
2237

На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К А З

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О КО МУ НАЛ НИМ 
ДЈЕ ЛАТ НО СТИ МА

Про гла ша вам За кон о ко му нал ним дје лат но сти ма, ко ји
је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три -
на е стој сјед ни ци, одр жа ној 25. но вем бра 2011. го ди не, а
Ви је ће на ро да 5. де цем бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да
усво је ним За ко ном о ко му нал ним дје лат но сти ма ни је угро -
жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив -
ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3275/11 Пред сјед ник
7. де цем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  К О Н

О КО МУ НАЛ НИМ ДJЕЛАТНОСТИМА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном утвр ђу ју се ко му нал не дjелатн ости од
по себ ног јав ног ин те ре са и на чин обез бје ђи ва ња по себ ног
јав ног ин те ре са, ор га ни за ци ја оба вља ња ко му нал них дје -
лат но сти и на чин њи хо вог фи нан си ра ња.

Члан 2.

(1) Као ко му нал не дје лат но сти од по себ ног јав ног ин -
те ре са, у сми слу овог за ко на, сма тра ју се:

а) про из вод ња и ис по ру ка во де,

б) пре чи шћа ва ње и од во ђе ње от пад них во да,

в) про из вод ња и ис по ру ка то плот не енер ги је,

г) збри ња ва ње от па да из стам бе них и по слов них про -
сто ра,

д) упра вља ње јав ним про сто ри ма за пар ки ра ње во зи ла,

ђ) одр жа ва ње јав них то а ле та,

е) упра вља ње ка блов ским ка на ли за ци ја ма за ко му ни ка -
циј ске ка бло ве и си сте ме,

ж) тр жнич ка дје лат ност,

з) по греб на дје лат ност,

и) дим ња чар ска дје лат ност,

ј) јав ни пре воз ли ца у град ском и при град ском са о бра -
ћа ју,

к) чи шће ње јав них по вр ши на у на се ље ним мје сти ма,

л) одр жа ва ње, уре ђи ва ње и опре ма ње јав них зе ле них и
ре кре а ци о них по вр ши на,

љ) oдржавање јав них са о бра ћај них по вр ши на у на се -
ље ним мје сти ма,

м) од во ђе ње ат мос фер ских па да ви на и дру гих во да са
јав них по вр ши на,

н) јав на ра свје та у на се ље ним мје сти ма и

њ) дје лат ност зо о хи ги је не.

(2) Дје лат но сти из ста ва 1. т. а) до ј) овог чла на су дје -
лат но сти ин ди ви ду ал не ко му нал не по тро шње, а дје лат но -
сти из т. к) до њ) су дје лат но сти за јед нич ке ко му нал не по -
тро шње.

(3) Скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо же
одлу ком утвр ди ти као дје лат ност од по себ ног јав ног ин те -
ре са и дру ге ко му нал не дје лат но сти, по ред оних ко је су
утвр ђе не у ста ву 1. овог чла на, ако су те дје лат но сти не за -
мјен љив услов жи во та и ра да гра ђа на, пред у зе ћа или ра да
дру гих ор га ни за ци ја.

Члан 3.

Пој мо ви упо три је бље ни у овом за ко ну има ју сље де ће
зна че ње:

а) ко му нал ним дје лат но сти ма сма тра ју се про из вод ња
и ис по ру ка ко му нал них про из во да и пру жа ње ко му нал них
услу га ко ји су не за мјен љив услов жи во та и ра да фи зич ких
и прав них ли ца и дру гих су бје ка та, а за ко је је је ди ни ца ло -
кал не са мо у пра ве ду жна да обез би је ди ква ли тет, обим, до -
ступ ност и кон ти ну и тет у скла ду са за кон ским оба ве за ма и
рас по ло жи вим сред стви ма, као и над зор над њи хо вим оба -
вља њем,

б) про из вод ња и ис по ру ка во де об у хва та са ку пља ње,
пре чи шћа ва ње и ис по ру ку во де ко ри сни ци ма за пи ће и
дру ге по тре бе, во до вод ном мре жом до мјер ног ин стру мен -
та ко ри сни ка, укљу чу ју ћи и мјер ни ин стру мент,

в) пре чи шћа ва ње и од во ђе ње от пад них во да об у хва та
са ку пља ње ис ко ри шће них во да од при кључ ка ко ри сни ка
на за јед нич ку ка на ли за ци о ну мре жу, од во ђе ње ка на ли за -
ци о ном мре жом, пре чи шћа ва ње и ис пу шта ње из мре же,
као и чи шће ње сеп тич ких ја ма,

г) про из вод ња и ис по ру ка то плот не енер ги је об у хва та
про из вод њу и ис по ру ку па ре и то пле во де из да љин ског
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цен тра ли зо ва ног из во ра или по је ди нач них из во ра за гри ја -
ње и дру ге свр хе, то пло вод ном мре жом до под ста ни це по -
тро ша ча, укљу чу ју ћи и под ста ни цу,

д) збри ња ва ње от па да из стам бе них и по слов них про -
сто ра об у хва та при ку пља ње, од во же ње, де по но ва ње, уни -
шта ва ње или пре ра ду от па да, осим ин ду стриј ског от па да и
опа сних ма те ри ја, као и одр жа ва ње де по ни је,

ђ) упра вља ње јав ним про сто ри ма за пар ки ра ње во зи ла
об у хва та одр жа ва ње, чи шће ње, по ста вља ње са о бра ћај не
сиг на ли за ци је на јав ним по вр ши на ма или објек ти ма из гра -
ђе ним за пар ки ра ње мо тор них во зи ла, као и укла ња ње,
пре мје шта ње и бло ки ра ње не про пи сно пар ки ра них во зи ла,

е) одр жа ва ње јав них то а ле та об у хва та обез бје ђе ње
функ ци о нал не ис прав но сти и одр жа ва ње са ни тар но-хи ги -
јен ских усло ва у тим објек ти ма,

ж) упра вља ње ка блов ским ка на ли за ци ја ма за ко му ни -
ка циј ске ка бло ве и си сте ме об у хва та одр жа ва ње функ ци о -
нал не и тех нич ке ис прав но сти ин ста ла ци ја и си сте ма ко -
му ни ка циј ских ка бло ва,

з) тр жнич ка дје лат ност об у хва та ко му нал но опре ма ње,
одр жа ва ње и ор га ни за ци ју оба вља ња про ме та по љо при -
вред ним, пре храм бе ним и дру гим про из во ди ма на отво ре -
ним и за тво ре ним про сто ри ма ко ји су за то на ми је ње ни,

и) по греб на дје лат ност об у хва та одр жа ва ње гро ба ља и
кре ма то ри ју ма, пру жа ње по греб них услу га, оба вља ње
свих по сло ва у ве зи са са хра њи ва њем умр лих (при пре ма -
ње гроб них мје ста, опре ма ње умр лих, њи хов пре нос, спро -
во ђе ње це ре мо ни је са хра њи ва ња, од но сно кре ми ра ња,
уре ђи ва ње и одр жа ва ње гро бо ва и дру го),

ј) дим ња чар ска дје лат ност об у хва та про вје ра ва ње
исправ но сти функ ци о ни са ња ди мо вод них обје ка та и уре -
ђа ја за ло же ње и чи шће ње ди мо во да,

к) јав ни пре воз ли ца у град ском и при град ском са о бра -
ћа ју об у хва та пре воз ли ца ауто бу си ма, трам ва ји ма, тро леј -
бу си ма, жи ча ра ма и ус пи ња ча ма,

л) чи шће ње јав них по вр ши на у на се љу об у хва та при -
ку пља ње, од во же ње, де по но ва ње и уни шта ва ње от па да и
па да ви на,

љ) одр жа ва ње, уре ђи ва ње и опре ма ње јав них зе ле них и
ре кре а ци о них по вр ши на об у хва та: одр жа ва ње др ве ћа, др -
во ре да и дру гог шум ског ра сти ња (пот кре са ва ње, за лијева -
ње, за мје на ста ба ла, са ђе ње но вих ста ба ла, за шти та од бо -
ле сти и ште то чи на и слич но), си ја ње тра ве, одр жа ва ње и
опре ма ње по вр ши на и одр жа ва ње у функ ци о нал ном ста њу
(пар ков ске клу пе, ре кви зи ти дје чи је за ба ве и дру ги ре кви -
зи ти, ин ста ла ци је и уре ђа ји и дру го) у пар ко ви ма, др во ре -
ди ма, скве ро ви ма, трав ња ци ма, зе ле ни ло уз са о бра ћај ни -
це, зе ле не по вр ши не уз стам бе не згра де, по вр ши не за ре -
кре а ци ју, отво ре не пла же, оба ле ри је ка и је зе ра и слич но,

м) oдржавање јав них са о бра ћај них по вр ши на у на се љу
об у хва та по прав ке и мо дер ни за ци ју ули ца, плоч ни ка, тр го -
ва, обје ка та за јав ну расвjету и вер ти кал не и хоризонт алнe
са о бра ћај не сиг на ли за ци је,

н) од во ђе ње ат мос фер ских па да ви на и дру гих во да са
јав них по вр ши на об у хва та укла ња ње ки шни це, сни је га и
ле да са јав них по вр ши на,

њ) јав на ра свје та у на се љу об у хва та освје тља ва ње са о -
бра ћај них и дру гих јав них по вр ши на у на се ље ним мје сти -
ма,

о) дје лат ност зо о хи ги је не об у хва та хва та ње и збри ња -
ва ње на пу ште них и угро же них до ма ћих жи во ти ња (кућ них
љу би ма ца), пре во же ње и смје штај у по себ но из гра ђе не
објек те за те на мје не (азил), ис хра на и ве те ри нар ска за -
шти та, еута на зи ју ста рих жи во ти ња и си гур но укла ња ње
жи во тињ ских ле ше ва са јав них по вр ши на и са на ци ју те ре -
на, као и упра вља ње објек ти ма за смје штај жи во ти ња,

п) дје лат но сти ин ди ви ду ал не ко му нал не по тро шње
пред ста вља ју ко му нал не услу ге и про из во ди ко ји се мо гу
де фи ни са ти, из мје ри ти и на пла ти ти пре ма ко ли чи ни ствар -
но из вр ше не ко му нал не услу ге за сва ког ко ри сни ка по је ди -
нач но,

р) дје лат но сти за јед нич ке ко му нал не по тро шње су ко -
му нал не услу ге и про из во ди ко ји се мо гу де фи ни са ти и
измје ри ти, али ко је ни је мо гу ће по себ но на пла ти ти од сва -
ког ко ри сни ка ко му нал не услу ге пре ма ко ли чи ни ствар но
из вр ше не ко му нал не услу ге или ко ри шће њу,

с) ко му нал ним објек ти ма сма тра ју се гра ђе вин ски
објек ти са уре ђа ји ма, опре мом и ин ста ла ци ја ма ко ји слу же
за оба вља ње ко му нал них дје лат но сти, као и са ма по стро је -
ња, опре ма и ин ста ла ци је ко је чи не ко му нал ну ин фра -
струк ту ру или слу же за про из вод њу ко му нал ног про из во да
и вр ше ње ко му нал них услу га, гра ђе вин ско зе мљи ште на
ко јем су из гра ђе ни, те до бра у оп штој упо тре би ко ја слу же
за ове на мје не,

ш) да ва лац ко му нал не услу ге је јав но ко му нал но пре -
ду зе ће или дру ги при вред ни су бјект ко јем су по вје ре ни по -
сло ви оба вља ња ко му нал не дје лат но сти и

т) ко ри сник ко му нал не услу ге је фи зич ко ли це, пред у -
зет ник, удру же ња гра ђа на, при вред но дру штво и дру га
прав на ли ца, ор га ни, ор га ни за ци је и ин сти ту ци је јав них
слу жби ко ји на за ко нит на чин ко ри сте ко му нал не про из во -
де и услу ге.

Члан 4.

За јед ни ца ета жних вла сни ка згра де ду жна је да на за х -
тјев да ва о ца ко му нал не услу ге у ро ку од 15 да на од да на
под не се ног за хтје ва до ста ви еви ден ци је о ета жним вла -
сни ци ма и по дат ке о ета жној сво ји ни у згра ди ко јом за јед -
ни ца упра вља.

Члан 5.

(1) Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, да ва о ци ко му нал них
услу га и ко ри сни ци ко му нал них услу га ду жни су да при -
мје њу ју ду го роч не мје ре, као ми ни мал не за хтје ве ко ји се
од но се на сма ње ње ко ри шће ња енер ги је и пре ла же ње на
ко ри шће ње енер ги је из об но вљи вих из во ра, те ства ра ју
усло ве за енер гет ски ефи ка сно ко ри шће ње згра да, по бољ -
ша ва ње енер гет ских ка рак те ри сти ка згра да и сма њи ва ње
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, пре ма на че ли ма и ро ко ви ма
утвр ђе ним про пи си ма о енер гет ској ефи ка сно сти и за шти -
ти жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Срп ској.

(2) Као ми ни мал ни за хтје ви и ду го роч не мје ре из ста ва
1. овог чла на сма тра ју се:

а) при мје на но вих тех но ло ги ја при ли ком оба вља ња ко -
му нал них дје лат но сти из чла на 2. овог за ко на ко је омо гу -
ћа ва ју ко ри шће ње при мар не енер ги је из об но вљи вих из во -
ра, од но сно енер ги је из нео фо сил них из во ра, као што је
енер ги ја вје тра, со лар на, аеро тер мал на, ге о тер мал на и хи -
дро тер мал на енер ги ја, енер ги ја во да, би о ма са, гас из ко му -
нал ног от па да, по стро је ња за об ра ду от пад них во да и би о -
га со ви,

б) обез бје ђи ва ње сти му ла тив них усло ва и мје ра да се
но ве згра де гра де или да се при ли ком ве ћих ре кон струк ци -
ја по сто је ћих згра да пре тва ра ју у згра де с го то во нул том
по тро шњом енер ги је, тј. згра де са вр ло ви со ким енер гет -
ским ка рак те ри сти ка ма и вр ло ма лом по тре бом енер ги је
ко ја ће у зна чај ној мје ри би ти по кри ве на енер ги јом из об -
но вљи вих из во ра, кад год је то мо гу ће и еко ном ски при хва -
тљи во,

в) оба ве зна уград ња мјер них уре ђа ја ко му нал них про -
из во да за сва ког по је ди нач ног ета жног вла сни ка за све но -
ве згра де, а код по сто је ћих згра да да се то обез би је ди при -
ли ком вр ше ња ве ће ре кон струк ци је, ако то тех нич ке ка рак -
те ри сти ке згра де до зво ља ва ју и ка да је то еко ном ски при -
хва тљи во,

г) под сти ца ње уград ње ин те ли гент них си сте ма мје ре -
ња ка да се гра ди згра да или се вр ши ве ћа ре кон струк ци ја
згра де, те уград ња си сте ма ак тив ног над зо ра, као што су
си сте ми за ауто ма ти за ци ју, над зор и пра ће ње ко ји ма је циљ
уште да енер ги је,

д) сти му ли са ње ко ри шће ња да љин ског си сте ма гри ја -
ња или хла ђе ња згра да ко ји се у ци је ло сти или дје ли мич но
за сни ва на енер ги ји из об но вљи вих из во ра,
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ђ) ус по ста вља ње ре дов ног пре гле да тех нич ког си сте ма
згра де и опре ме ко ја слу жи за гри ја ње или хла ђе ње згра де,
вен ти ла ци ју, при пре му то пле во де и освје тље ње, као и да -
ва ње ре дов них са вје та и пре по ру ка ко ри сни ци ма за раз ли -
чи те ме то де и прак тич на рје ше ња ко ја слу же по бољ ша ва -
њу енер гет ских ка рак те ри сти ка згра де и

е) ства ра ње усло ва за раз ви ја ње и ус по ста вља ње си сте -
ма цер ти фи ка ци је енер гет ских ка рак те ри сти ка згра де ко ји
при ка зу ју енер гет ске ка рак те ри сти ке згра де и ко ји су при -
зна ти код над ле жних ин сти ту ци ја.

II - ОБА ВЉА ЊЕ КО МУ НАЛ НИХ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ

Члан 6.

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве обез бје ђу је ор га ни зо ва -
но оба вља ње ко му нал них дје лат но сти, а сво јом од лу ком
де таљ ни је про пи су је:

а) усло ве и на чин оба вља ња ко му нал них дје лат но сти,

б) ма те ри јал не, тех нич ке и дру ге усло ве за фи нан си ра -
ње, раз вој, из град њу и одр жа ва ње ко му нал них обје ка та,

в) усло ве за функ ци о ни са ње и тех нич ко-тех но ло шко је -
дин ство си сте ма и уре ђа ја,

г) мо гућ ност за суб вен ци о ни са ну ци је ну ко му нал не
услу ге, ка те го ри је ко ри сни ка и усло ве суб вен ци о ни ра ња и

д) је ди ни цу об ра чу на за сва ку вр сту ко му нал не услу ге
и на чин на пла те ко му нал них услу га.

Члан 7.

(1) За оба вља ње ко му нал них дjелатн ости и дру гих
дjелатн ости од јав ног ин те ре са је ди ни ца ло кал не са мо   -
упра ве мо же осно ва ти јав но ко му нал но пред у зе ће (у да -
љем тек сту: јав но пред у зе ће) или те по сло ве мо же по вје ри -
ти дру гим при вред ним су бјек ти ма ко ји су ду жни да ко му -
нал ну дје лат ност ко ја им је по вје ре на оба вља ју у скла ду са
овим за ко ном и дру гим про пи си ма.

(2) Дви је или ви ше је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо гу
да обез би је де за јед нич ко оба вља ње ко му нал не дје лат но сти
под усло ви ма ко је спо ра зум но утвр де над ле жни ор га ни је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

(3) Ако је ко му нал на ин фра струк ту ра за оба вља ње ко -
му нал не дје лат но сти из гра ђе на на под руч ју дви је или ви -
ше је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве као је дин стве на и не дје -
љи ва тех но ло шка и функ ци о нал на цје ли на, је ди ни це ло -
кал не са мо у пра ве ду жне су да обез би је де за јед нич ко оба -
вља ње ко му нал не дје лат но сти у скла ду са овим за ко ном.

(4) Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве да је да ва о цу ко му -
нал не услу ге на упра вља ње, ко ри шће ње и одр жа ва ње ко -
му нал не објек те и уре ђа је ин ди ви ду ал не и за јед нич ке ко -
му нал не по тро шње.

Члан 8.

Од лу ком о осни ва њу јав ног пред у зе ћа скуп шти на је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве де таљ ни је од ре ђу је:

а) дје лат ност ко ју оба вља јав но пред у зе ће,

б) усло ве под ко ји ма се вр ши оба вља ње ко му нал не дје -
лат но сти,

в) пра ва и оба ве зе осни ва ча у упра вља њу јав ним пре -
ду зе ћи ма,

г) на чин фор ми ра ња ци је на, про из во да и услу га и

д) усло ве под ко ји ма јав но пред у зе ће мо же по вје ри ти
оба вља ње ко му нал них дје лат но сти дру гом при вред ном су -
бјек ту у скла ду са по себ ним за ко ном.

Члан 9.

(1) Ко му нал не дје лат но сти за чи је је оба вља ње услов
обез бје ђе ње је дин стве ног тех нич ко-тех но ло шког си сте ма
по вје ра ва ју се јед ном јав ном пред у зе ћу.

(2) Ко му нал не дје лат но сти за чи је оба вља ње ни је по -
треб но обез би је ди ти услов из ста ва 1. овог чла на мо же
оба вља ти јед но или ви ше пред у зе ћа.

Члан 10.

Оба вља ње ко му нал не дjелатн ости по вје ра ва се јав ном
пред у зе ћу ак том о осни ва њу, а дру гим пред у зе ћи ма оба -
вља ње ко му нал не дје лат но сти по вје ра ва се уго во ром ко јим
се ре гу ли шу ме ђу соб на пра ва и оба ве зе у оба вља њу тих
дjелатн ости.

Члан 11.

