЕБ 
2012/5 

    

  5
7
. 

Амандман на Анекс III Протокола 
о тешким металима из 1998. 
године  

Одлука ЕБ 
2012/6 

    

 

58. 

Протокол Конвенције из 1979. 
године о далекосежном 
прекограничном загађењу ваздуха о 
додатном смањењу емисија сумпора  

14.06.1994. 
 
 

Осло, 
Норвешка 

  ЕУ[П], 1998 

  5
9
. 

Подешавање Анекса II Протокола 
из Осла о додатном смањењу 
емисија сумпора из 1994. године 

2007     

 

60. 

Протокол Конвенције из 1979. 
године о далекосежном 
прекограничном загађењу ваздуха о 
емисијама испарљивих органских 
једињења или њиховим 
прекограничним струјањима (VOC 
протокол) 

18.11.1991. Женева, 
Швајцарска 
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61. 

Протокол Конвенције из 1979. 
године о далекосежном 
прекограничном загађењу ваздуха о 
смањењу емисија сумпора или 
њиховим прекограничним 
струјањима за најмање 30% 

08.07.1985. Хелсинки, 
Финска 
 

   

 

62. 

Протокол Конвенције из 1979. 
године о далекосежном 
прекограничном загађењу ваздуха о 
емисијама азот оксида или њиховим 
прекограничним струјањима 
(Протокол из Софије) 

31.10.1988. Софија, 
Бугарска 
 

  ЕУ[П], 1994 

63. 
КОНВЕНЦИЈА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (ПУО) У 
ПРЕКОГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТУ (ESPOO) 

25.02.1991.  
 

Еспоо, Финска Р;14.03.2010. БиХ-МУ 8/09 ЕУ[П], 1997 

 
64

. 

Први амандман на Еспоо конвенцију  26. - 27.02. 
2001. 
[Друга КСС, 
Одлука II/14]  

Софија, 
Бугарска 

   

 
65

. 

Други амандман на Еспоо конвенцију 
 

04.06.2004. 
[Трећа КСС, 
Одлука III/7]  

Цавтат, 
Хрватска 

   

 

66
. 

Протокол о стратешкој процјени 
животне средине Конвенције о 
процјени утицаја на животну средину 
у прекограничном контексту 
(Протокол о СПО) 

21.05.2003. Кијев, 
Украјина 

   

67. 
КОНВЕНЦИЈА О ПРЕКОГРАНИЧНИМ 
УТИЦАЈИМА ИНДУСТРИЈСКИХ НЕСРЕЋА 

17.03.1992. Хелсинки, 
Финска 

ПР;  
20.02.2013.  

 ЕУ[П], 2000 

68. 

КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ И 
КОРИШЋЕЊУ ПРЕКОГРАНИЧНИХ 
ВОДЕНИХ ПУТЕВА И МЕЂУНАРОДНИХ 
ЈЕЗЕРА 

17.03.1992. Хелсинки, 
Финска 

Р; 03/09/2009 БиХ-МУ 8/09 ЕУ[П], 1996 
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69

. 

Протокол о водама и здрављу 
Конвенције из 1992. године о заштити 
и коришћењу прекограничних 
водених путева и међународних језера 

17.06.1999. Лондон, 
Велика 
Британија 

 БиХ-МУ 8/2010  

70. 
СПОРАЗУМ О КОНЗЕРВАЦИЈИ АФРИЧКО-
ЕВРОАЗИЈСКИХ ВОДЕНИХ МИГРАТОРНИХ 
МОЧВАРНИХ ПТИЦА (АЕWА-CMS) (UNEP) 

15.06.1995. Хаг   ЕУ[П] 1999 

 
71

. 
Амандман на Споразум 

14. - 18. мај 
2012. 
[Пета КСС] 

Ла Рошел, 
Француска 

   

72 
МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМ О ТРОПСКОМ 
ДРВЕЋУ (ИТТА) (УНЦТАД) 

26.1.1994. Женева,   ЕУ[П] 1997 

73. 

