
Члан 13.

(1) Мје ре и актив но сти за пра ће ње ути ца ја на живот ну
сре ди ну садр же оба ве зу носи о ца про јек та да врши редов -
на, а по потре би и ван ред на мје ре ња одре ђе них пара ме та -
ра која пока зу ју ста ње живот не сре ди не, мје ста, начин и
уче ста лост тих мје ре ња, те оба ве зу да о извр ше ном мје ре -
њу оба вје шта ва над ле жни орган. 

(2) Спе ци фи ка ци ја и опис мје ра из ста ва 1. овог чла на
садр жи:

а) при каз ста ња живот не сре ди не при је пушта ња
постро је ња у рад на лока ци ја ма гдје се оче ку је ути цај на
живот ну сре ди ну,

б) пара ме тре на осно ву којих се могу утвр ди ти штет ни
ути ца ји на живот ну сре ди ну и

в) мје ста, начин и уче ста лост мје ре ња утвр ђе них пара -
ме та ра.

Члан 14.

Опис раз ма тра них опци ја садр жи опис свих раз ма тра -
них опци ја у погле ду еле мен та који могу бити од зна ча ја за
ути цај про јек та на живот ну сре ди ну, те раз ло ге за ода бир
одре ђе не опци је. 

Члан 15.

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

Број: 15.04-020-2290/12
24. децем бра 2012. годи не Министар,
Бања Лука Сре брен ка Голић, с.р.

2640

На осно ву чла на 81. став 1. Зако на о зашти ти живот не
сре ди не (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
71/12) и чла на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10 и 24/12), мини стар за про стор но уре ђе ње, гра -
ђе ви нар ство и еко ло ги ју  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ПОСТРО ЈЕ ЊИ МА КОЈА МОГУ БИТИ ИЗГРА ЂЕ НА 

И ПУШТЕ НА У РАД САМО УКО ЛИ КО ИМА ЈУ 

ЕКО ЛО ШКУ ДОЗВО ЛУ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се постро је ња и пого ни
који могу бити изгра ђе ни и пуште ни у рад само ако има ју
еко ло шку дозво лу и постро је ња код којих посто ји опа -
сност од несре ћа већих раз мје ра, а који могу бити изгра ђе -
ни и пуште ни у рад само ако има ју еко ло шку дозво лу. 

Члан 2.

(1) Мини стар ство над ле жно за зашти ту живот не сре ди -
не (у даљем тек сту: Мини стар ство) у скла ду са про пи сом
који доно си мини стар на осно ву чла на 63. став 1. Зако на о
зашти ти живот не сре ди не, а којим се одре ђу ју про јек ти за
које се спро во ди про цје на ути ца ја на живот ну сре ди ну и
кри те ри ју ми за одлу чи ва ње о потре би спро во ђе ња и оби му
про цје не ути ца ја на живот ну сре ди ну (у даљем тек сту:
про цје на ути ца ја), изда је еко ло шку дозво лу за сље де ће
про јек те:

а) за про јек те за које се уви јек спро во ди про цје на ути -
ца ја, 

б) за про јек те за које Мини стар ство у поје ди нач ним
слу ча је ви ма одлу чу је о потре би спро во ђе ња про цје не ути -
ца ја и

в) за про јек те за које Мини стар ство одлу чи о потре би
спро во ђе ња про цје не ути ца ја иако пројекaт не дости же
про пи са ни праг, ако буде оци је ње но да би тај про је кат
могао има ти зна ча јан ути цај на живот ну сре ди ну, а у скла -
ду са про пи сом из ста ва 1. овог чла на.