У слу ча ју ка да се оба вља ње ко му нал не дје лат но сти по -
вје ра ва да ва о цу ко му нал не услу ге уго во ром, из бор нај по -
вољ ни јег да ва о ца услу га вр ши се на кон спро ве де ног по -
ступ ка јав них на бав ки у скла ду са за ко ном.

Члан 12.

(1) На при је длог је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, за из -
град њу, одр жа ва ње и ко ри шће ње ко му нал них обје ка та за
оба вља ње ко му нал не дје лат но сти мо же се да ти кон це си ја у
скла ду са про пи си ма Ре пу бли ке Срп ске ко ји ма се уре ђу је
област кон це си ја.

(2) Ко му нал ни објек ти ко је су из гра ди ли кон це си о на ри
на осно ву уго во ра о кон це си ји, на кон ис те ка пе ри о да на ко -
ји је уго вор за кљу чен или у слу ча ју рас ки да уго во ра о кон -
це си ји, по ста ју сво ји на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Члан 13.

(1) Да ва лац ко му нал не услу ге ду жан је да обез би је ди:

а) трај но и не сме та но пру жа ње ко му нал них услу га ко -
ри сни ци ма ко му нал них услу га (у да љем тек сту: ко ри сни -
ци) под усло ви ма, на на чин и пре ма нор ма ти ви ма ко ји су
про пи са ни за ко ном и дру гим про пи си ма,

б) ис прав ност и функ ци о нал ност ко му нал них обје ка та
и уре ђа ја и

в) од ре ђе ни ква ли тет ко му нал них услу га ко ји под ра зу -
ми је ва на ро чи то: здрав стве ну и хи ги јен ску ис прав ност
пре ма про пи са ним стан дар ди ма и нор ма ти ви ма, за шти ту
око ли не и тач ност у по гле ду ро ко ва ис по ру ке.

(2) Да ва лац ко му нал не услу ге од го во ран је за ште ту ко -
ју про у зро ку је ко ри сни ци ма ако не обез би је ди да се ко му -
нал на услу га вр ши под усло ви ма из ста ва 1. овог чла на.

Члан 14.

Да ва лац ко му нал не услу ге ду жан је да у сред стви ма
јав ног ин фор ми са ња или на дру ги по го дан на чин оба ви је -
сти ко ри сни ке о пла ни ра ним или оче ки ва ним смет ња ма и
пре ки ди ма ко ји ће на ста ти или мо гу на ста ти у пру жа њу ко -
му нал них услу га нај ка сни је три да на при је оче ки ва ног
пре ки да у пру жа њу тих услу га.

Члан 15.

(1) Ако до ђе до по ре ме ћа ја или пре ки да у пру жа њу ко -
му нал них услу га усљед ви ше си ле или дру гих раз ло га ко -
је да ва лац ко му нал них услу га ни је мо гао да пред ви ди или
спри је чи, оба ве зан је да од мах пре ду зме мје ре за от кла ња -
ње узро ка по ре ме ћа ја, од но сно пре ки да или да на дру ги на -
чин обез би је ди пру жа ње ко му нал них услу га и да о то ме
оба ви је сти ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над ле жан
за ко му нал не по сло ве.

(2) Ако пре кид или по ре ме ћај у пру жа њу услу га из ста -
ва 1. овог чла на мо же угро зи ти жи вот и здра вље љу ди или
до ве сти у опа сност рад јав ног пред у зе ћа, при вред ног су -
бјек та и дру гих ин сти ту ци ја или иза зва ти ште ту ве ли ких
раз мје ра, над ле жни ор ган из ста ва 1. овог чла на ду жан је
да од мах оба ви је сти ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве
над ле жан за по сло ве ци вил не за шти те ко ји ће без од га ђа -
ња:

а) oдредити ред пр вен ства и на чин пру жа ња услу га
оним ко ри сни ци ма код ко јих би усљед пре ки да на ста ла
опа сност по жи вот и рад гра ђа на или рад јав ног пред у зе ћа,
при вред ног дру штва и дру гих ор га ни за ци ја или би на ста ла
ве ли ка, од но сно не на док на ди ва ште та,

б) на ре ди ти мје ре за за шти ту ко му нал них обје ка та и
дру ге имо ви не ко ја је угро же на,
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в) пред у зе ти мје ре за от кла ња ње на ста лих по сље ди ца
и дру ге по треб не мје ре за оба вља ње ко му нал них дје лат -
но сти и

г) утвр ди ти раз ло ге и евен ту ал ну од го вор ност за по ре -
ме ћај, од но сно пре кид вр ше ња дје лат но сти и учи ње ну
ште ту.

Члан 16.

(1) Пру жа ње и ко ри шће ње ко му нал них услу га вр ши се
на осно ву уго во ра за кљу че ног из ме ђу да ва о ца ко му нал не
услу ге и ко ри сни ка.

(2) Ко ри сник пла ћа утвр ђе ну ци је ну за пру же ну ко му -
нал ну услу гу на осно ву ра чу на ко ји ис по ста вља да ва лац
ко му нал не услу ге и ко ји има сна гу вје ро до стој не ис пра ве.

(3) У слу ча ју спо ра из ме ђу ко ри сни ка и да ва о ца ко му -
нал не услу га над ле жан је суд.

Члан 17.

(1) Ко ри сник је ду жан да:

а) ко ри сти објек те и уре ђа је ин ди ви ду ал не и за јед нич -
ке ко му нал не по тро шње ко ји ма да ва лац ко му нал не услу ге
упра вља и рас по ла же са па жњом до брог до ма ћи на и при -
вред ни ка и да на док на ди сву ште ту ко ју про у зро ку је не са -
вје сним и нео д го вор ним ко ри шће њем,

б) ко ри сти ко му нал не услу ге на при мје рен на чин у
скла ду са од ред ба ма овог за ко на и про пи са до не се них на
осно ву ње га, шти те ћи жи вот ну сре ди ну у ко јој жи ви и

в) омо гу ћи да ва о цу ко му нал не услу ге не сме тан при -
ступ ње го вој мре жи и мјер ним уре ђа ји ма ко ји се на ла зе
уну тар по себ ног ди је ла згра де или дру гих не крет ни на ко -
ри сни ка ко му нал не услу ге.

(2) За бра ње но је ко ри сни ку да се са мо вољ но при кљу чи
на ко му нал не објек те или да ко му нал ну услу гу и про из во -
де ко ри сти без са гла сно сти да ва о ца ко му нал не услу ге.

Члан 18.

(1) Да ва лац ко му нал не услу ге ни је овла шћен да на кон
сту па ња на сна гу овог за ко на на ко му нал не објек те при -
кљу чи или омо гу ћи ко ри шће ње ко му нал не услу ге за објек -
те ко ји су из гра ђе ни про тив но од ред ба ма про пи са о гра ђе -
њу, ни ти је до зво ље но да то ко ри сник учи ни са мо стал но.

(2) Да ва лац ко му нал не услу ге ду жан је да при ли ком
очи та ва ња мјер них уре ђа ја или вр ше ња ин тер вен ци ја на
ње го вој мре жи и мјер ним уре ђа ји ма ко ји се на ла зе уну тар
по себ ног ди је ла згра де или по сје да ко ри сни ка по сту па са
па жњом до брог до ма ћи на и при вред ни ка, а сва ку ште ту ко -
ју учи ни вла сни ку или ко ри сни ку по себ ног ди је ла згра де
или по сје да ду жан је да од мах о свом тро шку от кло ни или
пра вич но на док на ди.

(3) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ко ри сни ци не ле гал -
но из гра ђе них обје ка та ко ји су при кљу че ни на ко му нал не
објек те до сту па ња на сна гу овог за ко на мо гу ко ри сти ти
ко му нал не услу ге до рје ша ва ња њи хо вог трај ног ста ту са
ако вла сник до ста ви до ка зе да ва о цу ко му нал не услу ге да је
под нио за хтјев за ле га ли за ци ју објек та у скла ду са про пи -
си ма о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

Члан 19.

(1) Ко му нал на услу га не мо же се ус кра ти ти ко ри сни ку.

(2) Из у зет но, ко му нал на услу га мо же се ус кра ти ти ко -
ри сни ку ако:

а) из вр ши при кљу че ње на ко му нал ни обје кат без одо -
бре ња над ле жног ор га на, од но сно да ва о ца ко му нал не
услу ге,

б) ненамjенски ко ри сти ко му нал ну услу гу,

в) не пла ти ис ко ри шће ну ко му нал ну услу гу два мје се -
ца уза стоп но под усло вом да то тех нич ке мо гућ но сти до -
зво ља ва ју и да се ис кљу че њем тог ко ри сни ка не угро жа ва -
ју дру ги ко ри сни ци,

г) од би је да за кљу чи уго вор о ко ри шће њу ко му нал не
услу ге и

д) се не при др жа ва мје ра штед ње у ври је ме огра ни че не
по тро шње због по себ них окол но сти из чла на 15. овог за ко -
на.

(3) По пре стан ку раз ло га за ус кра ћи ва ње ко му нал не
услу ге да ва лац ко му нал не услу ге је ду жан да на за хтјев ко -
ри сни ка, нај ка сни је у ро ку од три да на од да на под но ше ња
за хтје ва, на ста ви пру жа ње ко му нал не услу ге уз на кна ду
тро шко ва да ва о цу ко му нал не услу ге за по нов но укљу че ње
ко ри сни ка.

III - СРЕД СТВА ЗА ОБА ВЉА ЊЕ КО МУ НАЛ НИХ 
ДЈЕ ЛАТ НО СТИ

Члан 20.

(1) Сред ства за оба вља ње ко му нал них дје лат но сти ин -
ди ви ду ал не ко му нал не по тро шње обез бје ђу ју се из ци је не
ко му нал них услу га.

(2) Ци је ном ко му нал них услу га обез бје ђу ју се сред ства
за по кри ће укуп них рас хо да да ва о ца ко му нал не услу ге и
уна пре ђи ва ње по сто је ћих ко му нал них обје ка та и уре ђа ја,
пре ма нор ма ти ви ма и стан дар ди ма у ко му нал ним дје лат -
но сти ма и тр жи шним ци је на ма ула зних тро шко ва.

(3) Ци је ну ко му нал не услу ге утвр ђу је да ва лац ко му -
нал не услу ге, а са гла сност на ци је ну да је над ле жни ор ган
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

(4) Ако над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве
не да са гла сност јав ном пред у зе ћу на утвр ђе ну ци је ну ко -
му нал не услу ге и ти ме до ве де у пи та ње пру жа ње услу ге
ко ри сни ци ма, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же из свог
бу џе та на док на ди ти раз ли ку из ме ђу по сто је ће и еко ном ске
ци је не ко му нал не услу ге.

Члан 21.

(1) Сред ства за оба вља ње ко му нал них дје лат но сти за -
јед нич ке ко му нал не по тро шње обез бје ђу ју се из бу џе та је -
ди ни це ло ка ле са мо у пра ве по осно ву при хо да оства ре них
из:

а) ко му нал не на кна де,

б) диjела на кна де за ко ри шће ње до ба ра од оп штег ин -
те ре са,

в) диjела при хо да од по ре за на не по крет но сти,

г) ди је ла на кна да за да те кон це си је.

(2) Утвр ђи ва ње ви си не сред ста ва из ста ва 1. овог чла -
на вр ши се на осно ву про гра ма ко ји до но си скуп шти на је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

(3) Про грам из ста ва 2. овог чла на до но си се до кра ја
те ку ће за на ред ну го ди ну, а са др жи обим и ква ли тет одр жа -
ва ња и об на вља ња по је ди них ко му нал них обје ка та и уре -
ђа ја и ко му нал них услу га за јед нич ке ко му нал не по тро шње,
ви си ну по треб них сред ста ва за ре а ли за ци ју про гра ма и
рас по ред сред ста ва по на мје на ма за сва ку дје лат ност по -
себ но, као и мје ре за спро во ђе ње про гра ма.

Члан 22.

(1) Скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, у скла ду
са овим за ко ном, про пи су је оба ве зу пла ћа ња ко му нал не
на кна де за ко ри шће ње обје ка та и уре ђа ја за јед нич ке ко му -
нал не по тро шње.

(2) Од лу ком скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве
ко јом се уво ди оба ве за пла ћа ња ко му нал не на кна де од ре -
ђу ју се осно ви и мје ри ла ко ји ма се утвр ђу је ви си на на кна -
де за ви сно од сте пе на опре мље но сти на се ља ко му нал ним
објек ти ма и уре ђа ји ма за јед нич ке ко му нал не по тро шње и
ква ли те та и стан дар да ко му нал них про из во да и услу га.

(3) Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же по вје ри ти дру -
гом прав ном ли цу во ђе ње еви ден ци ја о оба ве зни ци ма ко -
му нал не на кна де и по сло ве ажу ри ра ња на пла те, на кон
спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке у скла ду са за ко ном.

Члан 23.

Ко му нал на на кна да од ре ђу је се пре ма је ди ни ци из гра -
ђе не ко ри сне по вр ши не (м²) за стам бе ни, по слов ни и по -
моћ ни про стор и објек те дру штве ног стан дар да.
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Члан 24.

Оба ве зни ци на кна де из чла на 23. овог за ко на су вла -
сни ци стам бе ног, по слов ног или дру гог про сто ра, но си о ци
ста нар ског пра ва, за куп ци стам бе ног, по слов ног или дру -
гог про сто ра, од но сно фи зич ка и прав на ли ца ко ја су ко ри -
сни ци обје ка та и уре ђа ја за јед нич ке ко му нал не по тро шње.

Члан 25.

(1) Ви си на ко му нал не на кна де утвр ђу је се рје ше њем
ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над ле жног за ко му -
нал не по сло ве.

(2) Про тив рје ше ња из ста ва 1. овог чла на мо же се изја -
ви ти жал ба Ми ни стар ству за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви -
нар ство и еко ло ги ју.

IV - ПО ГРЕБ НА ДЈЕ ЛАТ НОСТ

Члан 26.

Гро бље је ко му нал ни обје кат на ми је њен за са хра њи ва -
ње умр лих, опре мљен од го ва ра ју ћим ко му нал ним објек ти -
ма и ин фра струк ту ром од ре ђе ним од лу ком из чла на 27.
овог за ко на, а ко ји скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра -
ве да је на упра вља ње и одр жа ва ње јав ном пред у зе ћу,
вjерској или мје сној за јед ни ци и удру же њу гра ђа на.

Члан 27.

Скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве од лу ком про -
пи су је де таљ ни је усло ве:

а) о на чи ну уре ђи ва ња и одр жа ва ња гро ба ља,

б) за из град њу мр твач ни ца и хлад ња ча на гро бљи ма,

в) за кре ми ра ње по смрт них оста та ка,

г) за по ди за ње гроб ни ца,

д) за по ста вља ње над гроб них спо ме ни ка и упи са од ре -
ђе них по да та ка на тим спо ме ни ци ма,

ђ) за пре нос по смрт них оста та ка до гро бља и

е) ка да се са хра њи ва ње из у зет но мо же вр ши ти ван гро -
бља у упо тре би.

Члан 28.

Јав но пред у зе ће, вјер ска или мје сна за јед ни ца и удру -
же ње гра ђа на ко је упра вља гро бљем да је одо бре ње за по -
ста вља ње, укла ња ње, од но сно за мје ну над гроб них спо ме -
ни ка и над гроб них зна ко ва у скла ду са про пи сом скуп шти -
не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве из чла на 27. овог за ко на.

Члан 29.

(1) Јав но пред у зе ће, вјер ска или мје сна за јед ни ца и
удру же ње гра ђа на ко је упра вља гро бљем обез би је ди ће да
се у гра до ви ма и на се љи ма град ског ка рак те ра из гра де мр -
твач ни це у ро ку од дви је го ди не од да на сту па ња на сна гу
овог за ко на.

(2) До из град ње на мјен ских обје ка та ста ва 1. овог чла -
на над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве обез би је -
ди ће по себ но од ре ђе ну и уре ђе ну про сто ри ју за чу ва ње по -
смрт них оста та ка.

Члан 30.

(1) Спа љи ва ње по смрт них оста та ка мо же се вр ши ти
са мо у објек ти ма ко ји слу же за спа љи ва ње по смрт них
оста та ка - кре ма то ри јум.

(2) Смје шта ње или ра си па ње пе пе ла спа ље них по смрт -
них оста та ка вр ши се на мје ста ко ја су од ре ђе на од лу ком
скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Члан 31.

Објек ти ма за вр ше ње вjерских об ре да ко ји се на ла зе у
по сто је ћим гро бљи ма упра вља ју јав на пред у зе ћа, вјер ске
или мје сне за јед ни це и удру же ња гра ђа на ко ји ма ти објек -
ти при па да ју.

V - НАД ЗОР

Члан 32.

(1) Ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над ле жан за
ко му нал не по сло ве пра ти оба вља ње ко му нал них дје лат но -

сти и спро во ђе ње од ре да ба овог за ко на, дру гих про пи са и
оп штих ака та из обла сти ко му нал них дје лат но сти.

(2) Управ ни над зор над при мје ном овог за ко на и про -
пи са до не се них на осно ву ње га вр ши Ми ни стар ство за
про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

Члан 33.

(1) Ин спек циј ски над зор (кон тро лу) над спро во ђе њем
овог за ко на и про пи са до не се них на осно ву овог за ко на вр -
ши ко му нал на по ли ци ја је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

(2) По ука за ној по тре би или на за хтјев ор га на из ста ва
1. овог чла на ин спек циј ски над зор мо же из вр ши ти и дру га
ин спек ци ја.

Члан 34.

(1) У вр ше њу ин спек циј ског над зо ра, по ред овла шће -
ња утвр ђе них про пи си ма о ко му нал ној по ли ци ји, ко му нал -
ни по ли ца јац овла шћен је и да:

а) кон тро ли ше да ли се ко му нал не услу ге пру жа ју у
скла ду са про пи са ним усло ви ма,

б) кон тро ли ше одр жа ва ње и ко ри шће ње ко му нал них
обје ка та и уре ђа ја, као што су: јав не са о бра ћај не по вр ши -
не у на се љу, јав не зе ле не по вр ши не, објек ти за снаб ди је ва -
ње на се ља и ста нов ни штва во дом за пи ће, објек ти за пре -
чи шћа ва ње и од во ђе ње от пад них во да и од во ђе ње ат мо -
сфер ских во да из на се ља, објек ти за де по но ва ње от па да ка,
објек ти за про из вод њу и ди стри бу ци ју то пло те, објек ти за
ди стри бу ци ју га са,

в) кон тро ли ше вр ше ње по греб не и дим ња чар ске дје -
лат но сти,

г) кон тро ли ше одр жа ва ње и ко ри шће ње и дру гих ко му -
нал них обје ка та и уре ђа ја, као што су: же ље знич ке и ауто -
бу ске ста ни це и ста ја ли шта, јав на ку па ти ла и ку па ли шта,
че сме и бу на ри, јав на скло ни шта, јав ни то а ле ти, сеп тич ке
ја ме, дјечија игра ли шта, тр жни це, сточ не и дру ге пи ја це,
јав ни про сто ри за пар ки ра ње во зи ла, објек ти за смје штај
кућ них љу би ма ца,

д) на ре ди укла ња ње ста рих и дру гих пред ме та са јав -
них по вр ши на, ако су оста вље ни про тив но про пи си ма је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве, као што су слу па ни ауто мо би -
ли, ста ре ства ри и дру ги пред ме ти и

ђ) из да је пре кр шај ни на лог за пре кр шај утвр ђен пре ма
од ред ба ма овог за ко на.

(2) Ко му нал ни по ли ца јац вр ши и дру ге по сло ве над зо -
ра из обла сти ко му нал них дје лат но сти за ко је је овла шћен
за ко ном и про пи си ма скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо -
 упра ве.

Члан 35.

(1) Ко му нал ни по ли ца јац рје ше њем на ре ђу је из вр ше ње
од ре ђе них мје ра и од ре ђу је рок за њи хо во из вр ше ње у
скла ду са за ко ном и од лу ком скуп шти не је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве.

