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На осно ву чла на 63. 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 ПРО ЈЕК ТИ МА ЗА КОЈЕ СЕ СПРО ВО ДИ 
ПРО ЦЈЕ НА УТИ ЦА ЈА НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ И 
КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ МА ЗА ОДЛУ ЧИ ВА ЊЕ О ПОТРЕ БИ 

СПРО ВО ЂЕ ЊА И ОБИ МУ ПРО ЦЈЕ НЕ УТИ ЦА ЈА 
НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се про јек ти за које је
потреб на про цје на ути ца ја на живот ну сре ди ну (у даљем
тек сту: про цје на ути ца ја), про јек ти за које о оба ве зи спро -
во ђе ња про цје не ути ца ја одлу чу је мини стар ство над ле жно
за зашти ту живот не сре ди не (у даљем тек сту: Мини стар -
ство) и кри те ри ју ми на осно ву којих Мини стар ство у поје -
ди нач ним слу ча је ви ма одлу чу је о оба ве зи спро во ђе ња про -
цје не ути ца ја и о оби му про цје не ути ца ја. 

Члан 2.

Про јек ти за које се уви јек спро во ди про цје на ути ца ја су: 

а) енер гет ска инду стри ја:

1) рафи не ри је сиро ве наф те (изу зев постро је ња која
про из во де само мази ва из сиро ве наф те), 

2) постро је ња за гаси фи ка ци ју и топље ње угља и биту -
ме но зних шкри ља ца,

3) тер мо е лек тра не и оста ла постро је ња на саго ри је ва -
ње са капа ци те том 50 МW и више,

4) постро је ња за про из вод њу хидро е лек трич не енер ги -
је са изла зом 5 МW и више за поје ди нач не пого не,

5) изград ња над зем них дале ко во да чија вол та жа изно -
си 220 kV и више и чија је дужи на 15 km и више,

6) нукле ар не елек тра не и оста ли нукле ар ни реак то ри,
укљу чу ју ћи демон ти ра ње или пре кид рада таквих елек тра -
на или реак то ра (изу зев пого на за истра жи ва ње за про -
извод њу и кон вер зи ју фиси о них и обо га ће них мате ри ја ла
чија мак си мал на сна га не пре ла зи 1 kW стал ног тер мал ног
опте ре ће ња),

7) постро је ња за пре ра ду истро ше ног нукле ар ног гори ва,

8) постро је ња про јек то ва на за про из вод њу или обо га -
ћи ва ње нукле ар ног гори ва,

9) постро је ња про јек то ва на за пре ра ду истро ше ног
нукле ар ног гори ва или висо ко ра ди о ак тив ног нукле ар ног
отпа да, 

10) постр о је ња про јек то ва на за трај но одла га ње истро -
ше ног нукле ар ног гори ва, 

11) постро је ња про јек то ва на искљу чи во за трај но одла -
га ње ради о ак тив ног отпа да,

12) постро је ња про јек то ва на искљу чи во за скла ди ште -
ње (пла ни ра но на више од десет годи на) истро ше ног
нукле ар ног гори ва или ради о ак тив ног отпа да на дру гој
лока ци ји, а не на мје сту про из вод ње;

б) хемиј ска инду стри ја:

1) ком би но ва на хемиј ска постро је ња, тј. она у који ма
се у инду стриј ским раз мје ра ма про из во де суп стан це код
којих се при мје њу ју поступ ци хемиј ских про це са и у који -
ма се поје ди ни пого ни нала зе један поред дру го га и функ -
ци о нал но су пове за ни, а нами је ње ни су за:

- про из вод њу основ них орган ских хеми ка ли ја, као што
су: про сти угљо во до ни ци (лине ар ни или циклич ни, заси -
ће ни или неза си ће ни, али фат ски или аро мат ски); угљо во -
до ни ци који садр же кисе о ник, као што су алко хо ли, алде -
хи ди, кето ни, кар бок сил не кисе ли не, есте ри, аце та ти, ете -
ри, перок си ди, епок сид не смо ле; сум по ра сти угљо во до ни -
ци; азот ни угљо во до ни ци као што су ами ни, ами ди, једи -
ње ња тро ва лент ног азо та, нитро једи ње ња или нитрат на
једи ње ња, нитри ти, ција на ти, изо ци ја на ти; угљо во до ни ци
који садр же фос фор; хало ге ни угљо во до ни ци; орган ска
једи ње ња мета ла; боје и пиг мен ти; повр шин ски актив ни
аген си и повр шин ски актив на сред ства,