(2) Мини стар ство над ле жно за зашти ту живот не сре ди -
не изда је еко ло шку дозво лу и за сље де ћа постро је ња: 

а) енер гет ска инду стри ја:

1) тер мо е нер гет ска постро је ња са тер мал ном сна гом 10
МW и више,

2) мото ри са уну тра шњим саго ри је ва њем са сна гом 2
МW и више,

3) скла ди шта наф те, нафт них дери ва та и гаса за ложе -
ње у коли чи на ма 5000 t и више,

4) уре ђа ји за пре нос елек трич не енер ги је повр шин ским
дале ко во ди ма вол та же 220 kV и 110 kV, чија је дужи на
мања од 15 km;

б) хемиј ска инду стри ја:

1) пого ни за про из вод њу основ них пла стич них мате ри -
ја ла (поли мер на син те тич ка влак на),

2) пого ни за про из вод њу син те тич ке гуме,

3) пого ни за про из вод њу боја и пиг ме на та,

4) пого ни за про из вод њу сапу на, детер џе на та, сред ста -
ва за одр жа ва ње хиги је не и чишће ње и козме тич ких про -
изво да са годи шњим капа ци те том 15.000 t и више, 

5) пого ни за про из вод њу угље ни ка или елек тро гра фи -
та путем спа љи ва ња или гра фи ти за ци је;

в) метал на инду стри ја:

1) ваља о ни це за топло и хлад но ваља ње, са годи шњим
капа ци те том 10.000 t и више,

2) ковач ни це са годи шњим капа ци те том 10.000 t и
више,

3) при мје на рас то пље них метал них пре вла ка, са годи -
шњим капа ци те том пре ра де 5000 t и више,

4) пого ни за про из вод њу сиро вих обо је них мета ла из
руде, кон цен тра та или секун дар них сиро ви на путем мета -
лур шких, хемиј ских или елек тро лит ских про це са,

5) пого ни за повр шин ску обра ду мета ла и пла стич них
мате ри ја ла гдје се кори сте елек тро лит ски или хемиј ски
про це си и гдје је запре ми на када за обра ду 10 m³ и више,

6) пого ни за инду стриј ску про из вод њу метал ног пра ха,

7) пого ни за про из вод њу олов них аку му ла то ра;

г) мине рал на инду стри ја:

1) пого ни за про из вод њу кре ча,

2) пого ни за кал ци ни ра ње гип са, бок си та, маг не зи та,
дија то меј ске земље, квар ци та или гли не у шамот,

3) пого ни за про из вод њу ста кла, укљу чу ју ћи ста кле ну
вуну, са днев ним капа ци те том 10 t и више,

4) пого ни за топље ње мине рал них суп стан ци, укљу чу -
ју ћи про из вод њу мине рал них вла ка на, са днев ним капа ци -
те том већим 10 t и више,

5) пого ни за про из вод њу кера мич ких про из во да пече -
њем, посеб но цре по ва, цигли, ватро стал не цигле, лон чар -
ске робе од кре ме на сте гли не или пор це ла на, са днев ним
капа ци те том 30 t и више,

6) пого ни за про из вод њу бето на и гра ђе вин ског мате -
ри ја ла уз кори шће ње цемен та, са капа ци те том 100 m³/h и
више,

7) пого ни за про из вод њу или топље ње асфал та, тера и
биту ме на, са про из вод ним капа ци те том 25 t/h и више;

д) екс трак тив на инду стри ја:

1) екс пло а та ци ја гли не, шљун ка и пије ска са годи -
шњим капа ци те том 100.000 m³ и више,

2) екс пло а та ци ја мине рал них сиро ви на поступ ком
ријеч ног или језер ског баге ро ва ња, са годи шњим капа ци -
те том 100.000 m³ и више;

ђ) пољо при вре да:

1) објек ти за интен зи ван узгој живи не, сви ња, круп не и
сит не сто ке са наве де ним капа ци те том и више:

- 8.000 мје ста за број ле ре,

- 5.000 мје ста за коко шке,
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- 500 мје ста за про из вод њу сви ња пре ко 30 kg тежи не,

- 200 мје ста за крма че, 

- 200 мје ста за круп ну сто ку,

- 300 мје ста за оста ле врсте сто ке (овце, козе);