КОНВЕНЦИЈА О УЧЕШЋУ ЈАВНОСТИ, 
ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА И ПРАВУ 
НА ПРАВНУ ЗАШТИТУ У ПИТАЊИМА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (АРХУС) 

25.04.1998. Архус, Данска Р; 15/09/2008 БиХ-МУ 8/08 ЕУ[П] 2001 

 

74
. 

Протокол о цивилној одговорности и 
надокнади штета проузрокованих 
прекограничним ефектима 
индустријских несрећа Конвенције из 
1992. године о заштити и коришћењу 
прекограничних водених путева и  
 међународних језера и Конвенције из 
1992. године о  
прекограничним утицајима  
индустријских несрећа  

21.05.2003. Кијев, 
Украјина 

   

 75
. 

Протокол о регистрима испуштања и 
преноса загађујућих материја 

21.05.2003. Кијев, 
Украјина 

   
 

 

ОСТАЛИ МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

Бр. Наслов Потписан БиХ ЕУ 
  Датум Мјесто Статус Сл. гласник  
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76. 
КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ И ОДРЖИВОМ 
КОРИШЋЕЊУ РИЈЕКЕ ДУНАВ (DRPC) 

29.06.1994. Софија, 
Бугарска 

Р; 11/07/2005 БиХ-МУ 65/05 
12/2007 

ЕУ[П] 1998 

77. 
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О СЛИВУ РИЈЕКЕ 
САВЕ (FASRB) 

03.12.2002. Крањска 
Гора, 
Словенија 

 БиХ-МУ 8/2003  

 
78

. 

Протокол о режиму пловидбе уз 
Оквирни споразум о сливу ријеке Саве  

03.12.2002. Крањска 
Гора, 
Словенија 

 БиХ-МУ 10/2009  

 79
. 

Протокол о заштити од поплава уз 
Оквирни споразум о сливу ријеке Саве 

01.06.2010. Градишка, 
БиХ 

 БиХ-МУ 7/2011  

 
80

. 

Протокол о спречавању загађења воде 
узрокованог пловидбом уз Оквирни 
споразум о сливу ријеке Саве  

     

81. 

МЕЂУНАРОДНА КОНВЕНЦИЈА О 
ЗАШТИТИ ЗДРАВЉА БИЉА (IPPC) (FАО) 
 

12.06.1951 
[Рев. 
1979;нови 
ревид. текст 
1979] 

Рим, Италија Р; 30/06/2003 БиХ-МУ 8/03  

 
ПР  = Приступање 
 
Р  = Ратификација 
 
С = Потписник 
 
СУЦ = Сукцесија 
 
--- = није примјењиво 
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АНЕКС III – ПРАВНИ ПРОПИСИ КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШЕ РАД ИНСТИТУЦИЈА 
НАДЛЕЖНИХ ЗА ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РЕПУБЛИЦИ 

СРПСКОЈ 

бр. Наслов Објављено у 

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

(„Службени гласник 
Републике Српске“,  
бр. 21/92 – 
пречишћени текст, 
28/94, 8/96, 13/96, 
15/96,16/96, 21/96, 
21/02, 26/02, 30/02, 
31/02, 69/02, 31/03, 
98/03, 115/05, 
117/05) 

1. ЗАКОН О ВЛАДИ  
 („Службени гласник 
Републике Српске“,  
број 118/08) 

2. ЗАКОН О РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ  

(„Службени гласник 
Републике Српске“,  
бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 
121/12, 15/16 и 
57/16) 

3. ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА  

("Службени гласник 
Републике Српске ", 
бр. 118/08, 117/11, 
37/12 и 57/16)  

4. ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 

 ("Службени гласник 
Републике Српске ", 
бр. 13/02, 87/07 и 
50/10) 

5. ЗАКОН О УПРАВНИМ СПОРОВИМА 
("Службени гласник 
Републике Српске ", 
бр. 109/05 И 63/11)  

6. ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈАМА У РС  

("Службени  гласник 
Републике Српске", 
бр. 74/10, 109/12, 
117/12 И 44/16) 

7. 
ЗАКОН О ФОНДУ И ФИНАНСИРАЊУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
бр. 117/11, 63/14 и 
93/16) 
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бр. Наслов Објављено у 

8.  ЗАКОН О СЛОБОДИ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА  
(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
бр. 20/01) 
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АНЕКС IV – ИНСТРУМЕНТИ ПОЛИТИКА И ПРОПИСИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

С Т Р А Т Е Г И Ј Е 

Бр. Наслов Усвојено од стране Подаци о усвајању 

1 СТРАТЕГИЈА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ 
Народна скупштина 
/2011. 

"Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
65/11 

2 
Стратегија хемијске безбједности 
2012-2016 

Народна скупштина 
/2012. 

„Службени гласник 
Републике Српске“, 
Бр.49/12 

3. 
СТРАТЕГИЈА ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Народна скупштина 
/2011. 

"Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
37/11. 

4. 
СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ 
УПРАВЉАЊА ВОДАМА 

Народна 
скупштина/2016. 

„Службени гласник 
Републике Српске”, број 
17/16 

 
 

ПРОПИСИ О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

 

ХОРИЗОНТАЛНА ПИТАЊА 

бр. Наслов Објављено у 

1. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр.  
71/12 и 79/15) 

 2. 

Правилник о пројектима за које се спроводи процјена 
утицаја на животну средину и критеријумима за 
одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене 
утицаја на животну средину 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, број 
124/12) 

 3. 
Правилник о условима за обављање дјелатности из 
области заштите животне средине 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
28/13) 

 4. 
Правилник о методологији и начину вођења регистра 
постројења и загађивача 

(„Службени Гласник 
Републике Српске“, бр. 
92/07) 
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 5. 
Правилник о садржају извјештаја о стратешкој процјени 
утицаја на животну средину 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
28/13) 

 6. 
Правилник о критеријумима за одлучивање о потреби 
спровођења стратешке процјене утицаја на животну 
средину 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
28/13) 

 7. 
Упутство о садржају Студије о утицају на животну средину („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 
108/13) 

2. КРИВИЧНИ ЗАКОН  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
49/03, 108/04, 37/06, 
70/06, 73/10, 01/12, 
67/13) 

3. ЗАКОН О ПРЕКРШАЈИМА 
(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
63/14) 

4. ЗАКОН О СЛОБОДИ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА 
(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
20/01) 

5. 
ЗАКОН О ФОНДУ И ФИНАНСИРАЊУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
117/11, 63/14 и 93/16) 
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ЗАШТИТА И УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА 

бр. Наслов Објављено у 

   

1. ЗАКОН О ВОДАМА 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
бр.  50/06, 92/09 и 
121/12)  

 
 2. 

Уредба о начину, поступку и роковима обрачунавања и 
плаћању и одгађању плаћања посебних водних накнада 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 7/14) 

 
 3. Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број42/01) 

 
4. 

Уредба о начину учешћа јавности у управљању водама 
(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 35/07) 

 
5. 

Одлука о утврђивању граница обласних ријечних сливова 
(дистрикта) и сливова на територији Републике Српске 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 98/06) 

 
6. Одлука о стопама посебних водних накнада 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 53/11 и 119/11) 

 
7. 

Правилник о условима испуштања отпадних вода у јавну 
канализацију 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 44/01) 

 
8. 

Правилник о условима испуштања отпадних вода у 
површинске 

 („Службени гласник 
Републике Српске“, 
бр. 44/01) 

 

9. 
Правилник о начину методама одређивања степена 
загађености отпадних вода као основице за утврђивање 
водне накнаде 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
бр. 79/11, 25/12, 
36/12) 

 

10. 

Правилник о условима које морају испуњавати 
водопривредне лабораторије као правна лица или у оквиру 
правних лица које врше одређену врсту испитивања 
површинских, подземних и отпадних вода 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
бр. 44/01) 

 
11. 

Правилник о третману и одводњи отпадних вода за подручје 
градова и насеља гдје нема јавне канализације  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
бр.68/01) 

 
12. 

Правилник о мјерама заштите, начину одређивања, 
одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите  

(“Службени гласник 
Републике Српске” бр. 
76/16) 

 
13. 