(2) Жал ба не од га ђа из вр ше ње рје ше ња из ста ва 1. овог
чла на ако је ри јеч о пред у зи ма њу хит них мје ра у оп штем
ин те ре су ко је се не мо гу од го ди ти или ако би усљед од га -
ђа ња из вр ше ња би ла на не се на знат на ма те ри јал на ште та
или ако би би ли угро же ни жи вот и здра вље љу ди.

(3) Ко му нал ни по ли ца јац ко ји је до нио рје ше ње из ста -
ва 1. овог чла на мо же на обра зло же ни при је длог жа ли о ца
од го ди ти из вр ше ње на ре ђе них мје ра ако жа ли лац учи ни
вје ро ват ним да би усљед из вр ше ња тих мје ра на сту пи ла
знат на ма те ри јал на ште та ко ја се на дру ги на чин не мо же
от кло ни ти, а од га ђа ње се не про ти ви оп штем ин те ре су.

Члан 36.

(1) Ка да ко му нал ни по ли ца јац у вр ше њу ин спек циј ског
над зо ра утвр ди да се оме та ко ри шће ње ко му нал них обје ка -
та и јав них по вр ши на оста вља њем ства ри и дру гих пред -
ме та или на дру ги на чин, на ре ди ће ко ри сни ку, од но сно
вла сни ку, ако је при су тан, да од мах укло ни те ства ри, од -
но сно пред ме те, под при јет њом при нуд ног из вр ше ња.
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(2) Ако се ли це из ста ва 1. овог чла на не на ла зи на ли -
цу мје ста, ко му нал ни по ли ца јац ће без са слу ша ња стран ке
до ни је ти рје ше ње ко јим ће на ло жи ти да се ства ри и дру ги
пред ме ти из чла на 34. став 1. тач ка д) овог за ко на укло не у
од ре ђе ном ро ку.

(3) Рје ше ње из ста ва 2. овог чла на оста вља се на тим
ства ри ма, од но сно пред ме ти ма уз на зна че ње да на и ча са
ка да је оста вље но и ти ме се сма тра да је из вр ше но уред но
до ста вља ње.

(4) Ка сни је оште ће ње, уни ште ње или укла ња ње овог
рје ше ња не ути че на ва же ње до ста вља ња.

(5) Ако ли це из ста ва 1. овог чла на не по сту пи по да том
на ло гу, ко му нал ни по ли ца јац ће од ре ди ти да се те ства ри
укло не о тро шку ко ри сни ка, од но сно вла сни ка ан га жо ва -
њем дру гих ли ца, на дру го мје сто ко је је за то од ре ђе но, а
о че му ће по мо гућ но сти оба ви је сти ти то ли це.

VI - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 37.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.500 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај да ва лац ко му нал них услу га ако:

а) се не при др жа ва оба ве за утвр ђе них у чла ну 13. т. а)
и б) овог за ко на,

б) у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња или на дру ги по -
го дан на чин бла го вре ме но не оба ви је сти ко ри сни ке ко му -
нал них услу га о пла ни ра ним или оче ки ва ним смет ња ма и
пре ки ди ма ко ји мо гу да на ста ну у пру жа њу ко му нал них
услу га из чла на 14. овог за ко на,

в) се не при др жа ва оба ве за утвр ђе них у чла ну 15. став
1. овог за ко на,

г) ус кра ти ко му нал ну услу гу ко ри сни ку су прот но
одред би чла на 19. став 2. овог за ко на,

д) по пре стан ку раз ло га за ус кра ћи ва ње ко му нал не
услу ге не на ста ви пру жа ње ко му нал не услу ге у ро ку утвр -
ђе ном у чла ну 19. став 3. овог за ко на,

ђ) да одо бре ње за по ста вља ње, укла ња ње, од но сно за -
мје ну над гроб них спо ме ни ка и над гроб них зна ко ва су -
прот но про пи су ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на -
дле жног за ко му нал не по сло ве из чла на 28. овог за ко на,

е) ко му нал ну услу гу не вр ши на ква ли те тан на чин или
вр ши на на чин ко јим се при чи ња ва ште та ко ри сни ку ко му -
нал не услу ге из чла на 13. тач ка в) овог за ко на и

ж) од мах не от кло ни ште ту ко ју учи ни вла сни ку или
ко ри сни ку по себ ног ди је ла згра де или по сје да при ли ком
очи та ва ња мјер ног уре ђа ја или ин тер вен ци је на ко му нал -
ним објек ти ма и мре жи ко му нал не ин фра струк ту ре са ко -
јом рас по ла же из чла на 18. став 2. овог за ко на.

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од го -
вор но ли це у јав ном пред у зе ћу, при вред ном су бјек ту и вјер -
ској за јед ни ци нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 38.

Нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ ка зни ће се за
пре кр шај од го вор но ли це у над ле жном ор га ну је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве ако не пре ду зме мје ре из чла на 15.
став 2. oвог за ко на.

Члан 39.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај прав но ли це као ко ри сник ко му нал не
услу ге ако:

а) се без са гла сно сти да ва о ца ко му нал них услу га при -
кљу чи на ко му нал не објек те ко ји ма упра вља да ва лац ко му -
нал не услу ге или без ње го ве са гла сно сти ко ри сти ко му нал -
ну услу гу (члан 17. став 2. и члан 18. став 1),

б) уни шта ва или на не а де ква тан на чин ко ри сти ко му -
нал не објек те и уре ђа је ин ди ви ду ал не и за јед нич ке ко му -
нал не по тро шње ко ји ма да ва лац ко му нал не услу ге упра -
вља и рас по ла же (члан 17. тач ка а),

в) од ла же ко му нал ни от пад на не пра ви лан на чин или
ко му нал не услу ге ко ри сти су прот но од ред ба ма овог за ко на

и про пи са до не се них на осно ву ње га, за га ђу ју ћи жи вот ну
око ли ну у ко јој жи ви (члан 17. тач ка б),

г) оне мо гу ћи да ва о цу ко му нал не услу ге не сме тан при -
ступ ње го вој мре жи и мјер ним уре ђа ји ма ко ји се на ла зе
уну тар по себ ног ди је ла згра де или по сје да ко ри сни ка ко -
му нал не услу ге (члан 17. тач ка в) и

д) са мо вољ но на ста ви са ко ри шће њем ко му нал не услу -
ге на кон што му је пра во ко ри шће ња ус кра ће но (члан 19.
став 2).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се нов -
ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ и од го вор но ли це у
прав ном ли цу.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пре -
ду зет ник као ко ри сник ко му нал не услу ге нов ча ном ка зном
од 500 КМ до 3.000 КМ.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се за пре -
кр шај фи зич ко ли це као ко ри сник ко му нал не услу ге нов ча -
ном ка зном од 100 КМ до 1.000 КМ.

Члан 40.

(1) Нов ча ном ка зном од 500 КМ до 3.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај за јед ни ца ета жних вла сни ка ако на за хтјев
да ва о ца ко му нал не услу ге не до ста ви еви ден ци је о ета -
жним вла сни ци ма и по дат ке о њи хо вој ета жној сво ји ни у
згра ди ко јом за јед ни ца упра вља (члан 4).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у за јед ни ци ета жних вла сни ка нов ча ном ка -
зном од 100 КМ до 1.000 КМ.

VII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 41.

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ду жна је да ускла ди про -
пи се о вр ше њу ко му нал них дје лат но сти са од ред ба ма овог
за ко на и до не се про пи са не од лу ке у ро ку од шест мје се ци
од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 42.

Од ред бе о по греб ној дје лат но сти из гла ве IV овог за ко -
на при мје њи ва ће се до до но ше ња по себ ног за ко на ко јим ће
би ти уре ђе но оба вља ње по греб не дје лат но сти.

Члан 43.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о ко му нал ним дје лат но сти ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 11/95, 18/95 и 51/02).

Члан 44.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1853/11 Пред сјед ник
25. но вем бра 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

2238

На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К А З

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ЗА ШТИ ТИ ВА ЗДУ ХА

Про гла ша вам За кон о за шти ти ва зду ха, ко ји је На род на
скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три на е стој сјед -
ни ци, одр жа ној 25. но вем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да
5. де цем бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко -
ном о за шти ти ва зду ха ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни
ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци
Срп ској.

Број: 01-020-3274/11 Пред сјед ник
7. де цем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.
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З А  К О Н

О ЗА ШТИ ТИ ВА ЗДУ ХА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

(1) Овим за ко ном уре ђу ју се за шти та и упра вља ње ква -
ли те том ва зду ха и од ре ђу ју мје ре, на чин ор га ни зо ва ња и
кон тро ла спро во ђе ња за шти те и по бољ ша ња ква ли те та ва -
зду ха као при род ног до бра од оп штег ин те ре са ко је ужи ва
по себ ну за шти ту.

(2) Од ред бе овог за ко на не при мје њу ју се на за га ђе ња
про у зро ко ва на ра ди о ак тив ним ма те ри ја ма, ин ду стриј ским
уде си ма и еле мен тар ним не по го да ма.

Члан 2.

За шти та ва зду ха оства ру је се:

а) ус по ста вља њем, одр жа ва њем и уна пре ђи ва њем је -
дин стве ног си сте ма упра вља ња ква ли те том ва зду ха на те -
ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Ре пу бли ка),

б) очу ва њем и по бољ ша њем ква ли те та ва зду ха кроз
утвр ђи ва ње и оства ри ва ње мје ра у обла сти за шти те ка ко
би се спри је чи ле или сма њи ле штет не по сље ди це по здра -
вље љу ди и/или жи вот ну сре ди ну,

в) из бје га ва њем, спре ча ва њем и сма ње њем за га ђе ња
ко ја ути чу на оште ће ње озон ског омо та ча и кли мат ске про -
мје не,

г) пра ће њем, при ба вља њем и про цје њи ва њем од го ва -
ра ју ћих по да та ка о ква ли те ту ва зду ха на осно ву мје ре ња и
стан дар ди зо ва них ме то да,

д) обез бје ђи ва њем до ступ но сти по да та ка о ква ли те ту
ва зду ха,

ђ) из вр ша ва њем оба ве за у скла ду са по твр ђе ним ме ђу -
на род ним уго во ри ма и

е) ме ђу на род ном са рад њом у обла сти за шти те и по -
бољ ша ња ква ли те та ва зду ха и оси гу ра њем до ступ но сти
тих по да та ка јав но сти.

Члан 3.

По је ди ни из ра зи упо три је бље ни у овом за ко ну има ју
сље де ће зна че ње:

a) “ва здух” је ва здух у тро пос фе ри на отво ре ном ко ји
не укљу чу је ва здух у за тво ре ном про сто ру,

б) “га со ви са ефек том ста кле не ба ште” су га со ви ко ји
ап сор бу ју и ре е ми ту ју ин фра цр ве но зра че ње и у ат мос фе -
ру до спи је ва ју као по сље ди ца при род них про це са, али и
усљед људ ских ак тив но сти,

в) “го ри во” је би ло ко ји чврст, те чан или га со ви ти са -
гор љи ви ма те ри јал ко ји се ко ри сти за са го ри је ва ње у по -
крет ном из во ру за га ђе ња и по стро је њу за са го ри је ва ње,
осим ко му нал ног и опа сног от па да,

г) “гор ња гра ни ца оцје њи ва ња” је про пи са ни ни во за -
га ђу ју ће ма те ри је ис под ко га се оцје њи ва ње мо же вр ши ти
ком би на ци јом мје ре ња и ме то да про цје не на осно ву ма те -
ма тич ких мо де ла и/или дру гих мје ро дав них ме то да про цје -
не,

д) “гра ни ца то ле ран ци је” је про це нат до зво ље ног пре -
ко ра че ња гра нич не ври јед но сти под про пи са ним усло ви -
ма,

ђ) “гра нич на ври јед ност” је нај ви ши до зво ље ни ни во
за га ђу ју ће ма те ри је у ва зду ху, утвр ђен на осно ву на уч них
са зна ња, ка ко би се из бје гле, спри је чи ле или сма њи ле
штет не по сље ди це по здра вље љу ди и/или жи вот ну сре ди -
ну и ко ја се не сми је пре ћи ка да се јед ном до стиг не,

е) “гра нич на ври јед ност еми си је” је мак си мал но до зво -
ље на ври јед ност кон цен тра ци је за га ђу ју ће ма те ри је у от -
пад ним га со ви ма из ста ци о нар них и по крет них из во ра за -
га ђе ња ко ја мо же би ти ис пу ште на у ва здух у од ре ђе ном пе -
ри о ду,

ж) “до ња гра ни ца оцје њи ва ња” је про пи сан ни во за га -
ђу ју ће ма те ри је ис под ко га се оцје њи ва ње мо же вр ши ти са -

мо по мо ћу ме то да про цје не на осно ву ма те ма тич ких мо де -
ла и/или дру гих ме то да про цје не,

з) “до при нос за га ђе њу из при род них из во ра” су еми си -
је за га ђу ју ћих ма те ри ја на ста ле усљед при род них до га ђа ја
као што су се и змич ке и ге о тер мал не ак тив но сти, шум ски
по жа ри, екс трем не вре мен ске по ја ве, укљу чу ју ћи по лен,
ко је ни су ди рект но или ин ди рект но иза зва не људ ским ак -
тив но сти ма,

и) “ду го роч ни циљ” је ни во за га ђу ју ће ма те ри је ко ји се
по ста вља као циљ за ду жи пе ри од, ако при мје ном од го ва -
ра ју ћих мје ра гра нич ну ври јед ност ни је мо гу ће до сти ћи у
за да том ро ку,

ј) “еми си ја” је ис пу шта ње за га ђу ју ћих ма те ри ја у га со -
ви том, теч ном или чвр стом агре гат ном ста њу из из во ра за -
га ђи ва ња у ва здух,

к) “еми си ја га со ва са ефек том ста кле не ба ште” је ис пу -
шта ње га со ва са ефек том ста кле не ба ште из ин ди ви ду ал -
них и/или ди фу зних из во ра у ва здух,

л) “за га ђу ју ћа ма те ри ја” је сва ка ма те ри ја (уне се на ди -
рект но или ин ди рект но од стра не чо вје ка у ва здух) при сут -
на у ва зду ху, ко ја има штет не ефек те по здра вље љу ди и
жи вот ну сре ди ну у цје ли ни,

љ) “за ин те ре со ва на јав ност” је јав ност на ко ју рад по -
стро је ња и оба вља ње ак тив но сти ути че или је вје ро ват но
да ће ути ца ти, укљу чу ју ћи не вла ди не ор га ни за ци је ко је се
ба ве за шти том жи вот не сре ди не и ко је су еви ден ти ра не код
над ле жног ор га на,

м) “ин ди ка тив на мје ре ња” су мје ре ња за ко је се по ста -
вља ју ма ње стро ги за хтје ви у по гле ду ква ли те та по да та ка
од оних ко ји се зах ти је ва ју за фик сна мје ре ња,

н) “јав ност” су јед но или ви ше фи зич ких или прав них
ли ца, њи хо ва удру же ња, ор га ни за ци је или гру пе,

њ) “кон цен тра ци ја о ко јој се из вје шта ва јав ност” је ни -
во за га ђу ју ђе ма те ри је чи је пре ко ра че ње пред ста вља опа -
сност по здра вље по себ но осје тљи вих ди је ло ва по пу ла ци -
је од крат ко трај не из ло же но сти, о ко јој је нео п ход но хит но
и од го ва ра ју ће ин фор ми са ње јав но сти,

о) “кон цен тра ци ја опа сна по здра вље љу ди” је ни во за -
га ђу ју ђе ма те ри је чи је пре ко ра че ње пред ста вља опа сност
по здра вље љу ди од крат ко трај не из ло же но сти, при чи јој
се по ја ви хит но мо ра ју пред у зе ти од го ва ра ју ће про пи са не
мје ре,

п) “кри тич ни ни во” је ни во за га ђу ју ће ма те ри је за сно -
ван на на уч ним са зна њи ма, из над ко га се мо же по ја ви ти
ди рек тан ште тан ефе кат на не ке ре цеп то ре као што су др -
ве ће, дру ге биљ ке или при род ни еко си сте ми, али не на љу -
де,

р) “мак си мал на еми си ја” је мак си мал на ко ли чи на за га -
ђу ју ћих ма те ри ја из ра же на у ки ло то на ма ко ја у Ре пу бли ци
мо же би ти еми то ва на у јед ној ка лен дар ској го ди ни у скла -
ду са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма,

с) “ни во за га ђу ју ће ма те ри је” је кон цен тра ци ја за га ђу -
ју ће ма те ри је у ва зду ху или њи хо во та ло же ње на по вр ши -
ни у од ре ђе ном пе ри о ду, ко ји ма се из ра жа ва ква ли тет ва -
зду ха,

т) “не на мјер но ис пу ште не ду го трај не ор ган ске за га ђу -
ју ће суп стан це” су суп стан це ко је су пер зи стент не, би о а ку -
му ла тив не и ток сич не, ко је се еми ту ју из ста ци о нар них и
по крет них из во ра за га ђи ва ња, као на при мјер: по ли хло ро -
ва ни ди бен зо фу ра ни и по ли хло ро ва ни ди бен зо ди ок си ни,
по ли ци клич ни аро ма тич ни угљо во до ни ци, хек са хлор бен -
зен и по ли хло ро ва ни би фе ни ли,

ћ) “овла шће но прав но ли це” је струч на ор га ни за ци ја
акре ди то ва на као ла бо ра то ри ја за ис пи ти ва ње, ко ја по сје -
ду је до зво лу за вр ше ња мо ни то рин га ва зду ха и/или мје ре -
ња еми си је, ко ју из да је ми ни стар ство над ле жно за по сло ве
за шти те жи вот не сре ди не (у да љем тек сту: Ми ни стар ство),

у) “опе ра тер” је сва ко при вред но дру штво, дру го прав -
но ли це или пред у зет ник ко ји по сје ду је еко ло шку до зво лу
из да ту у скла ду са про пи сом ко ји ре гу ли ше за шти ту жи -
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вот не сре ди не и ко је упра вља по стро је њем, кон тро ли ше га
или је овла шћен за до но ше ње еко ном ских од лу ка у обла -
сти тех нич ког функ ци о ни са ња по стро је ња,

ф) “основ не ру рал не ло ка ци је” су мјер на мје ста уда ље -
на од зна чај них из во ра за га ђе ња ва зду ха ко ја се ко ри сте за
обез бје ђи ва ње по да та ка о основ ним кон цен тра ци ја ма за га -
ђу ју ћих ма те ри ја на мје сти ма ко ја ни су ди рект но из ло же на
за га ђе њу ва зду ха,

х) “основ не ур ба не ло ка ци је” су мјер на мје ста у ур ба -
ним под руч ји ма на ко ји ма су ни вои из ло же но сти за га ђу ју -
ћој ма те ри ји оп ште град ске по пу ла ци је ре пре зен та тив ни,

ц) “оцје њи ва ње ква ли те та ва зду ха” је сва ки ме тод ко ји
се ко ри сти за мје ре ња, про ра чу не, прог но зе и про цје не ни -
воа за га ђу ју ћих ма те ри ја ра ди од ре ђи ва ња под руч ја пре ма
ни воу за га ђе но сти,

ч) “пла но ви и про гра ми” су ин стру мен ти ко ји ма се
утвр ђу ју мје ре у ци љу до сти за ња гра нич них и циљ них
ври јед но сти, у слу ча ју да су оне пре ко ра че не,

џ) “по крет ни из вор за га ђи ва ња” је мо тор са уну тра -
шњим са го ри је ва њем угра ђен у тран спорт но сред ство или
рад не ма ши не,

ш) “по стро је ње за са го ри је ва ње” је тех нич ки си стем
(ло жи ште) у ко ме се го ри во ок си ду је у ци љу ко ри шће ња
та ко про из ве де не то пло те,

аа) “пре кур со ри озо на” су суп стан це ко је до при но се
фор ми ра њу при зем ног озо на,

аб) “при зем ни озон” је озон ко ји се на ла зи у нај ни жим
сло је ви ма тро пос фе ре,

ав) “суп стан це ко је оште ћу ју озон ски омо тач” су суп -
стан це ко је има ју по тен ци јал оште ће ња озон ског омо та ча
ве ћи од ну ле, и то: хло ро флу о ро у гље ни ци, дру ги пот пу но
ха ло ге но ва ни хло ро флу о ро у гље ни ци, ха ло ни, угљен-те -
тра хло рид, 1,1,1-три хло ро е тан (ме тил-хло ро форм), ме тил-
бро мид, бро мо флу о ро у гљо во до ни ци, хло ро флу о ро у гљо во -
до ни ци и бро мо хло ро ме тан, би ло да су са ме или у мје ша -
ви ни, но ве, са ку пље не, об но вље не или об ра ђе не, ко је се
кон тро ли шу у скла ду са Мон тре ал ским про то ко лом о суп -
стан ца ма ко је оште ћу ју озон ски омо тач,

аг) “ста ци о нар ни из вор за га ђи ва ња” је ста ци о нар на
тех нич ка је ди ни ца, укљу чу ју ћи и по стро је ње за са го ри је -
ва ње, у ко јој се из во ди јед на или ви ше ак тив но сти ко је мо -
гу до ве сти до за га ђе ња ва зду ха, као и сва ка дру га ак тив -
ност код ко је по сто ји тех нич ка по ве за ност са ак тив но сти -
ма ко је се из во де на том мје сту и ко је мо гу про из ве сти еми -
си је и за га ђе ње,

ад) “то ле рант на ври јед ност” је гра нич на ври јед ност
уве ћа на за гра ни цу то ле ран ци је,

ађ) “укуп не та ло жне ма те ри је” су укуп на ма са за га ђу -
ју ћих ма те ри ја ко ја је до спје ла из ат мос фе ре на по вр ши ну
(нпр. тла, ве ге та ци је, во де, згра да и на дру га слич на мје ста)
у да том под руч ју у од ре ђе ном пе ри о ду,

ае) “фик сна мје ре ња” су мје ре ња ко ја се вр ше на фик -
сним ло ка ци ја ма, кон ти ну и ра ним или по вре ме ним узи ма -
њем узо ра ка у ци љу утвр ђи ва ња ни воа за га ђу ју ћих ма те -
ри ја у скла ду са ре ле вант ним ци ље ви ма ква ли те та по да та -
ка,

аж) “флу о ро ва ни га со ви са ефек том ста кле не ба ште” су
флу о ро ва ни га со ви ко ји има ју по тен ци јал оште ће ња озон -
ског омо та ча јед нак ну ли, а ко ји има ју по тен ци јал гло бал -
ног за гри ја ва ња, и то: флу о ро у гљо во до ни ци, пер флу о ро -
угље ни ци и сум пор хек са флу о рид и

аз) “циљ на ври јед ност” је ни во за га ђу ју ће ма те ри је
утвр ђен ка ко би се из бје гли, спри је чи ли или сма њи ли
штет ни ефек ти по здра вље љу ди и/или жи вот ну сре ди ну у
цје ли ни, ко ја ће би ти по стиг ну та у утвр ђе ном ро ку.