е) дрв на инду стри ја:

1) пила не са годи шњим капа ци те том 15.000 m³ и више, 

2) постро је ња за про из вод њу про из во да од дрве та (иве -
ри ца, лесо нит, меди ја пан, шпер пло ча), са годи шњим капа -
ци те том 15.000 m³ и више,

3) постро је ња за пре ра ду, обра ду и опле ме њи ва ње
дрве та, са годи шњим капа ци те том 15.000 m³ и више;

ж) пре храм бе на инду стри ја:

1) кла ни це и инду стриј ске кла ни це, са годи шњим капа -
ци те том тру па ла 3000 t и више,

2) постро је ња за про из вод њу, трет ман, пре ра ду или
обра ду про из во да из: 

- сиро ви на живо тињ ског пори је кла (осим мли је ка), са
днев ним про из вод ним капа ци те том финал них про из во да
25 t и више, 

- сиро ви на биљ ног пори је кла, са днев ним капа ци те том
гото вих про из во да 100 t и више;

3) про из вод ња или рафи ни са ње шеће ра или про из вод -
ња скро ба, са годи шњим капа ци те том 3000 t и више,

4) обра да и пре ра да мли је ка, са годи шњом коли чи ном
мли је ка које се обра ђу је или пре ра ђу је 5000 t и више,

5) пива ре и сла да ре, са годи шњим капа ци те том 100.000
hl и више,

6) постро је ња за про из вод њу алко хол них пића, без ал -
ко хол них пића и сир ће та, днев ног капа ци те та 3000 l и
више;

з) повр шин ска обра да:

1) постро је ња за повр шин ску обра ду и трет ман мате ри -
ја ла, пред ме та или про из во да кори шће њем орган ских
раства ра ча, посеб но за одје ћу, штам па ње, заштит но пре ма -
зи ва ње, одма шћи ва ње, водо от пор ност, сор ти ра ње, фар ба -
ње, чишће ње или импрег ни ра ње, годи шњег капа ци те та
потро шње орган ских рас тва ра ча 75 t и више;

и) оста ли про јек ти:

1) мобил на постро је ња за трет ман свих врста отпа да,

2) мобил на постро је ња за мије ша ње и обли ко ва ње
експло зи ва,

3) цје во во ди за тран спорт отпад них вода дужи не 20 km
и више,

4) скла ди ште ње угља и руда капа ци те та 10.000 t и
више,

5) скла ди ште ње зем ног гаса капа ци те та 100 m3 и више,

6) постро је ња за суву дести ла ци ју угља (пли на ре,
тиња ју ће пећи и др.),

7) постро је ња за про из вод њу дрве ног угља годи шњег
капа ци те та 500 t и више,

8) постро је ња за захва та ње и пре ра ду под зем них вода,
пре ра ду и пако ва ње воде, капа ци те та 10.000 l/h и више,

9) мли но ви и суша ре днев ног капа ци те та 200 t и више,

10) хлад ња че (без пого на за пре ра ду сиро ви не) капа ци -
те та 10 t и више рас хлад ног флу и да у систе му,

11) тра фо ста ни це и рас клоп на постро је ња напо на 220
kV и више, 

12) гро бља са пра те ћим објек ти ма на повр ши ни 30 ha и
више,

13) сер ви си и ради о ни це за поправ ку и одр жа ва ње
вози ла друм ског сао бра ћа ја свих врста, укуп не кори сне
повр ши не 500 m² и више,

14) пого ни за обра ду каме на, укуп не кори сне повр ши -
не 500 m² и више,

15) изград ња поје ди нач них обје ка та на ауто-путе ви ма
и брзим путе ви ма (мосто ви, туне ли, над во жња ци, под во -
жња ци, про пу сти и др.) и

16) про из вод ња обу ће или дије ло ва обу ће, днев ног
капа ци те та 10.000 пари и више.