Правилник о начину одржавања ријечних корита и водног 
земљишта  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
Бр.34/03, 22/06) 
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14. Правилник о здравственој исправности воде за пиће  

(„Службени гласник 
Републике Српске”, 
бр. 75/15) 

 

15.  
Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних 
материја у пољопривредном земљишту и води за 
наводњавање и методама за њихово испитивање  

(„Службени гласник 
Републике Српске”, 
бр. 56/16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

бр. Наслов Објављено у 

1. ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
бр.  бр. 111/13 и 
106/15) 

 
 2. 

Уредба о одлагању отпада на депоније  („Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 36/15) 

 
 3. 

Уредба о управљању амбалажом и амбалажним отпадом  („Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 36/15) 

 

4. 

Уредба о листама отпада и документима за прекогранично 

кретање отпада  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 86/15) 

 

5. 

Одлука о коефицијентима за обрачун накнаде за 

оптерећивање животне средине амбалажним отпадом и 

циљевима управљања амбалажом и амбалажним отпадом за 

2015. и 2016. годину  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
бр. 6/16 и 67/16) 

 

6. 

Правилник о врстама отпада и дјелатностима у областима 

управљања отпадом за које је  потребна дозвола  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
бр. 39/05 и 3/07) 

 

7. 

Правилник о условима за рад постројења за спаљивање 

отпада  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
бр. 39/05) 

 

8. 

Правилник о финансијским гаранцијама којима се може 

осигурати прекогранично кретање отпада  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 86/05) 

 
9. 

Правилник о транспорту опасног отпада  („Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 86/05) 
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10. 

Правилник о условима за пренос обавеза управљања 

отпадом са произвођача и продавача на одговорно лице 

система за прикупљање отпада  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
бр. 118/05) 

 
11. 

Правилник о управљању медицинским отпадом  („Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 90/06) 

 
12. 

Правилник о начину управљања отпадним гумама  („Службени гласник 
Републике Српске“, 
бр. 20/12) 

 

13. 

Правилник о обрасцу захтјева за издавање дозволе за 

складиштење, третман и одлагање отпада  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 18/15) 

 

14. 

Правилник о категоријама, испитивању и класификацији 

отпада  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 19/15) 

 

15.  

Правилник о  обрасцу документа о кретању опасног отпада 

и упутству за његово попуњавање  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 21/15) 

 
 16. 

Правилник о престанку важења Правилника о транспорту 

опасног отпада  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 21/15) 

 
 17. 

Правилник о садржини програма мјера са динамиком 

прилагођавања за рад постојећих депонија  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 41/15) 

 

18. 

Правилник о садржини, начину вођења и изгледу регистра 

издатих дозвола за управљање отпадом  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 43/15) 

 

19. 

Правилник о садржини и изгледу дозволе за управљање 

отпадом  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 43/15) 

 

20. 

Правилник о начину складиштења, паковања и 

обиљежавања опасног отпада  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 49/15) 

 

21. 

Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, 

складиштења и третман отпада који се користи као 

секундарна сировина или за добијање енергије („Службени 

гласник Републике Српске“, број 61/15) 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 61/15) 

 

22. 

Правилник о методологији прикупљања података о отпаду и 

њиховој евиденцији („Службени гласник Републике Српске“, 

број 61/15) 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 61/15) 

 

23. 

Правилник о општој и посебној документацији која се 

подноси уз захтјев за издавање дозволе за увоз, извоз и 

транзит отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 

5/16) 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 5/16) 

24.  
ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 124/11) 
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КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ 

бр. Наслов Објављено у 

1. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА  
("Службени  гласник 
Републике Српске", бр 
бр. 124/11) 

 
 2. 

Уредба о постепеном искључивању супстанци које оштећују 
озонски омотач  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 94/05) 

 
 3. Уредба о одређивању зоне и агломерација  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 100/12) 

 
4. 

Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха  
(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 124/12) 

 
5. Уредба о вриједностима квалитета ваздуха  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 124/12) 

 
6. 

Уредба о успостављању републичке мреже мјерних станица 
и мјерних мјеста  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 124/12) 

 
7. 