- про из вод њу основ них нео р ган ских хеми ка ли ја: гасо -
ви као што су амо ни јак, хлор или хло ро во до ник, флу ор или
флу о ро во до ник, окси ди угље ни ка, једи ње ња сум по ра,
окси ди азо та, водо ник, сум пор-диок сид, угљен-тетра хло -
рид; кисе ли не, као што су хром на кисе ли на, флу о ро во до -
нич на кисе ли на, фос фор на кисе ли на, азот на кисе ли на,
хло ро во до нич на кисе ли на, сум пор на кисе ли на, оле ум,
сум по ра ста кисе ли на; базе, као што су амо ни јум-хидрок -
сид, кали јум-хидрок сид, натри јум-хидрок сид; соли, као
што су амо ни јум-хло рид, кали јум-хло рат, кали јум-кар бо -
нат, натри јум-кар бо нат, пер бо рат, сре бро нитрат; неме та -
ли, окси ди мета ла или оста ла нео р ган ска једи ње ња, као
што су кал ци јум-кар бид, сили ци јум, сили ци јум-кар бид,

- про из вод њу ђубри ва на бази фос фо ра, азо та, и кали -
ју ма (про ста и сло же на хемиј ска ђубри ва),

- про из вод њу основ них про из во да за зашти ту биља и
био ци да,

- про из вод њу основ них фар ма це ут ских про из во да уз
коришће ње хемиј ских и био ло шких про це са и

- про из вод њу екс пло зи ва;

в) метал на инду стри ја:

1) ком би но ва не при мар не топи о ни це и чели ча не,

2) постро је ња за про из вод њу обо је них сиро вих мета ла
из руде, кон цен тра та или секун дар них сиро ви на мета лур -
шким или хемиј ским поступ ци ма или елек тро ли зом;

г) мине рал на инду стри ја:

1) постро је ња за екс трак ци ју азбе ста и за пре ра ду и
тран сфор ма ци ју азбе ста и про из во да који садр же азбест:

- за азбест но-цемент не про из во де, са годи шњом про -
извод њом 20.000 t гото вих про из во да и више,

- за абра зив не мате ри ја ле са годи шњом про из вод њом
50 t гото вих про из во да и више,

- као и за оста ле врсте упо тре бе азбе ста, чији je обим
про из вод ње 200 t годи шње и више;

д) инфра струк тур ни про јек ти: 

1) изград ња дуго ли ниј ских жеље знич ких сао бра ћај ни ца, 

2) изград ња аеро дро ма нами је ње них сли је та њу и поли -
је та њу ави о на чија је глав на полет но-сли јет на писта дужи -
не 2100 m и више, 

3) изград ња ауто-путе ва и брзих путе ва, 

4) изград ња новог пута са чети ри или више тра ка или
рекон струк ци ја и/или про ши ре ње посто је ћег пута са дви је
тра ке или мање, са циљем доби ја ња пута са чети ри тра ке
или више, у слу ча ју да такав нови пут или рекон стру и са на
и/или про ши ре на дио ни ца има ју непре ки ну ту дужи ну 10
km и више,

5) уну тра шњи плов ни путе ви и луке нами је ње не уну -
тра шњем ријеч ном сао бра ћа ју, који ма се омо гу ћу је про лаз
пло ви ли ма од 1350 t и више, 

6) трго вач ке луке, при ста ни шта за уто вар и исто вар
тере та која су пове за на са коп ном и спољ ним лука ма која
могу да при ме пло ви ла од 1350 t и вишe;
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ђ) упра вља ње отпа дом:

1) опа сни отпад: 

- постро је ње за спа љи ва ње опа сног отпа да,

- постро је ња у који ма се врши хемиј ски трет ман опа -
сног отпа да,

- депо ни је опа сног отпа да,

2) нео па сни отпад:

- постро је ња за спа љи ва ње нео па сног отпа да, са днев -
ним капа ци те том 50 t и више,

- постро је ња у који ма се врши био ло шки, физич ки
и/или хемиј ски трет ман нео па сног отпа да, са днев ним
капа ци те том 50 t и више, 

- депо ни је нео па сног отпа да, са днев ним капа ци те том
50 t и више,

3) постро је ња за суспа љи ва ње отпа да;

е) упра вља ње вода ма:

1) црпље ње под зем них вода или обо га ћи ва ње под зем -
них вода код којих је годи шња запре ми на исцр пље не или
обо га ће не воде јед на ка коли чи ни од 10.000.000 m³ и више,

2) хидро тех нич ки објек ти за пре нос вод них ресур са:

- изме ђу ријеч них сли во ва код којих је циљ овог пре но -
са спре ча ва ње могу ћих неста ши ца воде и код којих је годи -
шња коли чи на воде која се пре но си 100.000.000 m³ и више,

- у свим дру гим слу ча је ви ма, објек ти нами је ње ни за
пре ба ци ва ње вод них ресур са изме ђу ријеч них сли во ва код
којих више го ди шњи про сјек про то ка у сли ву из ког се вода
захва та изно си 2.000.000.000 m³ годи шње и више и код
којих коли чи на пре ба че не воде пре ла зи 5% овог про то ка, у
оба слу ча ја изу зет је пре нос воде за пиће цје во во ди ма,

