ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА
Члан 1.
У Закону о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број
124/11), у члану 3. тачка аж) мијења се и гласи:
„аж) ʹзамјенске супстанцеʹ су флуоровани гасови са ефектом стаклене баште и
под тим се подразумијевају: флуороугљоводоници, перфлуороугљеници и сумпорхексафлуорид, а потенцијал оштећења озонског омотача им је једнак нули,“.
У тачки аз) послије ријечи: „року“ додаје се ријеч: „и“ и нова тачка аи) која
гласи:
„аи) ʹиспуст/изворʹ је контролисано мјесто испуштања SО2, NОx или чврстих
честица (прашине) у ваздух, који може да обухвати једну или више димних цијеви из
којих се у ваздух испуштају загађујуће материје које се налазе у заједничком димњаку
или које нису својом централном осовином међусобно удаљене више од пет метара,
осим за велика постројења за сагоријевање код којих се извором сматра сваки блок
појединачно, без обзира на начин испуштања у ваздух“.
Члан 2.
У члану 37. у ставу 2. у тачки б) број: „2000.“ замјењује се бројем: „1990.“.
Члан 3.
Послије члана 42. додаје се нови члан 42а. који гласи:
„Члан 42а.
Велика постројења за сагоријевање која су обухваћена Планом смањења емисија
загађујућих материја за Електропривреду Републике Српске постепено смањују емисије
сумпор-диоксида (SO2), азотних оксида (NOx) и чврстих честица, у складу са Уговором
о оснивању енергетске заједнице и актима донесеним за његово спровођење.“
Члан 4.
Члан 44. брише се.
Члан 5.
У члану 45. став 2. мијења се и гласи:
„(2) Министар доноси пропис којим се уређује:
a) поступак за спречавање или смањивање директних или индиректних
посљедица емисија испарљивих органских једињења на животну средину, а посебно
емисија у ваздух,
б) граничне вриједности емисија испарљивих органских једињења из постројења
и активности које користе органске раствараче,
в) захтјеви за постројења која та једињења користе, као и

г) шеме за смањење емисија испарљивих органских једињења.“
Члан 6.
У члану 47. испред ријечи: „Максималне“ додаје се број: „1“ у обостраној
загради.
Послије става 1. додају се нови ст. 2, 3. и 4. који гласе:
„(2) Ради праћења републичких емисија из става 1. овог члана, успоставља се
Инвентар емисија и пројекције емисија.
(3) Републичка управна организација надлежна за хидролошке и метеоролошке
послове води Инвентар емисија и пројекције емисија из става 2. овог члана.
(4) Министар прописује методологију за израду Инвентара емисија и пројекције
емисија и начин прикупљања података.“
Члан 7.
Члан 48. мијења се и гласи:
„Посебним прописом уређују се:
а) технички захтјеви који се односе на квалитет горива која се стављају у
промет, те користе у стационарним и покретним изворима загађивања,
б) дозвољена количина загађујућих материја у гориву,
в) методе испитивања горива,
г) начин утврђивања квалитета и доказивања усклађености са прописаним
граничним вриједностима, као и
д) техничке мјере које се примјењују у циљу смањења емисија испарљивих
органских једињења која потичу из процеса складиштења и дистрибуције нафтних
деривата.“
Члан 8.
У члану 50. послије става 9. додају се нови ст. 10, 11, 12. и 13. који гласе:
„(10) Министарства и други републички органи управе надлежни за послове
заштите животне средине, привреде, пољопривреде, шумарства, вода, службене
статистике, те Јавно предузеће шумарства ʹШуме Републике Српскеʹ и Јавна установа
ʹВоде Српскеʹ, који прикупљају или посједују податке о дјелатностима по секторима,
којим се испуштају или уклањају гасови са ефектом стаклене баште, потребни за
вођење Инвентара емисије гасова са ефектом стаклене баште, као и за потребе
извјештавања из члана 69. овог закона, морају те податке доставити републичкој
управној организацији надлежној за хидролошке и метеоролошке послове.
(11) Подаци из става 10. овог члана достављају се без накнаде, до краја децембра
текуће године за претходну календарску годину.
(12) Субјекти из става 10. овог члана дужни су да посебним актом именују лица
која ће обављати послове у вези са достављањем и провјером података о дјелатностима,
којим се испуштају или уклањају гасови са ефектом стаклене баште.
(13) Министар прописује методологију вођења Инвентара емисије гасова са
ефектом стаклене баште и начин прикупљања података.“