Члан 3.

За сва постро је ња чије су вели чи не испод пра го ва утвр -
ђе них чла ном 2. овог пра вил ни ка, еко ло шку дозво лу изда -
је орган над ле жан за зашти ту живот не сре ди не у једи ни ца -
ма локал не само у пра ве. 

Члан 4.

(1) Сви пого ни и постро је ња, укљу чу ју ћи скла ди шта, у
који ма су опа сне суп стан це при сут не у коли чи на ма већим
од коли чи на наве де них у чл. 5. и 6. овог пра вил ни ка спа да -
ју у пого не и постро је ња који могу иза зва ти несре ће већих
раз мје ра и за њих Mинистарство изда је еко ло шку дозво лу.

(2) Пого ни и постро је ња, укљу чу ју ћи и скла ди шта, у
који ма су при сут не мје ша ви не и пре па ра ти тре ти ра ју се на
исти начин као и суп стан це из ста ва 1. овог чла на, под
усло вом да оста ју у окви ру гра ни ца кон цен тра ци ја које су
одре ђе не на осно ву њихо вих свој ста ва у чла ну 5. овог пра -
вил ни ка.

(3) Ако суп стан це или гру пе суп стан ци наве де не у чла -
ну 5. овог пра вил ни ка спа да ју у кате го ри је опа сно сти наве -
де не у чла ну 6. овог пра вил ни ка, онда се у поступ ку изда -
ва ња еко ло шке дозво ле утвр ђу ју гра нич не коли чи не одре -
ђе не у чла ну 6. овог пра вил ни ка.

Члан 5.

Гра нич не коли чи не опа сних суп стан ци из чла на 4. ст. 1.
и 2. су:

а) амо ни јум-нитрат у коли чи на ма већим од 350 t, 

б) амо ни јум-нитрат (у фор ми ђубри ва) у коли чи на ма
већим од 1250 t, 

в) арсен-пен та ок сид, арсе но ве (V) кисе ли не и/или соли
у коли чи на ма већим од 1 t, 

г) арсен-три ок сид, арсе но ве (III) кисе ли не и/или соли у
било којим коли чи на ма, 

д) бром у коли чи на ма већим од 20 t,

ђ) хлор у коли чи на ма већим од 10 t,

е) једи ње ња никла која су у пра ху и могу се уди са ти
(никл-монок сид, никл-диок сид, никл-сул фид, три никл-
дисул фид, диникл-три ок сид) у било којим коли чи на ма, 

ж) ети ле ни мин у коли чи на ма већим од 10 t,

з) флу ор у коли чи на ма већим од 10 t,

и) фор мал де хид (кон цен тра ци ја јед на ка или већа од
90%) у коли чи на ма већим од 5 t, 

ј) водо ник у коли чи на ма већим од 5 t, 

к) хло ро во до ник (теч ни гас) у коли чи на ма већим од 25 t,

л) олов ни алки ли у коли чи на ма већим од 5 t,

љ) теч ни изу зет но запа љи ви гасо ви (укљу чу ју ћи ЛПГ)
и при род ни гас у коли чи на ма већим од 50 t,

м) аце ти лен у коли чи на ма већим од 5 t,

н) ети лен оксид у коли чи на ма већим од 5 t,

њ) про пи лен оксид у коли чи на ма већим од 5 t,

о) мета нол у коли чи на ма већим од 500 t,

п) 4,4-диа ми но-3,3дихлор ди фе нил ме тан (2-хло ра ни -
лин) и/или њего ве соли у пра ху у било којим коли чи на ма,

р) мети ли зо ци ја нат у било којим коли чи на ма, 

с) кисе о ник у коли чи на ма већим од 200 t, 

т) толу ен дии зо ци ја нат у коли чи на ма већим од 10 t,

ћ) кар бо нил дихло рид (фозген) у коли чи на ма већим од
0,3 t,

у) арсен-три хи дрид (арсин) у коли чи на ма већим од 0,2 t,

ф) фос фор-три хи дрид (фос фин) у коли чи на ма већим
од 0,2 t,
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х) сум пор-дихло рид у коли чи на ма већим од 1 t, 