3) постро је ња за пре ра ду отпад них вода са капа ци те -
том 50.000 екви ва лент них ста нов ни ка и више, 

4) бра не и дру ге инста ла ци је нами је ње не задр жа ва њу и
аку му ла ци ји воде код којих вода која доти че или је додат но
задр жа на или аку му ли ра на и изно си 10.000.000 m³ и више;

ж) екс трак тив на инду стри ја:

1) вађе ње наф те и при род ног гаса у комер ци јал не свр -
хе код којих доби је не коли чи не изно се 500 t на дан и више
за наф ту и 500.000 m³ на дан и више за гас,

2) каме но ло ми и повр шин ски копо ви угља, руда мета ла и
неме та ла, повр ши не 10 hа и више или вађе ње тре се та кад
повр ши на тере на за екс пло а та ци ју изно си 50 hа и више;

з) пољо при вре да:

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

- 85.000 мје ста за број ле ре,

- 60.000 мје ста за коко шке,

- 3.000 мје ста за про из вод њу сви ња (пре ко 30 kg тежи не),

- 900 мје ста за крма че, 

- 500 мје ста за круп ну сто ку;

и) дрв на и папир на инду стри ја:

1) инду стриј ска постро је ња за:

- про из вод њу целу ло зе из дрве та или слич них влак на -
стих мате ри ја ла,

- про из вод њу папи ра и кар то на са про из вод ним капа -
ци те том 200 t на дан и више;

ј) оста ли про јек ти:

1) цје во во ди за пре нос гаса, наф те или хеми ка ли ја са
преч ни ком 400 mm и више и дужи не 40 km и више, 

2) објек ти нами је ње ни скла ди ште њу наф те, петро хе -
миј ских и хемиј ских про из во да чији капа ци тет изно си
100.000 t и више.

Члан 3.

Про јек ти 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
су:

а) енер гет ска инду стри ја: 

1) инду стриј ска постро је ња за про из вод њу елек трич не
енер ги је, воде не паре и вре ле воде (про јек ти који нису обу -
хва ће ни чла ном 2. овог пра вил ни ка), са капа ци те том 20
МW и више,

2) рафи не ри ја мине рал них уља или гаса,

3) инду стриј ски уре ђа ји за пре нос гаса, воде не паре и
вре ле воде - про цес коге не ра ци је (про јек ти који нису обу -
хва ће ни чла ном 2. овог пра вил ни ка), 

4) постро је ња за пре нос елек трич не енер ги је повр шин -
ским дале ко во ди ма чија вол та жа изно си 110 kV и више и
чија је дужи на 15 km и више,

5) повр шин ско скла ди ште ње при род ног гаса и повр -
шин ско скла ди ште ње лако сагор љи вих гасо ва са скла ди -
шним капа ци те том 10.000 m³ и више, 

6) повр шин ско скла ди ште ње фосил них гори ва са скла -
ди шним капа ци те том 10.000 t и више, 

7) инду стриј ско бри ке ти ра ње угља и лиг ни та, 

8) постро је ња за пре ра ду и скла ди ште ње ради о ак тив -
ног отпа да (про јек ти који нису обу хва ће ни чла ном 2. овог
пра вил ни ка),

9) постро је ња за про из вод њу хидро е лек трич не енер ги -
је (про јек ти који нису обу хва ће ни чла ном 2. овог пра вил -
ни ка),

10) постро је ња за кори шће ње погон ске сна ге вје тра у
циљу про из вод ње енер ги је;

б) хемиј ска инду стри ја:

1) обра да полу про и зво да и про из вод ња хеми ка ли ја
(про јек ти који нису обу хва ће ни чла ном 2. овог пра вил ни -
ка) са годи шњим капа ци те том 10.000 t и више,

2) про из вод ња пести ци да и фар ма це ут ских про из во да
(про јек ти који нису обу хва ће ни чла ном 2. овог пра вил ни -
ка), боја и лако ва, гумар ских арти ка ла и перок си да са годи -
шњим капа ци те том 10.000 t и више,

3) објек ти за скла ди ште ње наф те, петро хе миј ских и
хемиј ских про из во да са капа ци те том 10.000 t и више;

в) метал на инду стри ја:

1) постро је ња за про из вод њу сиро вог жеље за или
чели ка (при мар но или секун дар но топље ње), укљу чу ју ћи
кон ти ну и ра ни посту пак ливе ња,

2) постро је ња за пре ра ду у црној мета лур ги ји: 

- топле ваља о ни це,

- ковач ни це,

- при мје на рас то пље них метал них пре вла ка,

3) лив ни це црне мета лур ги је, 

4) постро је ња за топље ње и за изра ду легу ра од обо је -
них мета ла, изу зев пле ме ни тих мета ла, а укљу чу ју ћи изра -
ду кори сних нус про и зво да (рафи ни са ње, ливе ње и слич -
но),