Члан 9.
Члан 51. мијења се и гласи:
„(1) Влада доноси пропис којим утврђује:
а) начин постепеног искључивања из употребе супстанци које оштећују озонски
омотач,
б) поступање са тим супстанцама, замјенским супстанцама, као и новим
контролисаним супстанцама,
в) поступање са производима који садрже супстанце или су помоћу тих
супстанци произведени,
г) начин провјере испуштања и контроле емисија ових супстанци,
д) поступање са тим супстанцама након престанка употребе производа и опреме
који их садрже,
ђ) начин њиховог сакупљања, обнављања и обраде и
е) поступак издавања сагласности за увоз, извоз и стављање у промет супстанци
које оштећују озонски омотач.
(2) Пропис из става 1. овог члана садржи и:
а) листе супстанци које оштећују озонски омотач,
б) листу производа који садрже супстанце или су помоћу тих супстанци
произведени,
в) обрасце о евиденцији контролисаних супстанци,
г) обрасце годишњих извјештаја,
д) обрасце захтјева који се подносе Министарству у поступку увоза и извоза
супстанци које оштећују озонски омотач и
ђ) образац регистарског листа за вођење регистра из члана 54. овог закона.“
Члан 10.
Члан 52. мијења се и гласи:
„(1) Правна лица и предузетници прибављају дозволу Министарства за
обављање дјелатности:
а) уградње, одржавања или сервисирања и провјере испуштања супстанци које
оштећују озонски омотач или замјенских супстанци из стационарне расхладне и
климатизационе опреме и топлотних пумпи који их садрже или су помоћу тих
супстанци произведени, као и система за заштиту од пожара и апарата за гашење
пожара и
б) сакупљања и обнављања супстанци које оштећују озонски омотач из те
опреме и система и опреме која садржи раствараче.
(2) Дозвола из става 1. овог члана издаје се правном лицу или предузетнику који
испуњава сљедеће услове:
а) регистровано је за обављање дјелатности из става 1. овог члана,
б) запошљава најмање једно стручно оспособљено лице на начин прописан
чланом 52б. овог закона, које рукује супстанцама које оштећују озонски омотач и/или
замјенским супстанцама и
в) посједује опрему за обављање дјелатности за које се издаје дозвола.
(3) Уз захтјев за издавање дозволе из става 1. овога члана прилаже се:
а) доказ о регистрацији за обављање дјелатности из става 1. овог члана,

б) копија увјерења о стручној оспособљености за запослена лица која рукују
супстанцама које оштећују озонски омотач, замјенским супстанцама и новим
контролисаним супстанцама и
в) доказ о посједовању опреме за обављање дјелатности из става 1. овог члана.
(4) Ако правно лице или предузетник из става 1. овог члана обавља и дјелатност
обнављања супстанци које оштећују озонски омотач, приликом сервисирања, уз захтјев
из става 3. овог члана, прилаже се и:
а) доказ о посједовању уређаја за сакупљање, обнављање и физичко-хемијску
анализу коришћених супстанци и
б) доказ да располаже са простором за привремено складиштење прикупљених
и обновљених супстанци које оштећују озонски омотач или замјенске супстанце, као и
отпадне гасове који по физичко-хемијским својствима не одговарају квалитету нових
супстанци.
(5) Министарство може захтијевати додатне податке, информације или
документацију за издавање дозволе.
(6) Дозвола може обухватати једну или више дјелатности из става 1. овог члана.
(7) Ако правно лице или предузетник има једну или више организационих
јединица (пословних јединица или издвојених пословних простора), дозвола из става 1.
овог члана се односи и на сваку организациону јединицу за коју се утврди да испуњава
услове из става 2. овог члана.“
Члан 11.
Послије члана 52. додају се нови чл. 52а. и 52б. који гласе:
„Члан 52а.
(1) Дозвола из члана 52. став 1. овог закона издаје се на рок од пет година и може
се продужити за наредних пет година.
(2) Захтјев за продужење дозволе подноси се Министарству најкасније два
мјесеца прије истека рока из става 1. овог члана.
(3) Обнављање дозволе из става 1. овог члана врши се достављањем доказа којим
се утврђује да није дошло до промјене услова на основу којих је издата дозвола која је
предмет обнављања.
(4) У случају промјене испуњавања услова за издавање дозволе из става 1. овог
члана, правно лице или предузетник дужан је да у року од осам дана од дана настале
промјене о томе обавијести Министарство.
(5) Овлашћеном сервису се може одузети, односно не може се продужити
важење дозволе ако се инспекцијским надзором утврди да је престао да испуњава
услове прописане овим законом, односно ако у року одређеном у рјешењу о
инспекцијском надзору не спроведе наложене мјере.
(6) Министарство објављује на својој интернет страници списак правних лица и
предузетника којима је издата дозвола са идентификованим дјелатностима за које се
издаје дозвола.
Члан 52б.
(1) Стручно оспособљавање и полагање испита у циљу провјере знања дужна су
да врше лица која обављају послове:

а) сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач или замјенских
супстанци, провјере испуштања, уградње и сервисирања расхладних и
климатизационих уређаја, противпожарних уређаја и апарата за гашење пожара,
б) сакупљања замјенских супстанци из високонапонских расклопних постројења
код њихових власника или корисника,
в) сакупљања растварача на бази замјенских супстанци код власника или
корисника тих супстанци и
г) сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач или замјенских
супстанци из климатизационих уређаја у моторним возилима код правних или
физичких лица која се баве сервисирањем моторних возила.
(2) Стручно оспособљавање и провјеру знања лица из става 1. овог члана врше
јавне високошколске установе које морају имати на располагању:
а) одговарајући простор за извођење теоријске наставе,
б) техничку опрему и наставна средства за извођење теоријске и практичне
наставе и
в) квалификоване стручне предаваче одговарајуће стручне спреме и образовног
степена потребног за извођење наставе.
(3) Стручно оспособљавање и провјеру знања могу да врше научноистраживачки
и истраживачкоразвојни институти, уколико испуњавају услове из става 2. овог члана.
(4) Институције из ст. 2. и 3. овог члана морају прибавити одобрење
Министарства за обављање стручног оспособљавања лица из става 1. овог члана.
(5) Одобрење из става 3. овог члана је управни акт и издаје се на период од пет
година.
(6) Лица из става 1. овог члана сносе трошкове стручног оспособљавања и
полагања испита, чију висину утврђују институције из ст. 2. и 3. овог члана у складу са
посебним прописом.
(7) Министар прописује начин и поступак стручног оспособљавања, провјере
знања и издавања увјерења о оспособљености лица из става 1. овог члана, као и
детаљније услове које морају испуњавати установе које врше њихово стручно
оспособљавање.“
Члан 12.
У члану 53, као и у цијелом тексту Закона, ријечи: „флуоровани гасови са
ефектом стаклене баште“ замјењују се ријечима: „замјенске супстанце“, у
одговарајућем падежу.
Члан 13.
Члан 54. мијења се и гласи:
„(1) Правна лица и предузетници који су прибавили дозволу из члана 52. овог
закона, воде евиденцију о врстама и количинама сакупљених и употријебљених
супстанци које оштећују озонски омотач и замјенских супстанци, као и о количинама
обновљених и/или обрађених супстанци које оштећују озонски омотач.
(2) Правна лица и предузетници који се баве дјелатношћу увоза/извоза и
стављања на тржиште супстанци које оштећују озонски омотач и замјенских супстанци
воде евиденцију о увезеним или извезеним количинама супстанци које оштећују
озонски омотач, о количинама стављеним на тржиште, као и о утрошеним количинама
у властитој производњи или сервисној дјелатности.

(3) Лица из ст. 1. и 2. овог члана дужна су да доставе наведене податке Фонду за
заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту:
Фонд) до краја фебруара текуће године за претходну календарску годину, на посебним
обрасцима прописаним актом Владе из члана 51. овог закона.
(4) Фонд води Регистар правних лица и предузетника који обављају дјелатности
увоза, извоза, стављања на тржиште и руковања са супстанцама које оштећују озонски
омотач и замјенским супстанцама (у даљем тексту: Регистар).
(5) Регистар се води на посебном обрасцу који се прописује актом Владе из
члана 51. овог закона.
(6) Списак правних лица и предузетника из Регистра објављује се на интернет
страници Фонда.“
Члан 14.
Послије члана 54. додаје се нови члан 54а. који гласи:
„Члан 54а.
(1) Подаци о ненамјерно испуштеним дуготрајним органским загађујућим
супстанцама чине Инвентар о ненамјерно испуштеним дуготрајним органским
загађујућим супстанцама, који води републичка управна организација надлежна за
хидролошке и метеоролошке послове.
(2) Подаци из става 1. овог члана су јавни.“
Члан 15.
У члану 57. у ставу 1. у тачки е) ријеч: „Министарству“ замјењује се ријечима:
„републичкој управној организацији надлежној за хидролошке и метеоролошке
послове“.
Члан 16.
У члану 59. став 1. мијења се и гласи:
„(1) Овлашћена правна лица из члана 58. ст. 1. и 2. овог закона могу вршити
мјерење након добијања дозволе надлежног министарства, уколико испуњавају услове
који се односе на кадар, опрему и простор, као и ако су технички оспособљена према
захтјевима стандарда BAS ISO/IEC 17025, у складу са посебним прописом.“
Члан 17.
Члан 69. мијења се и гласи:
„Републичка управна организација надлежна за хидролошке и метеоролошке
послове је референтни центар Републике за квалитет ваздуха, емисије у ваздух и
ублажавање климатских промјена, који врши размјену података о квалитету ваздуха и
емисијама за потребе извјештавања, у складу са преузетим међународним обавезама, уз
претходну сагласност Министарства.“
Члан 18.
У наслову Главе IX испред ријечи: „ФИНАНСИРАЊЕ“ додају се ријечи:
„ЕКОНОМСКИ ИНСТРУМЕНТИ И“.