Правилник о методологији и начину вођења регистра 
постројења и загађивача  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 92/07) 

 

8. 
Правилник о мјерама за спречавање и смањење загађивања 
ваздуха и побољшање квалитета ваздуха 

 („Службени гласник 
Републике Српске“, 
бр. 03/15, 51/158 и 
47/16) 
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ИНДУСТРИЈСКО ЗАГАЂЕЊЕ 

бр. Наслов Објављено у 

1  
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.  
71/12 и 79/15) 

 2. 
Правилник о постројењима која могу бити изграђена и 
пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, број 
124/12) 

 3. 
Правилник о поступку ревизије и обнављања еколошких 
дозвола  

(„Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 
28/13) 

 4. 
Правилник о еко-ознакама и о начину управљања еко-
ознакама 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
108/13) 

 5. 
Правилник о садржају и начину вођења регистра издатих 
еколошких дозвола 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
108/13) 

 6. 
Правилник о активностима и начину израде најбољих 
расположивих техника 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
108/13) 
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ХЕМИКАЛИЈЕ 

бр. Наслов Објављено у 

1.  
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ("Службени гласник 

Републике Српске", бр бр. 
71/12 и 79/15) 

2.  
ЗАКОН О ХЕМИКАЛИЈАМА  („Службени гласник 

Репблике Српске“, 25/09) 

 3. 

Правилник о методи процјене безбједности хемикалије, 
садржају извјештаја о безбједности хемикалије и 
приједлогу мјера за смањење и контролу ризика од 
хемикалије  

(„Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
99/09 и 79/14) 

 4. 
Правилник о условима које морају испуњавати 
институције које врше процјену безбједности хемикалије  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
33/13) 

 5. 
Правилник о утврђивању услова за обављање дјелатности 
производње, промета и коришћења хемикалија  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
27/14, 28/14 и 42/16) 

 6. 
Правилник о начину вођења Интегралног инвентара 
хемикалија  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
15/11) 

 7. 
Правилник о садржају досијеа и начину вођења 
евиденције о хемикалијама  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
113/09 и 45/14) 

 8. 
Правилник о критеријумима за стављање детергената на 
тржиште  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
104/14) 

 9. 
Правилник о садржају техничког досијеа о сурфактанту у 
детерџенту  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
8/10) 

 10. 
Правилник о обиљежавању детергената  ("Службени гласник 

Републике Српске", бр. 
8/10 и 104/14) 
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 11. 
Правилник о условима и начину стицања и провјере знања 
о заштити од опасних хемикалија  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
71/13 и 42/16) 

 12. 
Правилник о висини накнада које се односе на опасне 
хемикалије и производе  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
125/11 и 27/13) 

 13. 
Правилник о класификацији, паковању и обиљежавању 
хемикалија и одређених производа  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
9/16 и 89/16) 

 14. 
Правилник о критеријумима за идентификацију 
супстанци као ПБТ или вПвБ  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
104/15) 

 15. 
Правилник о садржају безбједносно-техничког листа  ("Службени гласник 

Републике Српске", бр. 
104/13) 

 16. 

Правилник о процедури за поступак претходног 
обавјештења и поступак давања сагласности на основу 
претходног обавјештења приликом увоза и извоза 
одређених опасних хемикалија и производа  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
33/13) 

 17. 
Правилник о начину вођења Инвентара хемикалија  ("Службени гласник 

Републике Српске", бр. 
46/14) 

 18. 
Правилник о начину вођења евиденција о хемикалијама  ("Службени гласник 

Републике Српске", бр. 
86/13) 

 19. 
Правилник о садржају извјештаја у поступку надзора над 
увозом хемикалије  

("Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 
126/11 и 42/16) 

 20. 
Правилник о принципима добре лабораторијске праксе   ("Службени гласник РС", 

бр. 23/12) 

 21. 
Правилник о утврђивању усаглашености рада 
лабораторије са принципима добре лабораторијске праксе  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
23/12) 

 22.  
Правилник о методама испитивања својстава хемикалија  ("Службени гласник 

Републике Српске", бр. 
5/13) 