5) постро је ња за повр шин ску обра ду мета ла и пла стич -
них мате ри ја ла кори шће њем елек тро ли тич ких или хемиј -
ских про це са,

6) про из вод ња и скла па ње мотор них вози ла и про из -
вод ња мото ра за мотор на вози ла,

7) бро до гра ди ли шта,

8) постро је ња за про из вод њу и поправ ку ави о на,

9) про из вод ња жеље знич ке опре ме,

10) обра ђи ва ње екс пло зи ви ма,

11) уре ђа ји за пече ње и син те ро ва ње метал них руда;

г) мине рал на инду стри ја:

1) кок са ре (сува дести ла ци ја угља),

2) постро је ња за про из вод њу цемент ног клин ке ра и
постро је ња за про из вод њу цемен та,

3) постро је ња за про из вод њу азбе ста и изра ду азбест -
них про из во да (про јек ти који нису обу хва ће ни чла ном 2.
овог пра вил ни ка),
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4) постро је ња за про из вод њу ста кла, укљу чу ју ћи и ста -
кле на влак на, 

5) постро је ња за топље ње мине рал них суп стан ци,
укљу чу ју ћи и про из вод њу мине рал них вла ка на,

6) про из вод ња кера мич ких про из во да пече њем, а
посеб но цри је па, цигле, ватро стал не цигле, пло чи ца, кућ -
ног при бо ра од кера ми ке или пор це ла на;

д) инфра струк тур ни про јек ти:

1) изград ња инду стриј ских ком плек са на повр ши ни 5
ha и више,

2) про јек ти урба ног раз во ја, укљу чу ју ћи изград њу
трго вач ких, послов них и про дај них цен та ра укуп не кори -
сне повр ши не 60.000 m² и више, 

3) ста ди о ни са пра те ћим објек ти ма капа ци те та 25.000
посје ти ла ца и више,

4) над зем ни или под зем ни пар кинг капа ци те та 1000
мје ста и више,

5) изград ња жеље знич ких обје ка та и роб но-тран спорт -
них обје ка та и роб но-тран спортних тер ми на ла (про јек ти
који нису обу хва ће ни чла ном 2. овог пра вил ни ка),

6) изград ња аеро дро ма (про јек ти који нису обу хва ће ни
чла ном 2. овог пра вил ни ка),

7) изград ња путе ва, луч ких и при ста ни шних уре ђа ја,
укљу чу ју ћи рибар ска при ста ни шта (про јек ти који нису
обу хва ће ни чла ном 2. овог пра вил ни ка),

8) изград ња обје ка та на уну тра шњим плов ним путе ви -
ма (про јек ти који нису обу хва ће ни чла ном 2. овог пра вил -
ни ка) и изград ња обје ка та и кана ла за одбра ну од попла ва,

9) бра не и дру ги објек ти нами је ње ни задр жа ва њу воде
или њеном дуго роч ном аку му ли ра њу (про јек ти који нису
обу хва ће ни чла ном 2. овог пра вил ни ка), 

10) трам вај ске пру ге, над зем не или под зем не жеље зни -
це, жича ре или слич ни објек ти посеб ног типа нами је ње ни
искљу чи во или нај ве ћим дије лом пре во зу пут ни ка,

11) цје во во ди за пре нос гаса, наф те или хеми ка ли ја са
преч ни ком 200 mm и више и дужи не 20 km и више,

12) изград ња аква дук та вели ке дужи не, 

13) при о бал ни радо ви на спре ча ва њу еро зи је и радо ви
на при о ба љу који ма се кроз изград њу мије ња облик оба ле
(наси пи, при ста ни шни мол, луч ки наси пи и дру ги одбрам -
бе ни објек ти), искљу чу ју ћи актив но сти на одр жа ва њу и
рекон струк ци ји таквих обје ка та, 

14) вађе ње под зем не воде и вје штач ко при хра њи ва ње
таквих вода (про јек ти који нису обу хва ће ни чла ном 2. овог
пра вил ни ка), 

15) објек ти за пре ба ци ва ње воде изме ђу ријеч них сли -
во ва (про јек ти који нису обу хва ће ни чла ном 2. овог пра -
вил ни ка) и

16) изград ња маги страл них и реги о нал них путе ва
дужи не 10 km и више;

ђ) упра вља ње отпа дом:

1) постро је ња за упра вља ње отпа дом: 

- скла ди ште ње опа сног отпа да капа ци те та 10 t днев но
и више,

- скла ди ште ње отпа да који није опа сан капа ци те та 50 t
днев но и више,

- трет ман опа сног отпа да (про јек ти који нису обу хва ће -
ни чла ном 2. овог пра вил ни ка),

- постро је ња за спа љи ва ње нео па сног отпа да, са днев -
ним капа ци те том 10 t и више,

- постро је ња у који ма се врши био ло шки, физич ки
и/или хемиј ски трет ман нео па сног отпа да, са днев ним
капа ци те том 10 t и више, 