Члан 19.
Послије члана 70. додају се нови чл. 70а, 70б, 70в, 70г, 70д, 70ђ. и 70е. који
гласе:
„Члан 70а.
Загађивач животне средине је дужан да плаћа накнаду за загађивање животне
средине, у складу са законом којим се уређује заштита и финансирање животне средине
и овим законом.
Члан 70б.
Загађивање у смислу овог закона је загађивање животне средине које потиче од:
а) супстанци које оштећују озонски омотач и
б) моторних возила.
Члан 70в.
(1) Накнаду за загађивање животне средине плаћају правна лица и предузетници
који узрокују загађење животне средине и при томе су и увозници супстанци које
оштећују озонски омотач.
(2) Накнада за загађивање животне средине, за увезене супстанце које оштећују
озонски омотач, обрачунава се по килограму увезене супстанце.
(3) Накнаду из става 2. овог члана плаћају правна лица и предузетници који се
баве дјелатношћу увоза супстанци које оштећују озонски омотач, у циљу стављања на
тржиште Републике или за своје потребе.
(4) Обавеза плаћања накнаде из става 2. овога члана настаје у тренутку увоза
супстанци које оштећују озонски омотач.
Члан 70г.
(1) Основица за обрачунавање накнаде за загађивање животне средине, за
увезене супстанце које оштећују озонски омотач, јесте годишња количина супстанци
које оштећују озонски омотач, према подацима које увозници супстанци које оштећују
озонски омотач достављају Фонду, у складу са чланом 54. став 2. овог закона.
(2) Осим података из става 1. овог члана, Фонд може од обвезника плаћања
накнаде затражити достављање овјерене фото-копије дозволе за увоз супстанци које
оштећују озонски омотач за годину за коју се обрачунава накнада, коју издаје орган
надлежан за издавање дозволе, као и других доказа који потврђују тачност података из
става 1. овог члана.
(3) Износ накнаде за један килограм увезене супстанце из става 1. овог члана
утврђује Влада посебним актом.
Члан 70д.
Накнада из члана 70г. овог закона обрачунава се према изразу: NO = N ∙ Е, а при
томе је:
а) NO – износ накнаде за увезене супстанце које оштећују озонски омотач у
конвертибилним маркама,

б) N – накнада за један килограм увезене супстанце и
в) Е – количина увезених супстанци које оштећују озонски омотач за
извјештајни период, односно календарску годину.
Члан 70ђ.
(1) Накнада за загађивање животне средине утврђује се рјешењем Фонда, којим
се утврђују начин и рокови плаћања накнаде.
(2) Рјешење из става 1. овог члана за супстанце које оштећују озонски омотач
садржи коначни обрачун износа накнаде за претходни обрачунски период који се
утврђује на основу података из члана 54. став 2. овог закона и износа накнаде за
килограм увезене супстанце.
Члан 70е.
(1) Доказ о извршеној уплати накнаде за загађивање животне средине обвезник
је дужан да достави Фонду.
(2) Ако обвезник није платио износ накнаде утврђен рjешењем из члана 70ђ.
овoг закона у прописаном року, Фонд шаље опомену обвезнику којoм га опомиње да
измири обавезу доспјелу за плаћање и обавјештава о начину и року уплате дуга.
70ж.
(1) Накнаду за загађивање животне средине за моторна возила, плаћају правна и