ц) сум пор-три ок сид у коли чи на ма већим од 15 t,

ч) поли хло ро ва ни дибен зо фу ра ни и поли хло ро ва ни
дибен зо-р-диок си ни (укљу чу ју ћи TCDD), као TCDD екви -
ва лент у било којим коли чи на ма,

џ) сље де ће кан це ро ге не суп стан це у коли чи на ма већим
од 0,001 t:

1) 4-ами но би фе нил и/или њего ве соли,

2) бен зи дин и/или соли,

3) бис (хло ро ме тил) етер,

4) хло ро ме тил метил етер,

5) диме тил кар ба мил хло рид,

6) диме тил ни тро за мин,

7) хек са ме тил фос фо рид три а мид,

8) наф ти ла мин и/или соли,

9) 1,3-про пан сул фон,

10) 4-нитро ди фе нил,

ш) ауто мо бил ски бен зин и дру га гори ва у коли чи на ма
5000 t и више.

Члан 6.

Гра нич не коли чи не опа сних суп стан ци пре ма кате го -
ри ја ма опа сно сти, које нису наве де не у чла ну 5. овог пра -
вил ни ка су: 

а) вео ма отров не у коли чи на ма већим од 5 t,

б) отров не у коли чи на ма већим од 50 t,

в) окси ди ра ју ће у коли чи на ма већим од 50 t,

г) екс пло зив не (суп стан це и пре па ра ти који иза зи ва ју
ризик од екс пло зи је усљед уда ра, тре ња, ватре или дру гих
изво ра паље ња) - озна ка ризи ка R2, у коли чи на ма већим од
50 t,

д) екс пло зив не (суп стан це и пре па ра ти који иза зи ва ју
изу зе тан ризик од екс пло зи је усљед уда ра, тре ња, ватре
или дру гих изво ра паље ња) - озна ка ризи ка R2, у коли чи -
на ма већим од 10 t,

ђ) запа љи ве (теч не суп стан це и пре па ра ти чија је тем -
пе ра ту ра паље ња иста или већа од 21 ºC и мања или јед на -
ка 55 ºC) - озна ка ризи ка R10, и који поспје шу ју горе ње, у
коли чи на ма већим од 5000 t,

е) вео ма запа љи ве теч но сти (суп стан це и пре па ра ти
који поста ју вре ли и конач но се пале у доди ру са вазду хом
на соб ној тем пе ра ту ри без дово ђе ња енер ги је и суп стан це
чија је тем пе ра ту ра паље ња нижа од 55 ºC) - озна ка ризи ка
R17, у коли чи на ма већим од 50 t,

ж) вео ма запа љи ве теч но сти (суп стан це и пре па ра ти
чија је тем пе ра ту ра паље ња нижа од 21 ºC и који нису изу -
зет но запа љи ви) - озна ка ризи ка R11, у коли чи на ма већим
од 5000 t,

з) изу зет но запа љи ве теч но сти и гасо ви (теч не суп стан -
це и пре па ра ти чија је тем пе ра ту ра паље ња нижа од 0 ºC и
тач ка кљу ча ња на нор мал ном при ти ску нижа или јед на ка
35 ºC - озна ка ризи ка R12, теч не суп стан це које се одр жа -
ва ју на тем пе ра ту ри већој од њихо ве тач ке кљу ча ња, гасо -
ви те суп стан це и пре па ра ти који су запа љи ви у доди ру са
вазду хом на соб ној тем пе ра ту ри и при ти ску, без обзи ра на
то да ли под при ти ском оста ју у гасо ви том или теч ном ста -
њу - озна ка ризи ка R12), у коли чи на ма већим од 10 t,