- депо ни је нео па сног отпа да, са днев ним капа ци те том
10 t и више,

2) скла ди ште ње ста рог гво жђа, укљу чу ју ћи неу по тре -
бљи ва вози ла, са годи шњим капа ци те том 10.000 t и више,

3) постро је ња за одла га ње, пре ра ду или уни шта ва ње
живо тињ ских леше ва или отпа да ка живо тињ ског пори је -
кла (про јек ти који нису обу хва ће ни чла ном 2. овог пра вил -
ни ка);

е) упра вља ње вода ма:

1) уре ђа ји за пре чи шћа ва ње отпад не воде (про јек ти
који нису обу хва ће ни чла ном 2. овог пра вил ни ка), 

2) лока ци је за одла га ње муља, капа ци те та 10.000 t и
више;

ж) екс трак тив на инду стри ја:

1) каме но ло ми, повр шин ски копо ви и вађе ње тре се та
(про јек ти који нису обу хва ће ни чла ном 2. овог пра вил ни -
ка),

2) под зем но вађе ње руда,

3) дубин ско буше ње, а посеб но:

- гео тер мал но буше ње,

- буше ње ради скла ди ште ња нукле ар ног отпад ног
мате ри ја ла и

- буше ње у циљу водо снаб ди је ва ња, са изу зет ком
буше ња ради испи ти ва ња ста бил но сти тла,

4) повр шин ске инду стриј ске инста ла ци је нами је ње не
вађе њу наф те и при род ног гаса (про јек ти који нису обу хва -
ће ни чла ном 2. овог пра вил ни ка), вађе њу угља и руда, као
и биту мен ских шкри ља ца;

з) пољо при вре да, шумар ство и водо при вре да:

1) про јек ти нами је ње ни пре струк ту ри ра њу пољо при -
вред них земљи шних посје да, 

2) про јек ти нами је ње ни кори шће њу нео бра ђе ног или
дје ли мич но обра ђе ног земљи шта за интен зив ну пољо при -
вред ну обра ду,

3) про јек ти упра вља ња вода ма нами је ње ни пољо при -
вре ди, укљу чу ју ћи про јек те навод ња ва ња и одвод ња ва ња,

4) при мар но пошу мља ва ње и крче ње шума у циљу про -
мје не намје не земљи шта,

5) објек ти за интен зи ван узгој живи не, сви ња или дру -
ге сто ке са наве де ним капа ци те том и више:

- 20.000 мје ста за број ле ре,

- 15.000 мје ста за коко шке,

- 1.000 мје ста за про из вод њу сви ња (пре ко 30 kg тежи -
не),

- 500 мје ста за крма че, 

- 300 мје ста за круп ну сто ку,

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

6) интен зи ван узгој рибе у риб ња ци ма повр ши не 1,5 ha
и више;

и) тек стил на, кожар ска, дрв на и папир на инду стри ја:

1) инду стри ја тек сти ла и коже днев ног капа ци те та 10 t
и више,

2) инду стриј ски пого ни за про из вод њу папи ра и кар то -
на (про јек ти који нису обу хва ће ни чла ном 2. овог пра вил -
ни ка),

3) постро је ња за прет ход ну обра ду (пра ње, бије ље ње и
мер це ри за ци ју тка ни на) или боје ње вла ка на или тек сти ла,
днев ног капа ци те та 10 t и више,

4) постро је ња за шта вље ње и обра ду коже днев ног
капа ци те та 10 t и више;

ј) пре храм бе на инду стри ја:

1) про из вод ња биљ них и живо тињ ских масти и уља,
днев ног капа ци те та 10 t и више,

2) пре ра да, пако ва ње и кон зер ви са ње меса, воћа и
повр ћа днев ног капа ци те та 10 t и више, 

3) 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 10.000 t и више,

4) пива ре и сла да ре са годи шњим про из вод ним капа ци -
те том 250.000 hl и више, 
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5) про из вод ња слат ки ша и сиру па са годи шњим про -
извод ним капа ци те том 5.000 t 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 10.000 l и
више,

7) кла о ни це са годи шњим капа ци те том 10.000 t и више,

8) постро је ња за пре ра ду рибе са днев ним капа ци те том
пре ра де од тону и више,

9) постро је ња за про из вод њу рибљег бра шна или
рибљег уља, 

10) про из вод ња или рафи ни са ње шеће ра или про из вод -
ња скро ба са про из вод ним годи шњим капа ци те том 10.000
t и више;

к) тури зам:

1) ски-ста зе, ски-лиф то ви и жича ре изван урба них
подруч ја, као и пра те ћи објек ти на повр ши ни 5 ha и више,

2) мари не,

3) тури стич ка насе ља и хотел ски ком плек си изван
урба них под руч ја и пра те ћи објек ти, на повр ши ни 5 ha и
више,