Члан 4.

(1) За шти ту и по бољ ша ње ква ли те та ва зду ха обез бје -
ђу ју, у окви ру сво јих овла шће ња, Ре пу бли ка, је ди ни ца ло -
кал не са мо у пра ве, при вред на дру штва, пред у зет ни ци, као
и дру га прав на и фи зич ка ли ца.

(2) При вред на дру штва, дру га прав на ли ца и пред у зет -
ни ци ко ји у оба вља њу дје лат но сти ути чу или мо гу ути ца -
ти на ква ли тет ва зду ха ду жни су да: обез би је де тех нич ке
мје ре за спре ча ва ње или сма њи ва ње еми си ја у ва здух; пла -
ни ра ју тро шко ве за шти те ва зду ха од за га ђи ва ња у окви ру
ин ве сти ци о них и про из вод них тро шко ва; пра те ути цај сво -
је дје лат но сти на ква ли тет ва зду ха; обез би је де дру ге мје ре
за шти те, у скла ду са овим за ко ном и за ко ни ма ко ји ма се
уре ђу је за шти та жи вот не сре ди не.

(3) Пра ће ње ква ли те та ва зду ха и пра ће ње еми си ја у ва -
здух оба вља ју над ле жни ор га ни упра ве и прав на ли ца ко ја
има ју до зво лу за оба вља ње ове дје лат но сти.

II - КОН ТРО ЛА КВА ЛИ ТЕ ТА ВА ЗДУ ХА

Члан 5.

(1) Зо на пред ста вља дио те ри то ри је Ре пу бли ке са де -
фи ни са ним гра ни ца ма, од ре ђен у ци љу оцје њи ва ња и
упра вља ња ква ли те том ва зду ха ко ја са ста но ви шта кон тро -
ле, одр жа ва ња и/или уна пре ђе ња ста ња ква ли те та ва зду ха
чи ни ка рак те ри стич ну функ ци о нал ну цје ли ну.

(2) Агло ме ра ци ја је зо на са ви ше од 250.000 ста нов ни -
ка.

(3) Агло ме ра ци ја мо же би ти и зо на са ма њим бро јем
ста нов ни ка, ако је гу сти на на се ље но сти у тој зо ни ве ћа од
про пи са не, те је због то га оправ да на по тре ба за оцје њи ва -
њем и упра вља њем ква ли те том ва зду ха.

Члан 6.

(1) Зо не и агло ме ра ци је од ре ђу ју се на осно ву оцје не
ква ли те та ва зду ха, у за ви сно сти од утвр ђе не гор ње и до ње
гра ни це оцје њи ва ња.

(2) Од ре ђи ва ње зо на и агло ме ра ци ја из ста ва 1. овог
чла на пре и спи ту је се нај ма ње јед ном у пет го ди на, пре ма
усло ви ма за мо ни то ринг утвр ђе ним ак том Вла де Ре пу бли -
ке Срп ске (у да љем тек сту: Вла да) из чла на 9. став 3. овог
за ко на.

(3) Од ре ђи ва ње зо на и агло ме ра ци ја из ста ва 1. овог
чла на пре и спи ту је се и у кра ћем пе ри о ду, у слу ча ју на ста -
лих про мје на у ак тив но сти ма зна чај ним за по ве ћа ње кон -
цен тра ци ја за га ђу ју ћих ма те ри ја.

(4) У ци љу кон тро ле, одр жа ва ња ста ња и/или уна пре -
ђе ња ква ли те та ва зду ха Вла да од ре ђу је зо не и агло ме ра ци -
је на те ри то ри ји Ре пу бли ке.

Члан 7.

(1) У Ре пу бли ци се оцје њу је ква ли тет ва зду ха с об зи -
ром на ни во за га ђу ју ћих ма те ри ја у за ви сно сти од до ње и
гор ње гра ни це оцје њи ва ња, и то:

а) у свим зо на ма и агло ме ра ци ја ма у ко ји ма ни во за га -
ђу ју ћих ма те ри ја пре ла зи гор њу гра ни цу оцје њи ва ња за те
за га ђу ју ће ма те ри је за оцје њи ва ње ква ли те та ва зду ха ко ри -
сте се по да ци до би је ни фик сним мје ре њи ма, ко ји се мо гу
до пу ња ва ти по да ци ма до би је ним тех ни ка ма мо де ло ва ња
и/или ин ди ка тив ним мје ре њи ма,

б) у свим зо на ма и агло ме ра ци ја ма у ко ји ма је ни во за -
га ђу ју ћих ма те ри ја ис под гор ње гра ни це оцје њи ва ња уста -
но вље не за те за га ђу ју ће ма те ри је за оцје њи ва ње ква ли те -
та ва зду ха мо же се ко ри сти ти ком би на ци ја фик сних мје ре -
ња и тех ни ка мо де ло ва ња и/или ин ди ка тив них мје ре ња и

в) у свим зо на ма и агло ме ра ци ја ма у ко ји ма је ни во за -
га ђу ју ћих ма те ри ја ис под до ње гра ни це оцје њи ва ња уста -
но вље не за те за га ђу ју ће ма те ри је за оцје њи ва ње ква ли те -
та ва зду ха ко ри сте се тех ни ке мо де ло ва ња и/или тех ни ке
про цје њи ва ња.

(2) Из у зет но од ста ва 1. тач ка в) овог чла на, мје ре ња се
вр ше и на основ ним ру рал ним ло ка ци ја ма, уда ље ним од
зна чај них из во ра за га ђе ња ва зду ха, у ци љу обез бје ђе ња
ми ни мал них ин фор ма ци ја о ни воу за га ђу ју ћих ма те ри ја.

Члан 8.

Оцје њи ва ње ква ли те та ва зду ха вр ши се оба ве зно у по -
гле ду кон цен тра ци ја сум пор-ди ок си да, азот-ди ок си да и ок -
си да азо та, су спен до ва них че сти ца (PM10, PM2.5), оло ва,
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бен зе на и угљен-мо нок си да, при зем ног озо на, ар се на, кад -
ми ју ма, ни кла и бен зо(а)пи ре на (у да љем тек сту: за га ђу ју -
ћих ма те ри ја), а мо же и за дру ге за га ђу ју ће ма те ри је ко је су
као та кве утвр ђе не ре ле вант ним ме ђу на род ним про пи си -
ма.

Члан 9.

(1) У ци љу ефи ка сног упра вља ња ква ли те том ва зду ха
ус по ста вља се је дин стве ни функ ци о нал ни си стем пра ће ња
и кон тро ле сте пе на за га ђе ња ва зду ха и одр жа ва ња ба зе по -
да та ка о ква ли те ту ва зду ха (у да љем тек сту: мо ни то ринг
ква ли те та ва зду ха).

(2) Ре пу бли ка и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, у окви -
ру сво је над ле жно сти утвр ђе не за ко ном, обез бје ђу ју мо ни -
то ринг ква ли те та ва зду ха.

(3) Вла да до но си про пис ко јим утвр ђу је усло ве за мо -
ни то ринг ква ли те та ва зду ха на те ри то ри ји Ре пу бли ке, на
при је длог Ми ни стар ства.

(4) Про пи сом из ста ва 3. овог чла на оба ве зно се утвр -
ђу ју:

а) кри те ри ју ми за од ре ђи ва ње ми ни мал ног бро ја мјер -
них мје ста и ло ка ци је за узи ма ње узо ра ка у слу ча ју фик -
сних мје ре ња и у слу ча ју да су фик сна мје ре ња до пу ње на
ин ди ка тив ним мје ре њи ма или по ступ ци ма мо де ло ва ња,

б) ме то до ло ги ја мје ре ња и оцје њи ва ња ква ли те та ва -
зду ха (ре фе рент не ме то де мје ре ња и кри те ри ју ми за оцје -
њи ва ње кон цен тра ци ја),

в) за хтје ви у по гле ду по да та ка ко ји се ко ри сте за оцје -
њи ва ње ква ли те та ва зду ха,

г) на чин обез бје ђе ња ква ли те та по да та ка за оцје њи ва -
ње ква ли те та ва зду ха и

д) обим и са др жај ин фор ма ци ја о оцје њи ва њу ква ли те -
та ва зду ха.

Члан 10.

(1) Мо ни то ринг ква ли те та ва зду ха вр ше ре пу блич ка и
ло кал не мре же мјер них ста ни ца и/или мјер них мје ста за
фик сна мје ре ња.

(2) Пра ће ње ква ли те та ва зду ха мо же се оба вља ти и на -
мјен ски ин ди ка тив ним мје ре њи ма, на осно ву ак та над ле -
жног ор га на за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не ка да је
по треб но утвр ди ти сте пен за га ђе но сти ва зду ха на од ре ђе -
ном про сто ру ко ји ни је об у хва ћен мре жом мо ни то рин га
ква ли те та ва зду ха.

Члан 11.

(1) За пра ће ње ква ли те та ва зду ха на ни воу Ре пу бли ке
ус по ста вља се ре пу блич ка мре жа мјер них ста ни ца и/или
мјер них мје ста (у да љем тек сту: ре пу блич ка мре жа).

(2) Ре пу блич ка мре жа са став ни је дио пра ће ња ква ли -
те та жи вот не сре ди не и фи нан си ра се из бу џе та Ре пу бли ке.

(3) Ре пу блич ка мре жа ус по ста вља се у скла ду са про -
пи сом о кон тро ли ква ли те та ва зду ха, ко јим се од ре ђу је
број и рас по ред мјер них ста ни ца и/или мјер них мје ста у
од ре ђе ним зо на ма и агло ме ра ци ја ма, као и обим, вр ста и
уче ста лост мје ре ња.

(4) У слу ча ју ре ги о нал ног и пре ко гра нич ног ат мос фер -
ског пре но са за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху и аеро се ди -
мен ти ма у окви ру ме ђу на род них оба ве за мо же се ус по ста -
ви ти јед на или ви ше за јед нич ких мјер них ста ни ца, ко је
обу  хва та ју су сјед не зо не у на шој и су сјед ним др жа ва ма, да
би се до би ла нео п ход на про стор на ре зо лу ци ја.

(5) Про пис из ста ва 3. овог чла на до но си Вла да, на при -
је длог Ми ни стар ства.

Члан 12.

Ре пу блич ку мре жу чи не мјер не ста ни це и/или мјер на
мје ста за мје ре ње:

а) ре ги о нал ног и пре ко гра нич ног ат мос фер ског пре но -
са за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху и аеро се ди мен ти ма у
окви ру ме ђу на род них оба ве за,

б) ква ли те та ва зду ха у на се љи ма, ин ду стриј ским и не -
на се ље ним под руч ји ма,

в) ква ли те та ва зду ха у за шти ће ним при род ним до бри -
ма и за шти ће ној око ли ни не по крет них кул тур них до ба ра,

г) ква ли те та ва зду ха у под руч ји ма под ути ца јем од ре -
ђе них из во ра за га ђи ва ња, укљу чу ју ћи по крет не из во ре и

д) алер ге ног по ле на.

Члан 13.

(1) Ми ни стар ство се ста ра о спро во ђе њу про пи са о
кон тро ли ква ли те та ва зду ха у ре пу блич кој мре жи.

(2) Ми ни стар ство оба вља ко ор ди на ци ју ак тив но сти ре -
пу блич ке мре же и са ра ђу је са дру гим ор га ни ма ре пу блич -
ке упра ве ко ји на осно ву по себ них про пи са уче ству ју у
пра ће њу ква ли те та ва зду ха, по себ но са ор га ни ма над ле -
жним за за шти ту здра вља љу ди, за шти ту при ро де, пра ће ње
ме те о ро ло шких усло ва и дру го, као и са ор га ни ма је ди ни -
ца ло кал не са мо у пра ве.

(3) Пра ће ње ква ли те та ва зду ха у ре пу блич кој мре жи, у
окви ру сво јих над ле жно сти, вр ши ре пу блич ка управ на ор -
га ни за ци ја над ле жна за хи дро ло шке и ме те о ро ло шке по -
сло ве и овла шће на прав на ли ца.

(4) Овла шће на прав на ли ца из ста ва 3. овог чла на ду -
жни су да по дат ке о из вр ше ним мје ре њи ма до ста вља ју ре -
пу блич кој управ ној ор га ни за ци ји над ле жној за хи дро ло -
шке и ме те о ро ло шке по сло ве.

Члан 14.

(1) Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на сво јој те ри то ри ји
ус по ста вља ло кал ну мре жу мјер них ста ни ца и/или мјер -
них мје ста (у да љем тек сту: ло кал на мре жа) за пра ће ње
ква ли те та ва зду ха.

(2) Ло кал ну мре жу чи не до пун ске мјер не ста ни це
и/или мјер на мје ста ко је над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве од ре ђу је на осно ву мје ре ња или по сту па ка
про цје не за зо не и агло ме ра ци је за ко је не ма по да та ка о ни -
воу за га ђу ју ћих ма те ри ја, у скла ду са сво јим по тре ба ма и
мо гућ но сти ма.

(3) Мо ни то ринг ква ли те та ва зду ха у ло кал ној мре жи
оба вља се пре ма про пи су ко ји за сво ју те ри то ри ју до но си
над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, а ко ји мо ра
би ти ускла ђен са про пи сом из чла на 11. став 3. овог за ко на.

(4) Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве до но си про пис о кон -
тро ли ква ли те та ва зду ха на ло кал ном ни воу, ко јим се од ре -
ђу је број и рас по ред мјер них ста ни ца и/или мјер них мје ста
у од ре ђе ним зо на ма и агло ме ра ци ја ма, као и обим, вр ста и
уче ста лост мје ре ња уз прет ход ну са гла сност Ми ни стар -
ства.

Члан 15.

(1) Сред ства за ре а ли за ци ју про гра ма кон тро ле ква ли -
те та ва зду ха у ло кал ној мре жи обез бје ђу ју се из бу џе та је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

(2) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве оба -
вља ко ор ди на ци ју свих ак тив но сти ло кал не мре же.

(3) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве оба -
вља по сло ве пра ће ња ква ли те та ва зду ха из ста ва 1. овог
чла на пре ко овла шће ног прав ног ли ца.

(4) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо -
же да овла сти прав но ли це ко је пра ти рад ауто мат ских ста -
ни ца, при ку пља и об ра ђу је по дат ке до би је не кон тро лом
ква ли те та ва зду ха у ло кал ној мре жи под усло ви ма ко ји су
про пи са ни ак том из чла на 60. овог за ко на.

(5) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ду -
жан је да по дат ке о ре зул та ти ма мо ни то рин га ква ли те та ва -
зду ха јав но об ја ви и до ста ви ре пу блич кој управ ној ор га ни -
за ци ји над ле жној за хи дро ло шке и ме те о ро ло шке по сло ве.

Члан 16.

(1) У слу ча ју да по сто ји осно ва на сум ња да је до шло до
за га ђе ња ва зду ха ко је мо же на ру ши ти здра вље љу ди и/или
жи вот ну сре ди ну, мо ра ју се оба ви ти на мјен ска мје ре ња ни -
воа за га ђу ју ћих ма те ри ја.
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(2) Ми ни стар ство, од но сно над ле жни ор ган је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве утвр ђу је оправ да ност осно ва не сум ње
из ста ва 1. овог чла на и до но си од лу ку о мје ре њи ма по себ -
не на мје не ко ја са др жи на чин и ро ко ве мје ре ња, као и вр -
сту за га ђу ју ћих ма те ри ја ко је је по треб но мје ри ти.

(3) Мје ре ња по себ не на мје не Ми ни стар ство, од но сно
над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве оба вља пре -
ко над ле жних ор га на ре пу блич ке упра ве или овла шће ног
прав ног ли ца.

Члан 17.

(1) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и
овла шће на прав на ли ца ду жни су да по дат ке о ква ли те ту
ва зду ха до би је не кон тро лом ква ли те та ва зду ха из ло кал не
мре же, као и ре зул та те мје ре ња по себ не на мје не, до ста -
вља ју ре пу блич кој управ ној ор га ни за ци ји над ле жној за хи -
дро ло шке и ме те о ро ло шке по сло ве до 15. у мје се цу за
прет ход ни мје сец, а го ди шњи из вје штај нај ка сни је 60 да на
од да на ис те ка ка лен дар ске го ди не за прет ход ну го ди ну.

(2) Ре пу блич ка управ на ор га ни за ци ја над ле жна за хи -
дро ло шке и ме те о ро ло шке по сло ве и над ле жни ор ган је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве ду жни су да по дат ке из ста ва 1.
овог чла на учи не до ступ ним јав но сти и об ја ве у сред стви -
ма јав ног ин фор ми са ња, елек трон ским ме ди ји ма, као и на
сво јим веб-стра ни ца ма.

(3) По да ци из ста ва 1. овог чла на ко ри сте се за оцје њи -
ва ње ква ли те та ва зду ха, као и за из ра ду из вје шта ја о ста њу
ква ли те та ва зду ха и са став ни су дио ин фор ма ци о ног си -
сте ма о ква ли те ту ва зду ха.

III - ВРИ ЈЕД НО СТИ КВА ЛИ ТЕ ТА ВА ЗДУ ХА

Члан 18.