и) опа сне по живот ну сре ди ну у ком би на ци ји са суп -
стан ца ма вео ма ток сич ним за аква тич не орга ни зме - озна -
ка ризи ка R50, у коли чи на ма већим од 200 t,

ј) опа сне по живот ну сре ди ну у ком би на ци ји са суп -
стан ца ма ток сич ним за аква тич не орга ни зме - озна ка ризи -
ка R51 и суп стан ца ма које про у зро ку ју дуго трај не нега тив -
не ефек те у вод ним еко си сте ми ма - озна ка ризи ка R53, у
коли чи на ма већим од 500 t,

к) било која кла си фи ка ци ја која није укљу че на у кате -
го ри је из т. а) до ј) овог чла на у ком би на ци ји са суп стан ца -
ма које бур но реа гу ју са водом - озна ка ризи ка R14, у коли -
чи нама већим од 100 t,

л) било која кла си фи ка ци ја која није укљу че на у кате -
го ри је из т. а) до ј) овог чла на у ком би на ци ји са суп стан ца -
ма које у кон так ту са водом - озна ка ризи ка R29 осло ба ђа -
ју отров не гасо ве, у коли чи на ма већим од 50 t.

Члан 7.

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

Број: 15.04-020-2342/12
24. децем бра 2012. годи не Ми ни стар,
Бања Лука Сре брен ка Голић, с.р.
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На осно ву чла на 62. али не ја 2. Зако на о буџет ском систе му Репу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06, 117/07, 126/08 и 92/09), чла на 38. став 1. Зако на о плат ним тран сак ци ја ма (“Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 12/01), чла на 69. ст. 1. и 3. и чла на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви (”Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), мини стар финан си ја д о н о  с и

Н А Р Е Д БУ

О ИЗМЈЕ НА МА И ДОПУ НИ НАРЕД БЕ О УПЛА ЋИ ВА ЊУ ОДРЕ ЂЕ НИХ ПРИ ХО ДА БУЏЕ ТА 

РЕПУ БЛИ КЕ, ОПШТИ НА И ГРА ДО ВА И ФОН ДО ВА

1. У Наред би о упла ћи ва њу одре ђе них при хо да буџе та Репу бли ке, општи на и гра до ва и фон до ва (“Слу жбе ни гла сник
Репу бли ке Срп ске”, број 75/12), У При ло гу 2 - ПРИ ХО ДИ БУЏЕ ТА КОЈИ ПРИ ПА ДА ЈУ БУЏЕ ТУ РЕПУ БЛИ КЕ, гру па -
Накна де за кори шће ње при род них и дру гих доба ра од општег инте ре са - шуме, посли је ред ног бр. 4. дода је се нови ред -
ни бр. 5 који гла си:

Р. бр. Врста при хо да Назив при хо да

5. 722433 Накна да за кори шће ње оста лих шум ских про из во да

2. При лог 9 - Спи сак буџет ских кори сни ка буџе та Репу бли ке са број ча ним озна ка ма (шифра ма), мије ња се и гла си: 

СПИ САК БУЏЕТ СКИХ КОРИ СНИ КА БУЏЕ ТА РЕПУ БЛИ КЕ 

СА БРОЈ ЧА НИМ ОЗНА КА МА (ШИФРА МА)

Ред. Назив кори сни ка Над ле жна Буџет ска Потр ош.
бр. инсти туција орга ни зација јединица

1                                                2                                                                         3                            4                             5

1. ПРЕД СЈЕД НИК РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 01 01 001

2. НАРОД НА СКУП ШТИ НА РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 02 02 001

3. ВИЈЕ ЋЕ НАРО ДА РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 02 04 001

4. РЕПУ БЛИЧ КА КОМИ СИ ЈА ЗА УТВР ЂИ ВА ЊЕ СУКО БА 
ИНТЕ РЕ СА У ОРГА НИ МА ВЛА СТИ РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 02 05 001