4) мје ста за тури стич ка камп насе ља на повр ши ни 5 ha
и више,

5) темат ски пар ко ви на повр ши ни 5 ha и више;

л) оста ли про јек ти:

1) трај но уре ђе ње писта за трке и испи ти ва ње (тести ра -
ње) мотор них вози ла на под руч ју 10 ha и више,

2) уре ђа ји за тести ра ње маши на, тур би на или реак то ра
са 20 тест них мје ста и више, 

3) постро је ња за про из вод њу вје штач ких мине рал них
вла ка на,

4) постро је ња за реци кла жу, реге не ра ци ју или уни шта -
ва ње екс пло зив них мате ри ја,

5) постро је ња за пре ра ду дува на,

6) постро је ња за про из вод њу био-гаса,

7) про из вод ња и пре ра да гуме,

8) сва ка измје на или про ши ре ње про је ка та наве де них у
чла ну 2. или чла ну 3. који су већ одо бре ни, реа ли зо ва ни
или чија је реа ли за ци ја у току, а чије измје не или про ши -
ре ње могу има ти зна чај не нега тив не посље ди це по живот -
ну сре ди ну,

9) про јек ти наве де ни у чла ну 2. овог пра вил ни ка који
су пред у зе ти искљу чи во или углав ном у циљу раз ви ја ња и
про вје ре нових мето да или про из во да и који не тра ју дуже
од дви је годи не. 

Члан 4.

Мини стар ство може у слу ча је ви ма из чла на 3. овог
пра вил ни ка одлу чи ти о потре би спр о во ђе ња про цје не
утица ја и за про је кат који не дости же про пи са ни праг, ако
оци је ни да би тај про је кат могао има ти зна чај ни ути цај на
живот ну сре ди ну, с обзи ром на: 

a) посеб ну осје тљи вост живот не сре ди не под руч ја у
којем се про је кат намје ра ва изве сти (под руч ја у који ма су
стан дар ди ква ли те та живот не сре ди не пре ко ра че ни посто -
је ћим постро је њи ма и актив но сти ма, густо насе ље на
подруч ја),

б) посеб не мје ре зашти те живот не сре ди не под руч ја у
којем се про је кат намје ра ва изве сти по про пи си ма који
уре ђу ју зашти ту при ро де, зашти ту кул тур но-исто риј ског
насље ђа и зашти ту вода (при род на зашти ће на под руч ја,
наци о нал ни пар ко ви, спо ме ни ци при ро де, зашти ће ни пеј -
за жи, зашти ће на европ ска под руч ја, ста ни шта зашти ће них
дивљих биљ них и живо тињ ских врста, водо за штит на
подруч ја, лока ци је од исто риј ског, кул тур ног и архе о ло -
шког зна ча ја) или 

в) зна тан ути цај про јек та на живот ну сре ди ну дру гог
енти те та, Брч ко Дистрик та БиХ или дру ге држа ве.

Члан 5.

(1) Уко ли ко Мини стар ство одлу чи да је потреб но спро -
во ђе ње про цје не ути ца ја на живот ну сре ди ну и изра да Сту -
ди је ути ца ја за поје ди на постро је ња из чл. 3. и 4. овог пра -
вил ни ка, орган упра ве над ле жан за гра ђе ње изда је, у скла -
ду са чла ном 61. став 4. Зако на о зашти ти живот не сре ди -
не, одо бре ње за гра ђе ње након при ба вље ног рје ше ња о
одо бре њу Сту ди је ути ца ја.

(2) Постр о је ња из ста ва 1. овог чла на су:

а) постро је ња за пре нос елек трич не енер ги је повр шин -
ским дале ко во ди ма чија вол та жа изно си 110 kV и више и
чија је дужи на 15 km и више,

б) постро је ња за про из вод њу хидро е лек трич не енер ги -
је (про јек ти који нису обу хва ће ни чла ном 2. овог пра вил -
ни ка),

в) постро је ња за кори шће ње погон ске сна ге вје тра у
циљу про из вод ње енер ги је,

г) изград ња маги страл них и реги о нал них путе ва дужи -
не 10 km и више,

д) ски-ста зе, ски-лиф то ви и жича ре изван урба них
подруч ја, као и пра те ћи објек ти на повр ши ни 5 ha и више,

ђ) мари не,

е) тури стич ка насе ља и хотел ски ком плек си изван
урба них под руч ја и пра те ћи објек ти, на повр ши ни 5 ha и
више,

ж) мје ста за тури стич ка камп насе ља на повр ши ни 5 ha
и више и

з) темат ски пар ко ви на повр ши ни 5 ha и више.

Члан 6.