 23. 
Листа супстанци које изазивају забринутост  ("Службени гласник 

Републике Српске", бр. 
106/12 и 54/15) 
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 24. 
Правилник о условима за органичавање и забрану 
производње, промета и коришћења хемикалија  

("Службени гласник 
Репубике Српске", бр. 
100/10 и 63/13) 

25. ЗАКОН О БИОЦИДИМА 
"Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
37/09 

 26. 
Правилник о начину вођења евиденције о биоцидима  ("Службени гласник 

Републике Српске", бр. 
86/13) 

 27. 
Правилник о садржају извјештаја у поступку надзора над 
биоцидом који се увози  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
126/11 и 42/16) 

 28. 
Правилник о специфичним захтјевима који се односе на 
класификацију, паковање, обиљежавање и рекламирање 
биоцида  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
10/11) 

 29,  
Правилник о условима које морају испуњавати правна 
лица која користе биоциде у професионалне сврхе  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
79/14 и 83/14) 

 30.  
Правилник о условима за обављање дјелатности 
производње, промета, коришћења и складиштења 
биоцида  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
79/14) 

 31. 
Правилник о начину вођења Инвентара биоцида ("Службени гласник 

Републике Српске", бр. 
57/10) 

 32. 
Правилник о условима и поступку признавања стране 
дозволе за стављање биоцида на тражиште  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
49/10) 

 33. 
Правилник о садржају основних податакак о биоцидном 
производу  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
32/10 и 86/13) 

 34. 

Правилник о списку активних супстанци које нису 
дозвољене у биоцидним производима  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
32/10, 74/11, 85/12 и 
13/15) 

 35. 

Правилник о списку активних супстанци које су 
дозвољене у биоцидном производу  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
32/10, 72/11, 85/12,  
14/15 и 24/16) 

 36. 
Правилник о условима и начину рада Комисије за биоциде  ("Службени гласник 

Републике Српске", бр. 
23/10) 
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 37. 
Правилник о врстама биоцида ("Службени гласник 

Републике Српске", бр. 
3/10) 

 38. 
Правилник о принципима и поступцима за процјену 
ризика биоцидног производа  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
3/10) 

 39.  
Правилник о садржају документације за оцјену активне 
супстанце у биоциду, оцјену биоцида, обиму и садржају 
досијеа и сажетка досијеа  

("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
3/10) 

 
 
 
 
 
 

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 

бр. Наслов Објављено у 

1. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ  
(„Службени гласник 
Републике Српске“,  бр. 
20/14) 

2. ЗАКОН О НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА  
(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
75/10) 

 3. 
Правилник о систему праћења намјерног држања и 
убијања заштићених животиња  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
85/05) 

 4. 
Правилник о начину успостављања и управљања 
информативним системом за заштиту природе и систему 
праћења  

(„Службени гласник 
Републике Српске“,  бр. 
85/05) 

 5. 
Правилник о садржају, утврђивању и начину спровођења 
мјера управљања заштићеним подручјима  

(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
83/15) 

 6. 
Правилник о службеној униформи, легитимацији и 
употреби службеног наоружања службе надзора у 
националном парку 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
83/11) 

 7. 
Правилник о унутрашњем реду у националним парковима  („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 
83/11) 

 8. 
Правилник о регистру заштићених природних добара  („Службени гласник 

Републике Српске“, број 
55/15) 
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 9. 
Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и 
условима за његово коришћење   

(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
50/16) 

 10. 
Уредба о црвеној листи заштићених врста флоре и фауне 
Републике Српске 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
124/12) 

11. ЗАКОН О НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ “СУТЈЕСКА”  
(„Службени гласник 
Републике Српске“,бр. 
121/12) 

12. ЗАКОН О НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ “КОЗАРА”  
(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 
121/12) 

 
 
 
 

БУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

бр. Наслов Објављено у 

1 ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 
71/12 и 79/15) 

 2 
Правилник о дозвољеним границама интензитета звука 
и шума 

(„Службени гласник СР 
БиХ”, бр. 46/89) 

 

 

 