(1) Ври јед но сти ква ли те та ва зду ха чи не ну ме рич ке
ври јед но сти гра нич них ври јед но сти ни воа за га ђу ју ћих ма -
те ри ја у ва зду ху, до ње и гор ње гра ни це оцје њи ва ња ква ли -
те та ва зду ха, кри тич них ни воа, гра ни ца то ле ран ци је и то -
ле рант них ври јед но сти, циљ них ври јед но сти и ду го роч них
ци ље ва за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху, кон цен тра ци ја опа -
сних по здра вље љу ди и кон цен тра ци ја о ко ји ма се из вје -
шта ва јав ност.

(2) Вла да, у ци љу упра вља ња ква ли те том ва зду ха, на
при је длог Ми ни стар ства, про пи су је ври јед но сти ква ли те та
ва зду ха.

(3) Про пи сом из ста ва 2. овог чла на утвр ђу ју се и ро ко -
ви за по сти за ње гра нич них и/или циљ них ври јед но сти, у
слу ча ју да су оне пре ко ра че не.

Члан 19.

Гра нич не и/или циљ не ври јед но сти ни воа за га ђу ју ћих
ма те ри ја у ва зду ху, про пи са не у скла ду са чла ном 18. овог
за ко на, не сми ју би ти пре ко ра че не ка да се јед ном до стиг ну.

Члан 20.

(1) Ако се у од ре ђе ној зо ни или агло ме ра ци ји ускла ђе -
ност са гра нич ним ври јед но сти ма по је ди них за га ђу ју ћих
ма те ри ја не мо же по сти ћи у ро ко ви ма од ре ђе ним ак том из
чла на 18. став 2. овог за ко на, Вла да мо же, на при је длог
Ми ни стар ства, про ду жи ти ро ко ве за по сти за ње тих ври јед -
но сти за нај ви ше пет го ди на са мо за ту спе ци фич ну зо ну
или агло ме ра ци ју, под усло вом да је Ми ни стар ство за ту
зо ну или агло ме ра ци ју до ни је ло план ква ли те та ва зду ха.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на не сми ју се пре ко -
ра чи ти то ле рант не ври јед но сти про пи са не ак том из чла на
18. став 2. овог за ко на.

Члан 21.

(1) Пре ма ни воу за га ђе но сти, по ла зе ћи од про пи са них
гра нич них и то ле рант них ври јед но сти, а на осно ву ре зул -
та та мје ре ња, утвр ђу ју се сље де ће ка те го ри је ква ли те та ва -
зду ха:

а) пр ва ка те го ри ја - чист или не знат но за га ђен ва здух
гдје ни су пре ко ра че не гра нич не ври јед но сти ни воа ни за
јед ну за га ђу ју ћу ма те ри ју,

б) дру га ка те го ри ја - умје ре но за га ђен ва здух гдје су
пре ко ра че не гра нич не ври јед но сти ни воа за јед ну или ви -
ше за га ђу ју ћих ма те ри ја, али ни су пре ко ра че не то ле рант не
ври јед но сти ни јед не за га ђу ју ће ма те ри је и

в) тре ћа ка те го ри ја - пре ко мјер но за га ђен ва здух где су
пре ко ра че не то ле рант не ври јед но сти за јед ну или ви ше за -
га ђу ју ћих ма те ри ја.

(2) Ако за не ку за га ђу ју ћу ма те ри ју ни је про пи са на гра -
ни ца то ле ран ци је, ње на гра нич на ври јед ност узи ма се као
то ле рант на ври јед ност.

(3) Ка те го ри је ква ли те та ва зду ха утвр ђу ју се јед ном го -
ди шње за про те клу ка лен дар ску го ди ну.

(4) Ли сту ка те го ри ја ква ли те та ва зду ха по зо на ма и
агло ме ра ци ја ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке до но си ми ни стар
над ле жан за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не (у да љем
тек сту: ми ни стар) и об ја вљу је их у “Слу жбе ном гла сни ку
Ре пу бли ке Срп ске”, елек трон ским ме ди ји ма, као и на веб-
стра ни ци Вла де и Ми ни стар ства.

Члан 22.

(1) У зо ни и/или агло ме ра ци ји у ко јој је утвр ђе но да је
ква ли тет ва зду ха пр ве ка те го ри је спро во де се пре вен тив не
мје ре ра ди спре ча ва ња за га ђи ва ња ва зду ха пре ко гра нич -
них ври јед но сти.

(2) У зо ни и/или агло ме ра ци ји у ко јој је утвр ђе но да је
ква ли тет ва зду ха дру ге ка те го ри је спро во де се мје ре за
сма ње ње за га ђи ва ња ва зду ха ра ди до сти за ња гра нич них
ври јед но сти, као и сма ње ња до ис под гра нич них ври јед но -
сти.

(3) У зо ни и/или агло ме ра ци ји у ко јој је утвр ђе но да је
ква ли тет ва зду ха тре ће ка те го ри је спро во де се мје ре за
сма ње ње за га ђи ва ња ва зду ха ра ди крат ко роч ног по сти за ња
то ле рант них ври јед но сти и ду го роч ног обез бје ђи ва ња гра -
нич них ври јед но сти.

Члан 23.

У слу ча ју да се пре ко ра чи кон цен тра ци ја о ко јој се из -
вје шта ва јав ност, утвр ђе на ак том из чла на 18. став 1. овог
за ко на или кон цен тра ци ја по је ди не за га ђу ју ће ма те ри је
опа сне по здра вље љу ди, Ми ни стар ство и над ле жни ор ган
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ду жни су да оба ви је сте јав -
ност пу тем ра ди ја, те ле ви зи је, днев них но ви на, ин тер не та
и/или на дру ги по го дан на чин.

Члан 24.

(1) Ми ни стар јед ном го ди шње до но си ли сту зо на и
агло ме ра ци ја у ко ји ма су уста но вље на пре ко ра че ња гра -
нич них ври јед но сти ква ли те та ва зду ха ко ја по ти чу из при -
род них из во ра.

(2) Ли ста зо на и агло ме ра ци ја из ста ва 1. овог чла на до -
но си се на осно ву по да та ка о кон цен тра ци ја ма и из во ри ма,
као и до ка за ко ји по ка зу ју да се ова пре ко ра че ња мо гу при -
пи са ти при род ним из во ри ма.

(3) Ми ни стар про пи су је на чин во ђе ња еви ден ци је о по -
да ци ма из ста ва 2. овог чла на.

(4) Уко ли ко се пре ко ра че ња гра нич них ври јед но сти мо -
гу при пи са ти при род ним из во ри ма, та ква пре ко ра че ња не
сма тра ју се пре ко ра че њи ма у сми слу овог за ко на.

Члан 25.

(1) Ми ни стар до но си ли сту зо на и агло ме ра ци ја за пе -
ри од од пет го ди на у ко ји ма се гра нич не ври јед но сти PM10
фрак ци је су спен до ва них че сти ца у ва зду ху пре ко ра чу ју
због по ди за ња пра ши не про у зро ко ва не по си па њем пу те ва
пи је ском и со љу у зим ском пе ри о ду.

(2) Ли ста зо на и агло ме ра ци ја из ста ва 1. овог чла на
утвр ђу је се на осно ву по да та ка о кон цен тра ци ја ма и из во -
ри ма, као и до ка за ко ји по ка зу ју да се ова пре ко ра че ња мо -
гу при пи са ти по си па њу пу те ва пи је ском и со љу у зим ском
пе ри о ду.

(3) У зо на ма и агло ме ра ци ја ма у ко ји ма су гра нич не
ври јед но сти PM10 фрак ци је су спен до ва них че сти ца у ва -
зду ху пре ко ра че не због по ди за ња пра ши не про у зро ко ва не
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по си па њем пу те ва пи је ском и со љу у зим ском пе ри о ду та -
ква пре ко ра че ња не сма тра ју се пре ко ра че њи ма у сми слу
овог за ко на.

IV - СТРА ТЕ ГИ ЈА, ПЛА НО ВИ И ПРО ГРА МИ

Члан 26.

(1) Ин стру мен ти по ли ти ке и пла ни ра ња за шти те ва зду -
ха су:

а) Стра те ги ја за шти те ва зду ха,

б) пла но ви ква ли те та ва зду ха,

в) крат ко роч ни ак ци о ни пла но ви,

г) Ре пу блич ки про грам за по сте пе но сма њи ва ње го ди -
шњих мак си мал них ре пу блич ких еми си ја за га ђу ју ћих ма -
те ри ја и

д) пла но ви опе ра те ра за сма ње ње еми си ја из ста ци о -
нар них по стро је ња.

(2) Стра те ги ја за шти те ва зду ха, пла но ви ква ли те та ва -
зду ха и крат ко роч ни ак ци о ни пла но ви до но се се у ци љу
очу ва ња и по бољ ша ња ква ли те та ва зду ха и из бје га ва ња,
спре ча ва ња или сма ње ња штет них по сље ди ца по здра вље
љу ди и/или жи вот ну сре ди ну.

(3) Ре пу блич ки про грам за по сте пе но сма њи ва ње го ди -
шњих мак си мал них ре пу блич ких еми си ја за га ђу ју ћих ма -
те ри ја, и то: сум пор-ди ок си да (SO2), азот них ок си да
(NOx), ис пар љи вих ор ган ских је ди ње ња и амо ни ја ка
(NH3), до но си се у ци љу уса гла ша ва ња укуп них еми си ја у
Ре пу бли ци са утвр ђе ним го ди шњим мак си мал ним ре пу -
блич ким еми си ја ма за га ђу ју ћих ма те ри ја.

(4) План опе ра те ра за сма ње ње еми си ја из ста ци о нар -
них по стро је ња до но си опе ра тер у ци љу пред у зи ма ња мје -
ра за сма ње ње за га ђе ња ва зду ха, при мје не од ре ђе них тех -
нич ко-тех но ло шких рје ше ња и пла ни ра ња тро шко ва сма -
ње ња еми си ја.

Члан 27.

(1) Стра те ги ја за шти те ва зду ха (у да љем тек сту: Стра -
те ги ја) основ ни је до ку мент на осно ву ко јег се до но се пла -
но ви ква ли те та ва зду ха, крат ко роч ни ак ци о ни пла но ви и
про гра ми за сма ње ње еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва -
здух и ко ји мо ра ју би ти у са гла сно сти са њом.

(2) Стра те ги ја се ускла ђу је са дру гим ре пу блич ким, оп -
штим и сек тор ским пла но ви ма и по ли ти ка ма.

(3) Вла да при пре ма При је длог стра те ги је, ко ји до но си
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске за пе ри од од шест
го ди на.

Члан 28.

(1) Стра те ги ја је до ку мент ко јим се обез бје ђу ју усло ви
за ус по ста вља ње ин сти ту ци о нал ног си сте ма на осно ву ко -
јег се пред у зи ма ју мје ре за из бје га ва ње, спре ча ва ње или
сма ње ње за га ђе ња ва зду ха и штет них по сље ди ца по здра -
вље љу ди и/или жи вот ну сре ди ну у цје ли ни, на те ри то ри ји
Ре пу бли ке.

(2) Стра те ги ја оба ве зно са др жи:

a) оп ште ин фор ма ци је (по дат ке о ло ка ци ја ма, кли мат -
ске и то по граф ске по дат ке, број ста нов ни ка, мјер не ста ни -
це и/или мјер на мје ста),

б) кључ не еле мен те за про цје ну тре нут ног ста ња ква -
ли те та ва зду ха,

в) ци ље ве ко ји тре ба да се по стиг ну,

г) ак тив но сти ко је је по треб но пред у зе ти ра ди по сти за -
ња за да тих ци ље ва,

д) ду го роч не и крат ко роч не мје ре за спре ча ва ње, убла -
жа ва ње и кон тро лу за га ђи ва ња ва зду ха,

ђ) вре мен ски оквир у ко јем ће се пре ни је ти за хтје ви
ква ли те та ва зду ха ко ји се при мје њу ју у Европ ској уни ји,

е) вре мен ски оквир за по сти за ње за да тих ци ље ва ко ји
се ти чу ква ли те та ва зду ха,

ж) за хтје ве за ин те гри са ње ци ље ва и мје ра за шти те
ква ли те та ва зду ха у дру ге сек тор ске по ли ти ке,

з) ис тра жи ва ња ко ја је нео п ход но спро ве сти у ци љу ре -
а ли за ци је Стра те ги је и по сти за ња за да тих ци ље ва,

и) на чин из вје шта ва ња о ре а ли за ци ји Стра те ги је,

ј) по ступ ке ева лу а ци је из вје шта ја,

к) раз ло ге за пре и спи ти ва ње и ко ри го ва ње стра те шких
опре дје ље ња и

л) при каз из во ра и на чи на ко ри шће ња сред ста ва и дру -
гих ре сур са нео п ход них за ре а ли за ци ју стра те шких ци ље -
ва.

Члан 29.

(1) Ре а ли за ци ја Стра те ги је оства ру је се до но ше њем ак -
ци о ног пла на за за шти ту ва зду ха, ат мос фе ре и су зби ја ње
кли мат ских про мје на, ко ји до но си Вла да.

(2) Ак ци о ни план из прет ход ног ста ва са др жи:

а) кон крет не мје ре ко је се пред у зи ма ју ра ди ре а ли за ци -
је ци ље ва Стра те ги је,

б) ро ко ве за ре а ли за ци ју ци ље ва Стра те ги је и

в) но си о це ак тив но сти.

(3) Но си лац из ра де пла на из ста ва 1. овог чла на је Ми -
ни стар ство у са рад њи са дру гим над ле жним ор га ни ма.

Члан 30.

(1) Вла да под но си из вје штај о ре а ли за ци ји Стра те ги је
На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Срп ске сва ке три го ди не.

(2) Из вје штај из ста ва 1. овог чла на Вла да ста вља на
увид јав но сти у скла ду са од ред ба ма овог за ко на, а ми -
шље ње јав но сти узи ма се у об зир при ли ком до но ше ња од -
лу ке о пре и спи ти ва њу и ко ри го ва њу стра те шких опре дје -
ље ња.

Члан 31.

(1) Пла но ви ква ли те та ва зду ха са др же на ро чи то:

а) по дат ке о ло ка ци ји (под руч ју) по ве ћа ног за га ђе ња,

б) основ не ин фор ма ци је о зо ни и агло ме ра ци ји,

в) по дат ке о вр сти и сте пе ну за га ђе ња,

г) по дат ке о из во ру за га ђе ња,

д) ана ли зу си ту а ци је и фак то ра ко ји су ути ца ли на по -
ја ву пре ко ра че ња,

ђ) де та ље о мје ра ма или про јек ти ма по бољ ша ња ко ји
су по сто ја ли при је сту па ња на сна гу овог за ко на,

е) де та ље о мје ра ма или про јек ти ма ко ји су при ми је ње -
ни са ци љем сма ње ња за га ђе ња на кон сту па ња на сна гу
овог за ко на,

ж) де та ље о мје ра ма или про јек ти ма ко ји се пла ни ра ју
у ду го роч ном пе ри о ду,

з) ор га не над ле жне за раз вој и спро во ђе ње пла на и

и) ли сту до ку ме на та, пу бли ка ци ја и слич но, ко ји ма се
пот кре пљу ју по да ци на ве де ни у пла ну.

(2) Пла но ви ква ли те та ва зду ха мо гу да са др же и мје ре
про пи са не крат ко роч ним ак ци о ним пла но ви ма из чла на
34. овог за ко на.

(3) У слу ча ју пре ко ра че ња оних гра нич них ври јед но -
сти за ко је је рок за по сти за ње већ ис те као, пла но ви ма ква -
ли те та ва зду ха утвр ђу ју се од го ва ра ју ће мје ре ка ко би се
скра тио пе ри од пре ко ра че ња.

(4) Пла но ви ма ква ли те та ва зду ха мо гу се утвр ди ти спе -
ци фич не мје ре на ми је ње не за шти ти осје тљи вих гру па ста -
нов ни штва, по себ но дје це.

Члан 32.

(1) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве до -
но си план ква ли те та ва зду ха у зо на ма и агло ме ра ци ја ма у
ко ји ма је ва здух тре ће ка те го ри је, од но сно ка да за га ђе ње
ва зду ха пре ва зи ла зи ефек те мје ра ко је се пред у зи ма ју, од -
но сно ка да је угро жен ка па ци тет жи вот не сре ди не или по -
сто ји стал но за га ђе ње ва зду ха на од ре ђе ном про сто ру, са
ци љем да се по стиг ну од го ва ра ју ће гра нич не ври јед но сти
или циљ не ври јед но сти утвр ђе не ак том из чла на 18. став 2.
овог за ко на.
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(2) План из ста ва 1. овог чла на до но си се на осно ву
оцје не ста ња ква ли те та ва зду ха и об у хва та све глав не за га -
ђу ју ће ма те ри је и глав не из во ре за га ђи ва ња ва зду ха ко ји су
до ве ли до за га ђе ња.

(3) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, над ле жни ор ган је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве не до но си план ква ли те та ва -
зду ха у слу ча ју пре ко ра че ња из чла на 24. став 2. и чла на
25. став 2. овог за ко на, осим у слу ча ју да се пре ко ра че ња
мо гу при пи са ти и дру гим из во ри ма су спен до ва них че сти -
ца PM10, а не са мо по си па њу пу те ва пи је ском и со љу у
зим ском пе ри о ду.

(4) Ми ни стар ство да је са гла сност на пла но ве ква ли те -
та ва зду ха из ста ва 1. овог чла на.

Члан 33.

(1) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве до -
но си крат ко роч не ак ци о не пла но ве у зо ни или агло ме ра ци -
ји ко ја се на ла зи на њи хо вој те ри то ри ји у слу ча ју да:

а) по сто ји опа сност да ни вои за га ђу ју ћих ма те ри ја у
ва зду ху пре ко ра че јед ну или ви ше кон цен тра ци ја опа сних
по здра вље љу ди утвр ђе них про пи сом из чла на 18. став 2.
овог за ко на,

б) по сто ји опа сност да се пре ко ра чи кон цен тра ци ја
при зем ног озо на опа сна по здра вље љу ди, утвр ђе на про пи -
сом из чла на 18. став 2. овог за ко на, ако над ле жни ор ган
про ци је ни, узи ма ју ћи у об зир ге о граф ске, ме те о ро ло шке и
еко ном ске усло ве, да по сто ји зна ча јан по тен ци јал да се
сма њи ри зик, тра ја ње и озбиљ ност та квог пре ко ра че ња.

(2) Крат ко роч ни ак ци о ни пла но ви мо гу се, ра ди за шти -
те здра вља љу ди и/или жи вот не сре ди не по по тре би, до -
није ти и у слу ча ју да по сто ји опа сност од пре ко ра че ња јед -
не или ви ше гра нич них или циљ них ври јед но сти за по је ди -
не за га ђу ју ће ма те ри је ко је су утвр ђе не ак том из чла на 18.
став 2. овог за ко на.

(3) Ми ни стар ство да је са гла сност на крат ко роч не ак ци -
о не пла но ве из ста ва 1. овог чла на.

Члан 34.

(1) Крат ко роч ни ак ци о ни пла но ви из чла на 33. овог за -
ко на са др же оба ве зно мје ре ко је се крат ко роч но пред у зи -
ма ју у ци љу сма ње ња ри зи ка или тра ја ња та квог пре ко ра -
че ња.

(2) Крат ко роч ним ак ци о ним пла ном из ста ва 1. овог
чла на мо гу се, у за ви сно сти од сва ког по је ди нач ног слу ча -
ја, пред у зе ти дје ло твор не мје ре за кон тро лу ак тив но сти ко -
је до при но се на стан ку опа сно сти од пре ко ра че ња од го ва -
ра ју ћих гра нич них или циљ них ври јед но сти или кон цен -
тра ци ја опа сних по здра вље љу ди и, по по тре би, при вре ме -
но за у ста ви ти на ве де не ак тив но сти.

(3) Крат ко роч ним ак ци о ним пла но ви ма мо гу се пред -
ви дје ти мје ре у ве зи са са о бра ћа јем мо тор них во зи ла, у
скла ду са по себ ним за ко ном, ра до ви ма на из град њи, ра дом
ин ду стриј ских по стро је ња, упо тре бом про из во да ко ји са -
др же за га ђу ју ће ма те ри је и гри ја њем до ма ћин ста ва, као и
спе ци фич не ак тив но сти на ми је ње не за шти ти осје тљи вих
гру па ста нов ни штва, на ро чи то дје це.