(1) Мини стар ство одлу чу је о потре би спро во ђе ња про -
цје не ути ца ја за про јек те из чл. 3. и 4. овог пра вил ни ка на
осно ву сље де ћих кри те ри ју ма:

а) карак те ри сти ке про јек та:

1) вели чи на про јек та,

2) куму ла тив ни ути цај са дру гим про јек ти ма,

3) упо тре ба при род них ресур са,

4) про из вод ња отпа да,

5) штет ни ути ца ји на живот ну сре ди ну,

6) ризик од несре ћа с обзи ром на суп стан це које се
кори сте и тех но ло ги је које се при мје њу ју;

б) лока ци ја про јек та и осје тљи вост живот не сре ди не
под руч ја које може бити под ути ца јем про јек та, наро чи то у
погле ду:

1) посто је ће упо тре бе земљи шта,

2) рела тив не рас по ло жи во сти, ква ли те та и само об на -
вља ју ћих капа ци те та при род них ресур са под руч ја и

3) апсорп ци о ног капа ци те та при род не сре ди не с
пажњом на мочва ре, при о бал не и водо за штит не зоне, кра -
шка под руч ја, пла нин ска и шум ска под руч ја, под руч ја
ријет ких и угро же них биљ них и живо тињ ских врста,
зашти ће на при род на под руч ја и наци о нал не пар ко ве, спо -
ме ни ке при ро де и зашти ће не пеј за же, под руч ја у који ма су
стан дар ди ква ли те та живот не сре ди не пре ко ра че ни посто -
је ћим пого ни ма, постро је њи ма и актив но сти ма, густо
насе ље на под руч ја, пеј за же од исто риј ског, кул тур ног и
архе о ло шког зна ча ја;

в) карак те ри сти ке потен ци јал ног ути ца ја:

1) обим ути ца ја, посеб но у погле ду гео граф ске обла сти
и број но сти ста нов ни штва, 

2) вје ро ват но ћа ути ца ја,

3) тра ја ње, уче ста лост, сло же ност, интен зив ност и
ревер зи бил ност ути ца ја.

(2) Могу ћи зна чај ни ути ца ји про је ка та из ста ва 1. тач ка
в) овог чла на раз ма тра ју се у одно су на усло ве утвр ђе не из
ста ва 1. т. а) и б) овог чла на. 
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Члан 7.

При одре ђи ва њу оби ма про цје не ути ца ја Мини стар -
ство ће за сва ки поје ди нач ни слу чај узе ти у обзир сље де ће
фак то ре, као и њихов међу соб ни ути цај: 

а) опис лока ци је,

б) при каз ста ња живот не сре ди не,

в) опис про јек та,

г) опис могу ћих ути ца ја,

д) спе ци фи ка ци ју и опис мје ра за спре ча ва ње, сма ње ње
и/или укла ња ње ути ца ја на живот ну сре ди ну,

ђ) спе ци фи ка ци ју и опис мје ра и актив но сти за пра ће -
ње ути ца ја,

е) опис раз ма тра них алтер на ти ва и раз ло га за ода бир
одре ђе не алтер на ти ве и

ж) опис могу ћих ути ца ја на живот ну сре ди ну дру гог
енти те та, Брч ко Дистрик та БиХ или дру ге држа ве у слу ча -
ју про је ка та из чла на 68. Зако на о зашти ти живот не сре ди -
не.

Члан 8.

(1) Опис лока ци је на коју се одно си пројекaт обу хва та
микро и макро лока ци ју и садр жи:

а) копи ју ката стар ског пла на за ката стар ске пар це ле на
који ма се пред ви ђа изво ђе ње про јек та,

б) подат ке о потреб ној повр ши ни земљи шта у метри ма
ква драт ним за ври је ме изград ње, са опи сом физич ких
карак те ри сти ка и кар то граф ским при ка зом одго ва ра ју ће
раз мје ре, као и повр ши не која ће бити обу хва ће на када
пројекaт буде реа ли зо ван,

в) при каз карак те ри сти ка тере на (педо ло шких, гео мор -
фо ло шких, гео ло шких, хидро ге о ло шких, сеи змо ло шких и
др.),

г) подат ке о водо снаб ди је ва њу (уда ље ност, капа ци тет,
угро же ност, зоне сани тар не зашти те изво ри шта и дру го) и
подат ке о основ ним хидро ло шким карак те ри сти ка ма,

д) при каз кли мат ских карак те ри сти ка, са одго ва ра ју -
ћим мете о ро ло шким пока за те љи ма,

ђ) опис фло ре и фау не, при род них доба ра посеб не
вријед но сти, биљ них и живо тињ ских врста и њихо вих ста -
ни шта и веге та ци је,

е) опис основ них карак те ри сти ка пеј за жа,

ж) опис непо крет них кул тур них доба ра,

з) подат ке о насе ље но сти, кон цен тра ци ји ста нов ни -
штва и демо граф ским карак те ри сти ка ма у одно су на објек -
те и актив но сти и

и) подат ке о посто је ћим про јек ти ма на датој лока ци ји.