физичка лица која су власници моторног возила или друга лица која су носиоци
потврде о регистрацији, у складу са посебним прописом који регулише регистрацију
возила.
(2) Накнада из става 1. овог члана плаћа се једном годишње приликом
регистрације возила, те се уплаћује на рачун јавних прихода буџета Републике Српске и
распоређује на рачун Фонда.
(3) Регистрација моторних возила не може се обавити без извршене уплате
накнаде из става 1. овог члана.
(4) Јединичне накнаде за поједине врсте возила из става 1. овог члана утврђује
Влада посебним актом.“
Члан 20.
У члану 75. у ставу 1. послије тачке б) додаје се нова тачка в) која гласи:
„в) прекорачи граничне вриједности емисије загађујућих материја у ваздух (чл.
41. и 42),“.
Досадашње т. в), г), д), ђ), е), ж), з), и), ј), к), л), љ), м), н) и њ) постају т. г), д), ђ),
е), ж), з), и), ј), к), л), љ), м), н), њ) и о).
У досадашњој тачки в) која је постала тачка г) ријечи: „члан 44. став 1. и“ бришу се.
Члан 21.
У члану 77. у ставу 1. тачка б) мијења се и гласи:
„б) обавља дјелатност уградње, одржавања, сервисирања или провјере
испуштања опреме која садржи супстанце које оштећују озонски омотач или

замјенске супстанце, или је произведена помоћу њих, као и дјелатност сакупљања и
обнављања тих супстанци из те опреме, без дозволе Министарства (члан 52. став 1),“.
Члан 22.
У члану 78. у ставу 1. послије тачке в) додаје се нова тачка г) која гласи:
„г) прекорачи граничне вриједности емисије загађујућих материја у ваздух (чл.
41. и 42),“.
Досадашње т. г), д), ђ), е), ж), з), и), ј), к), л), љ), м), н), њ), о), п), р), с), т), ћ), у),
ф), х) и ц) постају т. д), ђ), е), ж), з), и), ј), к), л), љ), м), н), њ), о), п), р), с), т), ћ), у), ф),
х), ц) и ч).
У досадашњој тачки г) која је постала тачка д) ријечи: „члан 44. став 1. и“ бришу се.
Досадашња тачка д) која је постала тачка ђ) мијења се и гласи:
„ђ) обавља дјелатност уградње, одржавања, сервисирања или провјере
испуштања опреме која садржи супстанце које оштећују озонски омотач или
замјенске супстанце, или је произведена помоћу њих, као и дјелатност сакупљања и
обнављања тих супстанци из те опреме, без дозволе Министарства (члан 52. став 1),“.
Члан 23.
Послије члана 78. додаје се нови члан 78а. који гласи:
„Члан 78а.
(1) Новчаном казном од 1.500 КМ до 7.000 КМ казниће се за прекршај правно
лице ако:
а) не достави податке републичкој управној организацији надлежној за
хидролошке и метеоролошке послове на прописан начин (члан 13. став 4),
б) не достави на прописан начин и у прописаним роковима податке Фонду (члан
54. став 3) и
в) не уплаћује на прописан начин и у прописаним роковима накнаде (члан 70ђ).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 500 КМ до 2.000 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном
од 1.000 КМ до 5.000 КМ.“
Члан 24.
У члану 79. у тачки б) послије ријечи: „овог закона“ ријеч: „и“ брише се и
додаје запета.
Тачка в) мијења се и гласи:
„в) пропис о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач и
замјенским супстанцама из члана 51. став 1. овог закона и“.
Послије тачке в) додају се нове т. г) и д) које гласе:
„г) пропис из члана 70г. став 3. овог закона и
д) пропис из члана 70ж. став 4. овог закона.“

Члан 25.
У члану 80. број: „1“ у обостраној загради брише се.
Т. г) и д) мијењају се и гласе:
„г) правилник о начину и поступку стручног оспособљавања, провјере знања и
издавања увјерења о оспособљености лица која рукују са супстанцама које оштећују
озонски омотач и замјенским супстанцама, као и детаљније услове које морају да
испуњавају установе које врше њихово стручно оспособљавање из члана 52б. став 7.
овог закона,
д) правилник о методологији за израду Инвентара емисија и пројекције емисија
и начину прикупљања података из члана 47. став 4. овог закона,“.
У тачки ђ) послије ријечи: „овог закона“ додаје се ријеч: „и“ и нова тачка е) која
гласи:
„е) правилник о методологији вођења Инвентара гасова са ефектом стаклене
баште и начину прикупљања података из члана 50. став 13. овог закона“.
Ст. 2. и 3. бришу се.
Члан 26.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске”.
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