Члан 35.

Крат ко роч ни ак ци о ни пла но ви и ин фор ма ци је о на чи ну
на ко ји ће се при мје њи ва ти мо ра ју би ти до ступ ни јав но сти
и за ин те ре со ва ним ор га ни за ци ја ма, као што су ор га ни за -
ци је ко је се ба ве за шти том жи вот не сре ди не, ор га ни за ци је
ко је за сту па ју ин те ре се осје тљи вих гру па ста нов ни штва,
здрав стве ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма при вред ни ка.

Члан 36.

(1) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве оба -
вје шта ва Ми ни стар ство од мах, ако се би ло ко ја гра нич на
ври јед ност, кри тич ни ни во, гра ни ца то ле ран ци је, циљ на
ври јед ност и ду го роч ни циљ, кон цен тра ци ја опа сна по
здра вље љу ди или кон цен тра ци ја о ко јој се из вје шта ва јав -
ност пре ко ра чи због зна чај ног пре ко гра нич ног пре но са ва -
зду хом за га ђу ју ћих ма те ри ја или њи хо вих пре кур со ра.

(2) Ми ни стар ство у слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, по
по тре би, пред у зи ма за јед нич ке ак тив но сти са над ле жним
ор га ни ма дру ге др жа ве, као што су при пре ма за јед нич ки
ко ор ди ни ра ног пла на ква ли те та ва зду ха и/или при пре ма и
примjена крат ко роч ног ак ци о ног пла на за сусjедне зо не у
на шој и су сјед ним зе мља ма и размjена по треб них ин фор -
ма ци ја.

(3) У слу ча ју пре ко ра че ња кон цен тра ци је опа сне по
здра вље љу ди и кон цен тра ци је о ко јој се из вје шта ва јав -
ност у зо на ма или агло ме ра ци ја ма у бли зи ни ен ти тет ске
гра ни це, Ми ни стар ство у нај кра ћем ро ку о то ме обавjешт -
ава над ле жни ор ган су сјед не др жа ве.

(4) Ми ни стар ство ин фор ми ше јав ност у слу ча је ви ма из
ст. 1. и 2. овог чла на.

Члан 37.

(1) Ре пу блич ки про грам за по сте пе но сма њи ва ње го ди -
шњих мак си мал них ре пу блич ких еми си ја за га ђу ју ћих ма -
те ри ја (у да љем тек сту: Ре пу блич ки про грам) до но си Вла -
да за пе ри од од че ти ри го ди не.

(2) Ре пу блич ки про грам са др жи:

а) по дат ке о усво је ним ин стру мен ти ма по ли ти ке за -
шти те ва зду ха и мје ра ма за сма ње ње еми си ја за га ђу ју ћих
ма те ри ја из чла на 26. став 3. овог за ко на,

б) кван ти фи ко ва ну про цје ну ефе ка та по ли ти ка и мје ра
из тач ке а) овог ста ва у од но су на еми си је за га ђу ју ћих ма -
те ри ја из 2000. го ди не, ко ја се узи ма као ре фе рент на,

в) ори јен та ци о ну про цје ну о мо гу ћим зна чај ним про -
мје на ма у ге о граф ској ди стри бу ци ји мак си мал них ре пу -
блич ких еми си ја и

г) дру ге по дат ке и до ку мен та ци ју.

(3) Ре пу блич ки про грам мо ра би ти до сту пан јав но сти и
за ин те ре со ва ној јав но сти.

Члан 38.

(1) Ре пу блич ки план за сма ње ње еми си ја из по сто је ћих
по стро је ња за са го ри је ва ње је дио ре пу блич ког про гра ма
из чла на 37. овог за ко на.

(2) Ре пу блич ки план за сма ње ње еми си ја из по сто је ћих
по стро је ња за са го ри је ва ње оба ве зно са др жи:

а) ци ље ве и у од но су на њих де фи ни са не циљ не ври -
јед но сти,

б) мје ре и ро ко ве за по сти за ње ци ље ва и циљ них ври -
јед но сти и

в) по сту пак пра ће ња ре а ли за ци је овог пла на.

Члан 39.

(1) На под руч ју гдје је утвр ђе на тре ћа ка те го ри ја ква ли -
те та ва зду ха ор ган над ле жан за по сло ве за шти те жи вот не
сре ди не на ла же опе ра те ру да из ра ди план за сма ње ње еми -
си ја из ста ци о нар них из во ра за га ђе ња ва зду ха и од ре ђу је
рок за из ра ду тог пла на.

(2) Опе ра тер је ду жан да у ро ку из ста ва 1. овог чла на
из ра ди план опе ра те ра за сма ње ње еми си ја из ста ци о нар -
них из во ра за га ђе ња.

(3) План опе ра те ра за сма ње ње еми си ја из ста ци о нар -
них из во ра за га ђе ња са др жи:

а) опис по сље ди ца пре ко мјер ног за га ђи ва ња ва зду ха,

б) зо ну у ко јој се на ла зи опе ра тер,

в) мје ре за по сти за ње по бољ ша ња ква ли те та ва зду ха,

г) опис ода бра них тех но ло шких и дру гих рје ше ња,

д) про цје ну тро шко ва,

ђ) ре до сли јед спро во ђе ња пла ни ра них ак тив но сти,

е) рок за спро во ђе ње пла ни ра них ак тив но сти,

ж) сред ства за спро во ђе ње пла на и

з) дру ге по дат ке и до ку мен та ци ју.

(4) Са гла сност на план из ста ва 2. овог чла на да је ор ган
ко ји је на ло жио из ра ду тог пла на.

12 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 124 14.12.2011.



V - МЈЕ РЕ ЗА ПО БОЉ ША ЊЕ КВА ЛИ ТЕ ТА ВА ЗДУ ХА

Члан 40.

Мје ре за спре ча ва ње и сма ње ње за га ђи ва ња ва зду ха и
по бољ ша ње ква ли те та ва зду ха об у хва та ју:

a) про пи си ва ње гра нич них ври јед но сти еми си ја за га -
ђу ју ћих ма те ри ја из ста ци о нар них из во ра за га ђи ва ња,

б) про пи си ва ње гра нич них ври јед но сти еми си ја за га -
ђу ју ћих ма те ри ја из по крет них из во ра за га ђи ва ња,

в) ускла ђи ва ње са мак си мал ним ре пу блич ким еми си ја -
ма на кон њи хо вог утвр ђи ва ња за по је ди не за га ђу ју ће ма те -
ри је,

г) про пи си ва ње до зво ље них ко ли чи на по је ди них за га -
ђу ју ћих ма те ри ја у од ре ђе ним про из во ди ма,

д) сма ње ње еми си ја га со ва са ефек том ста кле не ба ште,

ђ) по сте пе но сма њи ва ње упо тре бе суп стан ци ко је
оште ћу ју озон ски омо тач и

е) оста ле мје ре за спре ча ва ње и сма ње ње за га ђе ња.

Члан 41.

(1) Ми ни стар по себ ним про пи сом утвр ђу је мје ре за
спре ча ва ње и сма ње ње за га ђи ва ња ва зду ха и по бољ ша ње
ква ли те та ва зду ха ко је са др же:

а) гра нич не ври јед но сти еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја
у ва здух,

б) на чин, по сту пак, уче ста лост и ме то до ло ги ју мје ре ња
еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја,

в) кри те ри ју ме за ус по ста вља ње мјер них мје ста за мје -
ре ње еми си је,

г) по сту пак вред но ва ња ре зул та та мје ре ња еми си је и
ускла ђе ност са про пи са ним нор ма ти ви ма,

д) са др жај из вје шта ја о из вр ше ним мје ре њи ма еми си је
и би лан су еми си је и

ђ) на чин до ста вља ња по да та ка о еми си ја ма за по тре бе
ин фор ма ци о ног си сте ма и ро ко ве до ста вља ња по да та ка.

(2) Ак том из ста ва 1. овог чла на мо гу се, за по сто је ће
из во ре за га ђи ва ња ва зду ха, про пи са ти до зво ље на пре ко ра -
че ња гра нич них ври јед но сти еми си је од ре ђе них за га ђу ју -
ћих ма те ри ја и од ре ди ти рок у ко ме се те ври јед но сти мо -
ра ју сма њи ти на ни во гра нич них ври јед но сти еми си је.

Члан 42.

Ми ни стар ство про пи су је гра нич не ври јед но сти еми си -
је за га ђу ју ћих ма те ри ја из по сто је ћих по стро је ња за са го -
рије ва ње, има ју ћи у ви ду: вр сту, ка па ци тет, ста рост, пла ни -
ра ни рад ни ви јек по стро је ња и го ри во ко је се у ње му ко ри -
сти, као и ме то де, на чин мје ре ња еми си је за га ђу ју ћих ма -
те ри ја, кри те ри ју ме за из бор мјер них мје ста, на чин про вје -
ре тач но сти мје ре ња (кон трол на мје ре ња и ка ли бра ци ја),
на чин об ра де ре зул та та мје ре ња, на чин и ро ко ве за до ста -
вља ње по да та ка и по сту пак од ре ђи ва ња укуп не го ди шње
еми си је из по стро је ња за са го ри је ва ње.

Члан 43.

У ци љу за шти те и очу ва ња ква ли те та ва зду ха вр ши се
кон тро ла еми си ја ис пар љи вих ор ган ских је ди ње ња из ин -
ста ла ци ја за скла ди ште ње и ди стри бу ци ју нафт них де ри -
ва та од тер ми на ла до бен зин ских пум пи, као и из тех но ло -
шких про це са и ак тив но сти у ко ји ма се ис пар љи ва ор ган -
ска је ди ње ња ко ри сте као рас тва ра чи.

Члан 44.

(1) Прав на ли ца и пред у зет ни ци ко ји се ба ве скла ди -
ште њем, ди стри бу ци јом и ста вља њем у про мет наф те и
нафт них де ри ва та ду жни су да при мје њу ју про пис о тех -
нич ким мје ра ма у ци љу сма ње ња еми си ја ис пар љи вих ор -
ган ских је ди ње ња.

(2) Про пис из ста ва 1. овог чла на ко јим се про пи су ју
тех нич ке мје ре и за хтје ви ко ји се од но се на до зво ље не
еми си о не фак то ре за ис пар љи ва ор ган ска је ди ње ња ко ја
по ти чу из про це са скла ди ште ња и ди стри бу ци је наф те и
нафт них де ри ва та, од но сно за скла ди шне, уто вар не и ис то -

вар не ин ста ла ци је на тер ми на ли ма и за ци стер не, уто вар не
и ис то вар не ин ста ла ци је у ма ло про дај ним објек ти ма до но -
си ми ни стар у са рад њи са ми ни стар ством над ле жним за
по сло ве енер ге ти ке.

Члан 45.

(1) Прав но ли це и пред у зет ник ко ји у свом про из вод -
ном про це су ко ри сти ор ган ске рас тва ра че ду жан је да при -
ме њу је мје ре у ци љу сма ње ња ври јед но сти еми си је ис пар -
љи вих ор ган ских је ди ње ња ис под про пи са них ври јед но -
сти.

(2) Ми ни стар до но си про пис ко јим утвр ђу је:

a) ли сту ин ду стриј ских по стро је ња и ак тив но сти у ко -
ји ма се кон тро ли ше еми си ја ис пар љи вих ор ган ских је ди -
ње ња,

б) ври јед но сти еми си је ис пар љи вих ор ган ских је ди ње -
ња при од ре ђе ној по тро шњи рас тва ра ча и укуп не до зво ље -
не еми си је ис пар љи вих ор ган ских је ди ње ња из по стро је ња
и ак тив но сти и

в) ше ме за сма ње ње еми си ја ис пар љи вих ор ган ских је -
ди ње ња.

(3) Ше ма за сма ње ње еми си ја ис пар љи вих ор ган ских
је ди ње ња је про пи са ни ал тер на тив ни на чин сма ње ња еми -
си ја ис пар љи вих ор ган ских је ди ње ња.

Члан 46.

(1) По крет ни из во ри за га ђи ва ња мо гу се ко ри сти ти и
ста вља ти у про мет ако за га ђу ју ће ма те ри је у из дув ним га -
со ви ма из тих из во ра не пре ла зе гра нич не ври јед но сти
еми си је утвр ђе не тех нич ким про пи си ма, у скла ду са овим
за ко ном.

(2) Еми си је из по крет них из во ра за га ђи ва ња кон тро ли -
шу се при ли ком ре дов ног, ван ред ног и кон трол ног тех нич -
ког пре гле да, у скла ду са од го ва ра ју ћим тех нич ким про пи -
сом и за ко ном ко јим се уре ђу је без бјед ност са о бра ћа ја.

Члан 47.

Мак си мал не ре пу блич ке еми си је утвр ђу ју се за аци ди -
фи ку ју ће и еутро фи ку ју ће за га ђу ју ће ма те ри је и пре кур со -
ре озо на, и то за: сум пор-ди ок сид (SO2), азот не ок си де
(NOx), ис пар љи ва ор ган ска је ди ње ња и амо ни јак (NH3), у
ци љу уна пре ђе ња и за шти те жи вот не сре ди не и здра вља
љу ди од штет ног деј ства аци ди фи ка ци је, еутро фи ка ци је и
при зем ног озо на, а ра ди по сти за ња ду го роч них ци ље ва ко -
ји под ра зу ми је ва ју одр жа ва ње кри тич них ни воа и за шти ту
ста нов ни штва.

Члан 48.

(1) Го ри ва ко ја се ста вља ју у про мет, од но сно ко ри сте у
ста ци о нар ним и по крет ним из во ри ма за га ђи ва ња мо ра ју
за до во ља ва ти за хтје ве ква ли те та про пи са не ва же ћим стан -
дар ди ма и тех нич ким про пи си ма ко ји се од но си на ква ли -
тет тог го ри ва.

(2) Ми ни стар у са рад њи са ми ни стар ством над ле жним
за по сло ве енер ге ти ке до но си:

а) тех нич ки про пис из ста ва 1. овог чла на ко јим се про -
пи су ју тех нич ки и дру ги за хтје ви ко је то го ри во мо ра да
ис пу ња ва,

б) до зво ље ну ко ли чи ну за га ђу ју ћих ма те ри ја у го ри ву,

в) ме то де ис пи ти ва ња го ри ва,

г) на чин утвр ђи ва ња ква ли те та и до ка зи ва ња ускла ђе -
но сти са про пи са ним гра нич ним ври јед но сти ма.

Члан 49.

(1) У ци љу сма њи ва ња еми си ја ис пар љи вих ор ган ских
је ди ње ња из бо ја и ла ко ва про пи су је се мак си мал но до зво -
ље ни са др жај по је ди них ис пар љи вих ор ган ских је ди ње ња
у бо ја ма и ла ко ви ма.

(2) Мак си мал но до зво ље ни са др жај ис пар љи вих ор ган -
ских је ди ње ња у бо ја ма и ла ко ви ма утвр ђен је про пи си ма
ко ји ма се уре ђу ју хе ми ка ли је.
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Члан 50.

(1) Га со ви са ефек том ста кле не ба ште су: угљен-ди ок -
сид (CO2), ме тан (CH4), азот су бок сид (N2О), флу о ро у гљо -
во до ни ци (HFCs), пер флу о ро у гље ни ци (PFCs) и сум пор -
хек са флу о рид (SF6).

(2) Спре ча ва ње и сма ње ње за га ђи ва ња ва зду ха ко је
ути че на про мје ну кли ме спро во ди се:

а) при мје ном мје ра за сма ње ње еми си ја га со ва са ефек -
том ста кле не ба ште и

б) пра ће њем еми си ја га со ва са ефек том ста кле не ба ште
из из во ра и пра ће њем од стра ње них ко ли чи на ових га со ва
пу тем по но ра.

(3) Мје ре из ста ва 2. тач ка а) овог чла на ре а ли зу ју се:

а) раз во јем и ко ри шће њем чи сти јих тех но ло ги ја ко ји ма
се спре ча ва или сма њу је еми си ја га со ва са ефек том ста кле -
не ба ште,

б) под сти ца њем ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер -
ги је,

в) под сти ца њем енер гет ске ефи ка сно сти и

г) ак тив но сти ма ко ји ма се по ве ћа ва од стра њи ва ње га -
со ва са ефек том ста кле не ба ште из ат мос фе ре.

(4) Мје ре из ста ва 2. тач ка а) овог чла на мо гу се спро -
во ди ти у окви ру Ме ха ни зма чи стог раз во ја Кјо то про то ко -
ла.

(5) Спро во ђе ње Ме ха ни зма чи стог раз во ја, ко ји одо -
бра ва про гра ме и про јек те ко ји се спро во де у окви ру ме ха -
ни зма чи стог раз во ја, вр ши ти је ло ко је осни ва Вла да.

(6) Кри те ри ју ми и на чин одо бра ва ња про гра ма и про је -
ка та ко ји се ре а ли зу ју у окви ру Ме ха ни зма чи стог раз во ја
утвр ђе ни су про пи сом Вла де.

(7) По да ци о еми си ја ма и од стра ње ним ко ли чи на ма га -
со ва са ефек том ста кле не ба ште из ста ва 2. тач ка б) овог
чла на чи не Ин вен тар еми си је га со ва са ефек том ста кле не
ба ште.

(8) Ре пу блич ка управ на ор га ни за ци ја над ле жна за хи -
дро ло шке и ме те о ро ло шке по сло ве во ди Ин вен тар еми си је
га со ва са ефек том ста кле не ба ште.

(9) По да ци из ста ва 7. овог чла на су јав ни.

Члан 51.

(1) Прав на ли ца и пред у зет ни ци ко ји оба вља ју дје лат -
ност про из вод ње, одр жа ва ња и/или по прав ке, са ку пља ња,
об на вља ња и об ра де, кон тро лу ко ри шће ња, ста вља ња на
тр жи ште, трај ног од ла га ња и ис кљу чи ва ња из упо тре бе
про из во да и опре ме ко ји са др же суп стан це ко је оште ћу ју
озон ски омо тач мо ра ју по сту па ти у скла ду са по себ ним
про пи сом ко ји до но си Вла да.

(2) Про пи сом из ста ва 1. овог чла на утвр ђу ју се:

а) на чин по сте пе ног сма њи ва ња по тро шње суп стан ци
ко је оште ћу ју озон ски омо тач,

б) по сту па ње са тим суп стан ца ма,

в) по сту па ње са про из во ди ма и опре мом ко ји са др же
или су по мо ћу тих суп стан ци про из ве де ни,

г) по сту па ње са суп стан ца ма ко је оште ћу ју озон ски
омо тач на кон пре стан ка упо тре бе про из во да и опре ме ко ји
их са др же,

д) на чин њи хо вог са ку пља ња, об на вља ња и об ра де, ко -
ри шће ња и трај ног од ла га ња, ста вља ња у про мет,

ђ) на чин об ра чу на тро шко ва њи хо вог по нов ног ко ри -
шће ња и

е) на чин озна ча ва ња про из во да и опре ме ко ји са др же
суп стан це ко је оште ћу ју озон ски омо тач.

(3) За оба вља ње дје лат но сти про из вод ње, одр жа ва ња
и/или по прав ке и ис кљу чи ва ња из упо тре бе про из во да и
опре ме ко ји са др же суп стан це ко је оште ћу ју озон ски омо -
тач прав на ли ца и пред у зет ни ци мо ра ју има ти до зво лу Ми -
ни стар ства.

(4) По да ци о не на мјер но ис пу ште ним ду го трај ним ор -
ган ским за га ђу ју ћим суп стан ца ма чи не Ин вен тар о не на -
мјер но ис пу ште ним ду го трај ним ор ган ским за га ђу ју ћим
суп стан ца ма, ко ји во ди ре пу блич ка управ на ор га ни за ци ја
над ле жна за хи дро ло шке и ме те о ро ло шке по сло ве.

(5) По да ци из ста ва 4. овог чла на су јав ни.

Члан 52.