(2) У зави сно сти од карак те ри сти ка под руч ја, опис
лока ци је садр жи и опи се и подат ке о дру гим зашти ће ним
под руч ји ма, под руч ји ма пред ви ђе ним за науч на истра жи -
ва ња, архе о ло шким нала зи шти ма, посеб но осје тљи вим
под руч ји ма и слич но.

Члан 9.

При каз ста ња живот не сре ди не на лока ци ји и при каз
ста ња у под руч ју могу ћег ути ца ја про јек та садр жи сље де -
ће подат ке:

а) све посто је ће изво ре еми си ја,

б) сте пен зага ђе но сти вазду ха зага ђу ју ћим мате ри ја ма,

в) ниво сао бра ћај не и инду стриј ске буке,

г) ниво јони зу ју ћих и нејо ни зу ју ћих зра че ња,

д) ква ли тет повр шин ских вода и угро же ност отпад ним
вода ма инду стри је, насе ља и пољо при вред не про из вод ње,

ђ) ниво под зем них вода, прав це њихо вог кре та ња и
њихов ква ли тет и

е) бони тет и намје ну кори шће ња земљи шта и садр жај
штет них и опа сних мате ри ја у и на земљи шту.

Члан 10.

Опис про јек та садр жи:

а) опис при прем них радо ва за реа ли за ци ју про јек та;

б) опис про јек та, пла ни ра ног про из вод ног про це са или
актив но сти, њихо ве тех но ло шке и дру ге карак те ри сти ке;

в) при каз врсте и коли чи не потреб не енер ги је и енер ге -
на та, воде, сиро ви на, мате ри ја ла за изград њу и томе слич -
но за ври је ме изград ње и у току екс пло а та ци је про јек та;

г) при каз врсте и коли чи не гасо ва, воде и дру гих отпад -
них мате ри ја по тех но ло шким цје ли на ма, укљу чу ју ћи и:

1) еми си је у ваздух,

2) испу шта ње у над зем не и под зем не воде,

3) одла га ње у и на земљи ште,

4) буку, вибра ци је, топло ту,

5) зра че ња (јони зу ју ћа и нејо ни зу ју ћа);

д) опис про јек то ва не тех но ло ги је тре ти ра ња (пре ра да,
реци кла жа, одла га ње и слич но) свих врста отпад них мате -
ри ја и

ђ) оста ле еле мен те који могу бити од ути ца ја на живот -
ну сре ди ну под руч ја.

Члан 11.

(1) Опис могу ћих ути ца ја про јек та на живот ну сре ди ну
садр жи при каз могу ћих ути ца ја на живот ну сре ди ну за
ври је ме изво ђе ња радо ва, редов ног рада или актив но сти и
за слу чај акци ден та, као и про цје ну да ли су посље ди це
ути ца ја на живот ну сре ди ну при вре ме ног или трај ног
карак те ра.

(2) Опис могу ћих ути ца ја из ста ва 1. овог чла на одно -
си се на:

а) здра вље ста нов ни штва,

б) ква ли тет вазду ха, вода и земљи шта, пара ме тре као
што су ниво буке, интен зи тет вибра ци ја, зра че ња и дру го,

в) мете о ро ло шке пара ме тре и кли мат ске карак те ри сти -
ке,

г) еко -си сте ме,

д) насе ље ност, кон цен тра ци ју и мигра ци је ста нов ни -
штва,

ђ) намје ну и кори шће ње повр ши на (изгра ђе них и
неизгра ђе них повр ши на, пољо при вред ног и шум ског
земљи шта и томе слич но),

е) кому нал ну инфра струк ту ру,

ж) при род на добра посеб них ври јед но сти и кул тур на
добра и

з) пеј за жне карак те ри сти ке под руч ја и томе слич но.

Члан 12.

(1) Мје ре које тре ба да се пре ду зму за спре ча ва ње, сма -
ње ње, укла ња ње и сана ци ју штет них ути ца ја на живот ну
сре ди ну обу хва та ју мје ре за уре ђе ње про сто ра, тех нич ко-
тех но ло шке, сани тар но-хиги јен ске, био ло шке, орга ни за -
ци о не, прав не, еко ном ске и дру ге мје ре.

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

а) мје ре које су про пи са не зако ном и дру гим про пи си -
ма, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма и роко ве за њихо во спро -
во ђе ње,

б) мје ре које се пред у зи ма ју у слу ча ју несре ћа/акци -
ден та,

в) пла но ве и тех нич ка рје ше ња зашти те живот не сре -
ди не (трет ман и одла га ње/испу шта ње отпад них мате ри ја,
укљу чу ју ћи реци кла жу, рекул ти ва ци ју, сана ци ју и томе
слич но),

г) дру ге мје ре за спре ча ва ње, укла ња ње или сма ње ње
штет них ути ца ја на живот ну сре ди ну и

д) носи о це и роко ве за пред у зи ма ње мје ра.
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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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