(1) У ци љу кон тро ле еми си ја флу о ро ва них га со ва са
ефек том ста кле не ба ште, њи хо ве упо тре бе и по сту па ња са
опре мом и уре ђа ји ма ко ји са др же ове га со ве ми ни стар про -
пи су је:

а) на чин кон тро ле еми си ја флу о ро ва них га со ва са ефек -
том ста кле не ба ште из кли ма ти за ци о них си сте ма мо тор -
них во зи ла;

б) ли сту и са став флу о ро ва них га со ва са ефек том ста -
кле не ба ште и њи хов по тен ци јал гло бал ног за гри ја ва ња,
на чин ко ри шће ња, са ку пља ња и уни шта ва ња ових га со ва,
на чин озна ча ва ња и од ла га ња про из во да и опре ме ко ји са -
др же ове га со ве, на чин из вје шта ва ња о флу о ро ва ним га со -
ви ма са ефек том ста кле не ба ште у скла ду са пре у зе тим ме -
ђу на род ним оба ве за ма, на чин кон тро ле ко ри шће ња и ста -
вља ња на тр жи ште, као и на чин обу ке и усло ве за из да ва -
ње сер ти фи ка та прав ним ли ци ма и пред у зет ни ци ма за рад
са флу о ро ва ним га со ви ма са ефек том ста кле не ба ште;

в) ми ни мал не усло ве за из да ва ње сер ти фи ка та:

1) прав ним ли ци ма и пред у зет ни ци ма за рад са ста ци -
о нар ним рас хлад ним и кли ма-уре ђа ји ма, као и то плот ним
пум па ма ко је са др же од ре ђе не флу о ро ва не га со ве са ефек -
том ста кле не ба ште,

2) прав ним ли ци ма и пред у зет ни ци ма за рад са ста ци -
о нар ним си сте ми ма за шти те од по жа ра и апа ра ти ма за га -
ше ње по жа ра ко ји са др же од ре ђе не флу о ро ва не га со ве са
ефек том ста кле не ба ште,

3) прав ним ли ци ма и пред у зет ни ци ма ко ји се ба ве са -
ку пља њем од ре ђе них флу о ро ва них га со ва са ефек том ста -
кле не ба ште из уре ђа ја под ви со ким при ти ском,

4) прав ним ли ци ма и пред у зет ни ци ма ко ји се ба ве са -
ку пља њем из опре ме од ре ђе них рас тва ра ча на ба зи флу о -
ро ва них га со ва са ефек том ста кле не ба ште;

г) ми ни мал не за хтје ве за про гра ме обу ке и усло ве за
при зна ва ње увје ре ња о обу ци за прав на ли ца и пред у зет ни -
ке ко ји ра де са кли ма ти за ци о ним си сте ми ма ко ји са др же
од ре ђе не флу о ро ва не га со ве са ефек том ста кле не ба ште у
мо тор ним во зи ли ма и

д) на чин из вје шта ва ња о про гра ми ма тре нин га и из да -
тим сер ти фи ка ти ма у скла ду са пре у зе тим ме ђу на род ним
оба ве за ма.

(2) Про пис из ста ва 1. овог чла на са др жи обра зац из вје -
шта ја ко ји под но се про из во ђач, уво зник и из во зник од ре -
ђе них флу о ро ва них га со ва са ефек том ста кле не ба ште, на -
чин озна ча ва ња про из во да и опре ме ко ји са др же од ре ђе не
флу о ро ва не га со ве са ефек том ста кле не ба ште, стан дард не
про це ду ре за про вје ру ис пу шта ња флу о ро ва них га со ва са
ефек том ста кле не ба ште из ста ци о нар них си сте ма за шти те
од по жа ра, из ста ци о нар не рас хлад не и кли ма ти за ци о не
опре ме, као и из то плот них пум пи.

Члан 53.

На те ри то ри ји Ре пу бли ке за бра њу је се:

а) про из вод ња суп стан ци ко је оште ћу ју озон ски омо -
тач,

б) увоз и/или из воз суп стан ци ко је оште ћу ју озон ски
омо тач, a ко је су утвр ђе не по твр ђе ним ме ђу на род ним уго -
во ром, од но сно про из во да и опре ме ко ји са др же ове суп -
стан це, из зе ма ља од но сно у зе мље ко је ни су уго вор не
стра не тог уго во ра,

в) увоз и/или из воз и ста вља ње у про мет без до зво ле
суп стан ци ко је оште ћу ју озон ски омо тач и флу о ро ва них
га со ва са ефек том ста кле не ба ште,
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г) увоз и/или из воз и ста вља ње у про мет но вих про -
 изво да и опре ме ко ји са др же суп стан це ко је се кон тро ли -
шу, а ко је оште ћу ју озон ски омо тач, из у зев хло ро флу о ро у -
гљо во до ни ка,

д) ис пу шта ње суп стан ци ко је оште ћу ју озон ски омо тач
и флу о ро ва них га со ва са ефек том ста кле не ба ште,

ђ) пу ње ње про из во да и опре ме ко ји са др же флу о ро ва не
га со ве са ефек том ста кле не ба ште суп стан ца ма ко је оште -
ћу ју озон ски омо тач,

е) ис пи ра ње суп стан ца ма ко је оште ћу ју озон ски омо -
тач,

ж) увоз и/или из воз, ста вља ње у про мет и ко ри шће ње
ре зер во а ра за јед но крат ну упо тре бу у ко ји ма се скла ди ште
суп стан це ко је оште ћу ју озон ски омо тач и флу о ро ва ни га -
со ви са ефек том ста кле не ба ште,

з) ста вља ње у про мет на ма ло суп стан ци ко је оште ћу ју
озон ски омо тач и флу о ро ва них га со ва са ефек том ста кле не
ба ште и

и) увоз и/или из воз и ста вља ње у про мет ко ри шће них
про из во да и опре ме ко ји са др же суп стан це ко је оште ћу ју
озон ски омо тач.

Члан 54.

(1) Ми ни стар ство во ди еви ден ци ју о уво зу и/или из во -
зу, ста вља њу у про мет и по тро шњи суп стан ци ко је оште ћу -
ју озон ски омо тач и флу о ро ва них га со ва са ефек том ста -
кле не ба ште, од но сно про из во да и опре ме ко ји их са др же,
прав ним ли ци ма и пред у зет ни ци ма ко ји се ба ве дје лат но -
шћу уво за и/или из во за, ста вља ња у про мет, про из вод ње и
одр жа ва ња про из во да и опре ме ко ји са др же те суп стан це,
са ку пља ња, об на вља ња и об ра де суп стан ци ко је оште ћу ју
озон ски омо тач и флу о ро ва них га со ва са ефек том ста кле не
ба ште.

(2) Ми ни стар про пи су је на чин во ђе ња еви ден ци је из
ста ва 1. овог чла на.

Члан 55.

(1) По стро је ње се мо ра про јек то ва ти, гра ди ти и/или
про из во ди ти, опре ма ти, ко ри сти ти и одр жа ва ти та ко да не
ис пу шта за га ђу ју ће ма те ри је у ва здух у ко ли чи ни ве ћој од
гра нич них ври јед но сти еми си је.

(2) Уко ли ко до ђе до ква ра уре ђа ја ко ји ма се обез бје ђу -
је спро во ђе ње про пи са них мје ра за шти те или до по ре ме ћа -
ја тех но ло шког про це са, због че га до ла зи до пре ко ра че ња
гра нич них ври јед но сти еми си је, опе ра тер је ду жан да квар
или по ре ме ћај от кло ни, од но сно при ла го ди рад на ста лој
си ту а ци ји или да об у ста ви тех но ло шки про цес, ка ко би се
еми си ја све ла на до зво ље не гра ни це у нај кра ћем ро ку.

(3) У слу ча ју пре ко ра че ња гра нич них ври јед но сти ни -
воа за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху опе ра тер је ду жан, ка да
то уочи или по на ло гу над ле жног ин спек то ра, да пре ду зме
тех нич ко-тех но ло шке мје ре или да об у ста ви тех но ло шки
про цес, ка ко би се кон цен тра ци је за га ђу ју ћих ма те ри ја све -
ле на про пи са не гра нич не ври јед но сти.

(4) Опе ра тер ста ци о нар ног из во ра за га ђи ва ња код ко га
се у про це су оба вља ња дје лат но сти мо гу еми то ва ти га со ви
не при јат ног ми ри са ду жан је да при мје њу је мје ре ко је ће
до ве сти до ре дук ци је ми ри са, иако је кон цен тра ци ја еми -
то ва них ма те ри ја у от пад ном га су ис под гра нич не ври јед -
но сти еми си је.

Члан 56.

(1) Но во и згра ђе ни или ре кон стру и са ни ста ци о нар ни
из вор за га ђи ва ња мо же по че ти са ра дом уко ли ко при ба ви
еко ло шку до зво лу, у скла ду са про пи сом о за шти ти жи вот -
не сре ди не.

(2) За бра њу је се рад но во и згра ђе ног или ре кон стру и са -
ног ста ци о нар ног из во ра за га ђи ва ња ва зду ха, као и оба -
вља ње дру гих ак тив но сти на отво ре ном про сто ру ко је мо -
гу до ве сти до не кон тро ли са ног осло ба ђа ња за га ђу ју ћих
ма те ри ја, док се не при ба ви еко ло шка до зво ла из ста ва 1.
овог чла на.

Члан 57.

(1) Опе ра тер је ду жан да:

а) по дат ке о ста ци о нар ном из во ру за га ђи ва ња и сва кој
ње го вој про мје ни (ре кон струк ци ји) до ста ви Ми ни стар ству
и над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве;

б) обез би је ди ре дов ни мо ни то ринг еми си је и да о то ме
во ди еви ден ци ју;

в) обез би је ди кон ти ну и ра на мје ре ња еми си је ако је то
про пи са но за од ре ђе не за га ђу ју ће ма те ри је и/или из во ре
за га ђи ва ња са мо стал но, пу тем ауто мат ских уре ђа ја за кон -
ти ну и ра но мје ре ње, уз са гла сност Ми ни стар ства;

г) обез би је ди кон трол на мје ре ња еми си је пре ко овла -
шће ног прав ног ли ца, ако мје ре ња еми си је оба вља са мо -
стал но;

д) обез би је ди про пи са на по вре ме на мје ре ња еми си је,
пре ко овла шће ног прав ног ли ца, два пу та го ди шње, уко ли -
ко не вр ши кон ти ну и ра но мје ре ње еми си је;

ђ) обез би је ди пра ће ње ква ли те та ва зду ха по на ло гу
над ле жног ин спек циј ског ор га на, са мо стал но или пре ко
овла шће ног прав ног ли ца;

е) во ди еви ден ци ју о оба вље ним мје ре њи ма са по да ци -
ма о мјер ним мје сти ма, ре зул та ти ма и уче ста ло сти мје ре -
ња и до ста ви по дат ке у фор ми про пи са ног из вје шта ја Ми -
ни стар ству и над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у -
пра ве, и то:

1) за мје ре ња из ста ва 1. т. б) и в) овог чла на - јед ном у
три мје се ца у ро ку од 15 да на од ис те ка тро мје сеч ја,

2) за мје ре ња из ста ва 1. тач ка д) овог чла на - у ро ку од
30 да на од да на из вр ше ног мје ре ња,

3) за мје ре ња на го ди шњем ни воу - у ви ду го ди шњег
из вје шта ја нај ка сни је до 31. ја ну а ра те ку ће го ди не за прет -
ход ну ка лен дар ску го ди ну;

ж) во ди еви ден ци ју о вр сти и ква ли те ту си ро ви на, го -
ри ва и от па да у про це су спа љи ва ња и

з) во ди еви ден ци ју о ра ду уре ђа ја за спре ча ва ње или
сма њи ва ње еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја, као и мјер них
уре ђа ја за мје ре ње еми си је.

(2) Опе ра тер је ду жан да о свом тро шку спро ве де мје -
ре за сма ње ње еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја утвр ђе них
пла ном за сво је ста ци о нар не из во ре за га ђи ва ња ва зду ха.

VI - ПО СЛО ВИ МЈЕ РЕ ЊА ЕМИ СИ ЈЕ И НИ ВОА 
ЗА ГА ЂУ ЈУ ЋИХ МА ТЕ РИ ЈА У ВА ЗДУ ХУ

Члан 58.

(1) Овла шће на прав на ли ца ко ја има ју до зво лу за мо ни -
то ринг ква ли те та ва зду ха ду жна су да мје ре ње ква ли те та
ва зду ха оба вља ју у скла ду са про пи сом из чла на 9. став 3.
и чла на 18. став 2. овог за ко на.

(2) Овла шће на прав на ли ца ко ја има ју до зво лу за мје -
ре ње еми си је из ста ци о нар них из во ра за га ђи ва ња ду жна су
да мје ре ње еми си је оба вља ју у скла ду са ак том из чл. 41. и
42. овог за ко на.

(3) Прав но ли це из чла на 15. став 4. ду жно је да пра ће -
ње ра да ауто мат ских ста ни ца и при ку пља ње по да та ка вр -
ши у скла ду са про пи сом из чла на 9. став 3. и чла на 18.
став 2. овог за ко на.

Члан 59.

(1) Овла шће на прав на ли ца из чла на 58. ст. 1. и 2. овог
за ко на мо гу вр ши ти мје ре ње по до би ја њу до зво ле над ле -
жног Ми ни стар ства, уко ли ко ис пу ња ва ју усло ве у по гле ду
ка дра, опре ме и про сто ра, као и ако су тех нич ки оспо со -
бље на пре ма за хтје ви ма стан дар да BAS ISO/IEC 17025, у
скла ду са За ко ном о ме тро ло ги ји Ре пу бли ке Срп ске.

(2) Ми ни стар про пи су је де таљ ни је усло ве за из да ва ње
до зво ле из ста ва 1. овог чла на, као и усло ве ко је тре ба да
ис пу ни прав но ли це из чла на 15. став 4. овог за ко на.

(3) До зво ла за мје ре ње ква ли те та ва зду ха и/или еми си -
је од у зе ће се ако овла шће но прав но ли це пре ста не да ис пу -
ња ва про пи са не усло ве и ако се утвр ди да овла шће но прав -
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но ли це ове по сло ве не оба вља у скла ду са из да том до зво -
лом и про пи си ма из чла на 9. став 3, чла на 18. став 2. овог
за ко на, од но сно чл. 41. и 42. овог за ко на.

Члан 60.

(1) Опе ра тер ко ји са мо стал но вр ши мје ре ње ква ли те та
ва зду ха и/или еми си је мје ре ња мо ра вр ши ти у скла ду са
про пи сом из чла на 9. став 3. и чла на 18. став 2. овог за ко -
на, од но сно чл. 41. и 42. овог за ко на.

(2) Опе ра тер из ста ва 1. овог чла на мо же до би ти до зво -
лу Ми ни стар ства да, у окви ру сво је ре ги стро ва не дје лат но -
сти, са мо стал но оба вља по сло ве мје ре ња ква ли те та ва зду -
ха и/или еми си је, под усло вом да је струч но и тех нич ки
оспо со бљен.

(3) Ми ни стар про пи су је де таљ ни је усло ве за из да ва ње
до зво ле из ста ва 2. овог чла на у скла ду са чла ном 59. став
2. овог за ко на.

Члан 61.

(1) Прав но ли це из чла на 58. ст. 1. и 2. и чла на 60. став
1. овог за ко на мо же да до би је до зво лу за вр ше ње по сло ва
из чла на 59. став 1. и чла на 60. став 1. овог за ко на уз по твр -
ду о струч ној и тех нич кој оспо со бље но сти.

(2) По твр ду из ста ва 1. овог чла на из да је над ле жно
тије ло за акре ди та ци ју.

Члан 62.

Ми ни стар, на осно ву ини ци ја ти ве ин спек то ра, од у зи ма
до зво лу из чла на 59. став 1. овог за ко на, од но сно до зво лу
из чла на 60. став 2. овог за ко на.

Члан 63.

(1) Ре ви зи ја из да тих до зво ла вр ши се јед ном го ди шње
или на за хтјев овла шће ног прав ног ли ца, од но сно опе ра те -
ра.

(2) Ми ни стар ство јед ном го ди шње у “Слу жбе ном гла -
сни ку Ре пу бли ке Срп ске” об ја вљу је спи сак прав них ли ца
из чла на 58. ст. 1. и 2. овог за ко на ко ји ма је из да та до зво ла
из чла на 59. став 1. овог за ко на.

VII - ИН ФОР МИ СА ЊЕ И ИЗ ВЈЕ ШТА ВА ЊЕ

Члан 64.

Над ле жни ор ган ду жан је да оба вје шта ва дру ге ор га не
и ор га ни за ци је и јав ност пу тем елек трон ских и штам па них
ме ди ја нај ма ње у јед ном гла си лу ко ји се ди стри бу и ра на
те ри то ри ји ци је ле Ре пу бли ке о:

а) ква ли те ту ва зду ха,

б) пла но ви ма ква ли те та ва зду ха и од ла га ња на од ре ђе -
но ври је ме по сти за ња гра нич не ври јед но сти за азот-ди ок -
сид, бен зен и су спен до ва не че сти це PM10,

в) пла но ви ма за до сти за ње циљ них ври јед но сти у зо на -
ма и агло ме ра ци ја ма у ко ји ма је до шло до пре ко ра че ња
циљ них ври јед но сти и

г) го ди шњем из вје шта ју о свим за га ђу ју ћим ма те ри ја -
ма ко је су об у хва ће не овим за ко ном.

Члан 65.

(1) Ин фор ма ци ја о ква ли те ту ва зду ха из чла на 64. oвог
за ко на оба ве зно са др жи:

а) ажу ри ра не по дат ке о кон цен тра ци ја ма за га ђу ју ћих
ма те ри ја у ва зду ху ко је су об у хва ће не овим за ко ном, а на -
ро чи то сум пор-ди ок сид, азот-ди ок сид, су спен до ва не че -
сти це (PM10), при зем ни озон и угљен-мо нок сид и

б) про сјеч не ври јед но сти кон цен тра ци ја у ва зду ху у
про сјеч ном пе ри о ду за при зем ни озон, гра нич не ври јед но -
сти за за шти ту здра вља љу ди, кон цен тра ци је опа сне по
здра вље љу ди, кри тич не ни вое за за шти ту ве ге та ци је, циљ -
ну и гра нич ну ври јед ност за РМ2,5.

(2) У слу ча ју пре ко ра че ња кон цен тра ци је опа сне по
здра вље љу ди и кон цен тра ци је о ко јој се из вје шта ва јав -
ност, над ле жни ор ган оба вје шта ва јав ност о: ло ка ци ји или
под руч ју пре ко ра че ња; вр сти кон цен тра ци је ко ја је пре ко -
ра че на (кон цен тра ци ја о ко јој се из вје шта ва јав ност или ко -

ја је опа сна по здра вље љу ди); вре ме ну по чет ка и тра ја њу
пре ко ра че ња; нај ви шој јед но ча сов ној кон цен тра ци ји, од -
но сно нај ви шој осмо ча сов ној сред њој кон цен тра ци ји у
слу ча ју при зем ног озо на; ге о граф ском под руч ју на ко јем се
оче ку је пре ко ра че ње кон цен тра ци је о ко јој се из вје шта ва
јав ност и/или ко ја је опа сна по здра вље љу ди; прог но за ма
за на ред ни пе ри од са оче ки ва ним про мје на ма за га ђе ња са
про цје ном про мје не; по да ци ма за по себ но осје тљи ве гру пе
ста нов ни штва, мо гу ћим ефек ти ма по здра вље и пре по ру -
че ном по на ша њу (по да ци о по себ но осје тљи вим гру па ма,
опис мо гу ћих симп то ма, пред у зи ма ње пре по ру че них мје -
ра, но ве ин фор ма ци је о то ку до га ђа ја) и по да ци ма о пре -
вен тив ним мје ра ма за сма ње ње за га ђе ња.

Члан 66.

(1) Над ле жни ор ган оба вје шта ва јав ност о:

а) ква ли те ту ва зду ха, у об ли ку го ди шњег из вје шта ја о
ста њу ква ли те та ва зду ха, до 31. ју ла те ку ће го ди не за прет -
ход ну го ди ну,

б) пла но ви ма ква ли те та ва зду ха и од ла га ња на од ре ђе -
но ври је ме по сти за ња циљ не ври јед но сти за азот-ди ок сид
или бен зен и су спен до ва не че сти це PM10, у ро ку од осам
да на од да на усва ја ња и

в) пла но ви ма за до сти за ње циљ них ври јед но сти у зо на -
ма и агло ме ра ци ја ма у ко ји ма је до шло до пре ко ра че ња
циљ них ври јед но сти, у ро ку од осам да на од да на усва ја -
ња.

(2) Го ди шњи из вје штај о ста њу ква ли те та ва зду ха у Ре -
пу бли ци при пре ма и об ја вљу је ре пу блич ка управ на ор га -
ни за ци ја над ле жна за хи дро ло шке и ме те о ро ло шке по сло -
ве.

(3) Ре пу блич ка управ на ор га ни за ци ја над ле жна за хи -
дро ло шке и ме те о ро ло шке по сло ве јед ном мје сеч но об ја -
вљу је из вје шта је о ста њу ква ли те та ва зду ха, а на осно ву
по да та ка из ло кал них мре жа.

VI II - ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ

Члан 67.

(1) Ин фор ма ци о ни си стем ква ли те та ва зду ха са став ни
је дио је дин стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма за шти те жи -
вот не сре ди не и са др жи:

а) по дат ке ре пу блич ке мре же и ло кал них мре жа за пра -
ће ње ква ли те та ва зду ха, као и по дат ке ко ји су до би је ни
мје ре њем од стра не опе ра те ра,

б) по дат ке о суп стан ца ма ко је оште ћу ју озон ски омо -
тач,

в) по дат ке из ин вен та ра еми си је га со ва са ефек том ста -
кле не ба ште и од стра ње них ко ли чи на ових га со ва пу тем
по но ра,

г) по дат ке из ин вен та ра не на мјер но ис пу ште них ду го -
трај них ор ган ских за га ђу ју ћих суп стан ци,

д) мје ре и пла но ве за за шти ту и по бољ ша ње ква ли те та
ва зду ха,

ђ) мје ре и пла но ве за убла жа ва ње кли мат ских про мје -
на,

е) мје ре и пла но ве за за шти ту озон ског омо та ча,

ж) по дат ке о пре ко ра че њу кон цен тра ци ја опа сних по
здра вље љу ди и мје ре за шти те здра вља љу ди и жи вот не
сре ди не у та квим слу ча је ви ма,

з) по дат ке о ор га ни ма ре пу блич ке упра ве и о овла шће -
ним прав ним ли ци ма ко ја оба вља ју по сло ве мо ни то рин га
ква ли те та ва зду ха и мје ре ња ни воа за га ђу ју ћих ма те ри ја и
еми си је,

и) по дат ке из ре ги стра из во ра за га ђи ва ња ва зду ха,

ј) по дат ке о из вр ше ном ин спек циј ском над зо ру и из ре -
че ним мје ра ма и

к) дру ге по дат ке од зна ча ја за ква ли тет ва зду ха.

(2) Ин фор ма ци о ни си стем ква ли те та ва зду ха за Ре пу -
бли ку во ди ре пу блич ка управ на ор га ни за ци ја над ле жна за
хи дро ло шке и ме те о ро ло шке по сло ве.
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(3) Ре пу блич ки ор га ни и ор га ни за ци је, опе ра те ри и
овла шће на прав на ли ца ду жни су да бла го вре ме но и без
на кна де до ста вља ју по дат ке из сво је над ле жно сти, као и
дру ге по дат ке ко ји су по треб ни за во ђе ње ин фор ма ци о ног
си сте ма о ква ли те ту ва зду ха ре пу блич кој управ ној ор га ни -
за ци ји над ле жној за хи дро ло шке и ме те о ро ло шке по сло ве
у ци љу из ра де пла но ва и из вје шта ја, у скла ду са овим за -
ко ном.

(4) Ре пу блич ка управ на ор га ни за ци ја над ле жна за хи -
дро ло шке и ме те о ро ло шке по сло ве ду жна је да на за хтјев
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве усту пи при ку пље не по дат ке
из ста ва 1. овог чла на без на кна де.

(5) Ре пу блич ка управ на ор га ни за ци ја над ле жна за хи -
дро ло шке и ме те о ро ло шке по сло ве при ку пља и уно си по -
дат ке у ин фор ма ци о ни си стем ква ли те та ва зду ха у скла ду
са овим за ко ном.

Члан 68.

По да ци из ин фор ма ци о ног си сте ма ква ли те та ва зду ха
ко ри сте се за раз мје ну ин фор ма ци ја о мјер ним мје сти ма у
ре пу блич кој и ло кал ној мре жи, тех ни ка ма мје ре ња, као и
за раз мје ну по да та ка до би је них пра ће њем ква ли те та ва зду -
ха у ре пу блич кој и ло кал ним мре жа ма и по да та ка о еми си -
ја ма из из во ра за га ђи ва ња ва зду ха за по тре бе из вје шта ва -
ња у скла ду са пре у зе тим ме ђу на род ним оба ве за ма.

Члан 69.

(1) Ми ни стар ство раз мје њу је по дат ке о ква ли те ту ва -
зду ха и еми си ја ма са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и дру -
гим др жа ва ма у скла ду са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго -
во ри ма.

(2) Ре пу блич ка управ на ор га ни за ци ја над ле жна за хи -
дро ло шке и ме те о ро ло шке по сло ве раз мје њу је по дат ке са
Европ ском аген ци јом за за шти ту жи вот не сре ди не и
Европ ском мре жом за ин фор ма ци је и по сма тра ње.

IX - ФИ НАН СИ РА ЊЕ ЗА ШТИ ТЕ И ПО БОЉ ША ЊА
КВА ЛИ ТЕ ТА ВА ЗДУ ХА

Члан 70.

Сред ства за фи нан си ра ње за шти те и уна пре ђе ње ква -
ли те та ва зду ха обез бје ђу ју се у бу џе ту Ре пу бли ке, бу џе ту
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, из при хо да фон да над ле -
жног за за шти ту и фи нан си ра ње жи вот не сре ди не, као и из
при хо да при ку пље них из оба ве за опе ра те ра, а у скла ду са
за ко ни ма ко ји ма се уре ђу је област за шти те и фи нан си ра ње
жи вот не сре ди не и овим за ко ном.

Члан 71.

Сред ства из чла на 70. овог за ко на ко ри сте се за:

а) оцје њи ва ње ква ли те та ва зду ха и раз вр ста ва ње зо на и
агло ме ра ци ја пре ма ка те го ри ја ма ква ли те та ва зду ха,

б) одр жа ва ње, функ ци о ни са ње и раз вој ре пу блич ке
мре же,

в) ре а ли за ци ју про гра ма кон тро ле ква ли те та ва зду ха у
ре пу блич кој мре жи,

г) мје ре ња по себ не на мје не,

д) спро во ђе ње мје ра за сма ње ње ути ца ја за га ђе ног ва -
зду ха на про мје ну кли ме и за шти ту озон ског омо та ча,

ђ) из вр ша ва ње оба ве за пре у зе тих ме ђу на род ним уго во -
ри ма,

е) ус по ста вља ње и одр жа ва ње ре ги стра из во ра за га ђи -
ва ња ва зду ха и ин фор ма ци о ног си сте ма ква ли те та ва зду ха,

ж) ре а ли за ци ју ак ци о ног пла на, пла но ва ква ли те та ва -
зду ха и крат ко роч них ак ци о них пла но ва,

з) фи нан си ра ње и/или су фи нан си ра ње струч них и на -
уч них ис тра жи ва ња по треб них за оства ри ва ње ци ље ва
овог за ко на,

и) су фи нан си ра ње ин ве сти ци ја ко је ће до при ни је ти
бит ном сма ње њу за га ђи ва ња ва зду ха,

ј) фи нан си ра ње и/или су фи нан си ра ње дру гих про је ка -
та, про гра ма и мје ра у ци љу за шти те и по бољ ша ња ква ли -
те та ва зду ха,

к) под сти ца ње чи сти јих тех но ло ги ја и при мје ну нај бо -
ље до ступ них тех ни ка за рад по стро је ња и оба вља ње ак -
тив но сти,

л) при мје ну тех но ло ги је и про из во да ко ји сма њу ју за -
га ђи ва ње ва зду ха и

љ) су фи нан си ра ње пре вен тив них и ин тер вент них мје ра
у ван ред ним окол но сти ма за га ђи ва ња ва зду ха и оспо со -
бља ва ње за ре а го ва ње у слу ча ју уде са.

X - НАД ЗОР

Члан 72.

Управ ни над зор над спро во ђе њем и при мје ном овог за -
ко на и про пи са до не се них за ње го во спро во ђе ње вр ши Ми -
ни стар ство.

Члан 73.

Ин спек циј ски над зор над по што ва њем овог за ко на и
про пи са до не се них за ње го во спро во ђе ње вр ши Ре пу блич -
ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве пу тем над ле жних ре пу -
блич ких ин спек то ра и ин спек то ра у је ди ни ца ма ло кал не
са мо у пра ве (у да љем тек сту: ин спек тор).

Члан 74.

У вр ше њу ин спек циј ског над зо ра ин спек тор, по ред оп -
штих овла шће ња про пи са них за ко ном ко јим се уре ђу је
област ин спек ци ја, има овла шће ња и да:

а) за бра ни рад ако се уоче не не пра вил но сти не от кло не
у оста вље ном ро ку, до от кла ња ња не пра вил но сти,

б) за бра ни рад ста ци о нар ног из во ра за га ђи ва ња или на -
ло жи пред у зи ма ње дру гих од го ва ра ју ћих мје ра за шти те
док се еми си ја и ни вои за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху не
све ду на про пи са не гра нич не ври јед но сти,

в) на ре ди при ба вља ње ре зул та та мје ре ња еми си је
и/или ни воа за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху пре ко овла -
шће ног прав ног ли ца и за бра ни рад ако се ре зул та ти мје ре -
ња не до ста ве на увид у оста вље ном ро ку,

г) у то ку вр ше ња ин спек циј ског пре гле да на ре ди да се
из вр ше кон трол на мје ре ња еми си је и/или ни воа за га ђу ју -
ћих ма те ри ја у ва зду ху пре ко дру гог овла шће ног прав ног
ли ца, кад опе ра тер са мо стал но или пре ко од ре ђе ног овла -
шће ног прав ног ли ца вр ши мје ре ња, а ре зул та ти из вр ше -
них мје ре ња пру жа ју основ за то,

д) пред ло жи од у зи ма ње овла шће ња за оба вља ње по -
сло ва мје ре ња еми си је и/или пра ће ње ква ли те та ва зду ха
ако се ти по сло ви не оба вља ју у скла ду са за ко ном,

ђ) за бра ни рад ста ци о нар ног из во ра за га ђи ва ња или
дру гу ак тив ност ко ја се оба вља про тив но овом за ко ну,

е) за бра ни по сту па ње са суп стан ца ма ко је оште ћу ју
озон ски омо тач и флу о ро ва ним га со ви ма са ефек том ста -
кле не ба ште, као и про из во ди ма ко ји са др же те суп стан це
или су по мо ћу њих про из ве де ни про тив но овом за ко ну,

ж) за бра ни по сло ве сер ви си ра ња и ис кљу чи ва ња из
упо тре бе, од но сно са ку пља ња, об на вља ња и об ра де про -
изво да ко ји са др же суп стан це ко је оште ћу ју озон ски омо -
тач или флу о ро ва не га со ве са ефек том ста кле не ба ште ако
утвр ди да их оба вља ли це ко је за то не ма до зво лу, од но сно
пред ло жи од у зи ма ње до зво ле за оба вља ње тих по сло ва ако
ли це пре ста не да ис пу ња ва про пи са не усло ве и

з) за бра ни увоз и/или из воз суп стан ци ко је оште ћу ју
озон ски омо тач или флу о ро ва них га со ва са ефек том ста -
кле не ба ште за ко је ни је из да та до зво ла.

XI - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 75.

(1) Нов ча ном ка зном од 2.000 КМ до 20.000 KM ка зни -
ће се за пре кр шај прав но ли це ако:

а) пре ко ра чи гра нич не и/или циљ не ври јед но сти ни воа
за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху (члан 19),

б) пре ко ра чи то ле рант не ври јед но сти ни воа за га ђу ју -
ћих ма те ри ја у ва зду ху (члан 20),
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в) нe при мје њу је мје ре у ци љу сма ње ња еми си ја ис па -
р љи вих ор ган ских је ди ње ња (члан 44. став 1. и члан 45.
став 1),

г) про из во ди суп стан це ко је оште ћу ју озон ски омо тач
(члан 53. став 1. тачкa а),

д) уво зи и/или из во зи суп стан це ко је оште ћу ју озон ски
омо тач, од но сно про из во де и опре му ко ја са др жи ове суп -
стан це, а ко је су утвр ђе не ра ти фи ко ва ним ме ђу на род ним
уго во ром из зе ма ља, од но сно у зе мље ко је ни су стра не уго -
вор ни це тог уго во ра (члан 53. став 1. тач ка б),

ђ) уво зи и/или из во зи и ста вља у про мет суп стан це ко -
је оште ћу ју озон ски омо тач и флу о ро ва не га со ве са ефек -
том ста кле не ба ште без до зво ле (члан 53. став 1. тач ка в),

е) уво зи и/или из во зи и ста вља у про мет ко ри шће не
про из во де и опре му ко ја са др же суп стан це ко је оште ћу ју
озон ски омо тач (члан 53. став 1. тач ка и),

ж) про јек ту је, гра ди и/или про из во ди, опре ма, ко ри сти
и одр жа ва из во ре за га ђи ва ња ва зду ха ко ји ис пу шта ју за га -
ђу ју ће ма те ри је у ва здух у ко ли чи ни ве ћој од гра нич них
ври јед но сти еми си је (члан 55. став 1),

з) не от кло ни квар или по ре ме ћај, од но сно не при ла го -
ди рад на ста лој си ту а ци ји или не об у ста ви тех но ло шки
про цес ка ко би се еми си ја све ла на до зво ље не гра ни це у
нај кра ћем ро ку у скла ду са чла ном 55. став 2. овог за ко на,

и) не пре ду зме тех нич ко-тех но ло шке мје ре или не об у -
ста ви тех но ло шки про цес ка ко би се кон цен тра ци је за га ђу -
ју ћих ма те ри ја све ле на про пи са не гра нич не ври јед но сти
ни воа у скла ду са чла ном 55. став 3. овог за ко на,

ј) не при мје њу је мје ре ко је мо гу до ве сти до ре дук ци је
ми ри са, иако је кон цен тра ци ја еми то ва них ма те ри ја у от -
пад ном га су ис под гра нич не ври јед но сти еми си је у скла ду
са чла ном 55. став 4. овог за ко на,

к) но во и згра ђе ни или ре кон стру и са ни ста ци о нар ни из -
вор за га ђи ва ња ва зду ха от поч не са ра дом без до зво ле из
чла на 56. став 1. овог за ко на,

л) не обез би је ди ре дов ни мо ни то ринг еми си је и да о то -
ме не во ди еви ден ци ју (члан 57. став 1. тач ка б),

љ) не обез би је ди кон ти ну и ра на мје ре ња еми си је ка да је
то про пи са но за од ре ђе не за га ђу ју ће ма те ри је и/или из во ре
за га ђи ва ња са мо стал но, пу тем ауто мат ских уре ђа ја за кон -
ти ну и ра но мје ре ње (члан 57. став 1. тач ка в),

м) не обез би је ди кон трол на мје ре ња еми си је пре ко
овла шће ног прав ног ли ца, ако мје ре ња еми си је оба вља са -
мо стал но (члан 57. став 1. тач ка г),

н) не обез би је ди про пи са на по вре ме на мје ре ња еми си -
је, пре ко овла шће ног прав ног ли ца, два пу та го ди шње, уко -
ли ко не вр ши кон ти ну и ра но мје ре ње еми си је (члан 57. став
1. тач ка д) и

њ) не обез би је ди пра ће ње ква ли те та ва зду ха по на ло гу
над ле жног ин спек циј ског ор га на, са мо стал но или пре ко
овла шће ног прав ног ли ца (члан 57. став 1. тач ка ђ).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 1.000
КМ до 3.000 КМ.

Члан 76.

За пре кр ша је из чла на 75. овог за ко на мо гу се из ре ћи и
сље де ће за штит не мје ре за пе ри од ко ји ни је кра ћи од 30 да -
на ни ти ду жи од шест мје се ци:

а) за бра на прав ном ли цу да се ба ви од ре ђе ном при -
вред ном дје лат но шћу и

б) за бра на од го вор ном ли цу да вр ши од ре ђе не ду жно -
сти.

Члан 77.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.500 КМ до 15.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај прав но ли це ако:

a) не из ра ди план опе ра те ра за сма ње ње еми си ја из ста -
ци о нар них из во ра из чла на 39. ст. 1. и 2. овог за ко на,

б) оба вља дје лат ност про из вод ње, одр жа ва ња и/или по -
прав ке про из во да ко ји са др же суп стан це ко је оште ћу ју
озон ски омо тач без до зво ле Ми ни стар ства (члан 51. став
4),

в) уво зи и/или из во зи и ста вља у про мет но ве про из во -
де и опре му ко је ко ри сте кон тро ли са не суп стан це ко је
оште ћу ју озон ски омо тач, из у зев хло ро флу о ро у гљо во до -
ни ка (члан 53. став 1. тач ка г),

г) ис пу шта суп стан це ко је оште ћу ју озон ски омо тач и
флу о ро ва не га со ве са ефек том ста кле не ба ште (члан 53.
став 1. тач ка д),

д) пу ни си сте ме ко ји ко ри сте флу о ро ва не га со ве са
ефек том ста кле не ба ште суп стан ца ма ко је оште ћу ју озон -
ски омо тач (члан 53. став 1. тач ка ђ),

ђ) ис пи ра суп стан ца ма ко је оште ћу ју озон ски омо тач
(члан 53. став 1. тач ка е),

е) ста вља у про мет и ко ри сти ре зер во а ре за јед но крат -
ну упо тре бу у ко ји ма се скла ди ште суп стан це ко је оште ћу -
ју озон ски омо тач и флу о ро ва ни га со ви са ефек том ста кле -
не ба ште (члан 53. став 1. тач ка ж),

ж) ста вља у про мет на ма ло суп стан це ко је оште ћу ју
озон ски омо тач и флу о ро ва не га со ве са ефек том ста кле не
ба ште (члан 53. став 1. тач ка з),

з) по дат ке о ста ци о нар ном из во ру за га ђи ва ња ва зду ха и
сва кој ње го вој про мје ни (ре кон струк ци ји) не до ста ви Ми -
ни стар ству и над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо -
 упра ве (члан 57. став 1. тач ка а),

и) не во ди еви ден ци ју о оба вље ним мје ре њи ма с по да -
ци ма о мјер ним мје сти ма, ре зул та ти ма и уче ста ло сти мје -
ре ња (члан 57. став 1. тач ка е),

ј) не во ди еви ден ци ју о вр сти и ква ли те ту си ро ви на, го -
ри ва и от па да у про це су спа љи ва ња (члан 57. став 1. тач ка
ж),

к) не во ди еви ден ци ју о ра ду уре ђа ја за спре ча ва ње или
сма њи ва ње еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја, као и мјер них
уре ђа ја за мје ре ње еми си је (члан 57. став 1. тач ка з),

л) мје ре ње ква ли те та ва зду ха и/или еми си је не оба вља
у скла ду чла ном 58. овог за ко на,

љ) от поч не вр ше ње мје ре ња при је до би ја ња до зво ле
Ми ни стар ства (члан 59. став 1),

м) мје ре ње ква ли те та ва зду ха и/или еми си је не оба вља
у скла ду чла ном 60. став 1. овог за ко на и

н) от поч не вр ше ње мје ре ња без до зво ле Ми ни стар ства
(члан 60. став 2).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се нов -
ча ном ка зном од 500 КМ до 1.000 КМ и од го вор но ли це у
прав ном ли цу.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на прав ном ли цу
мо же се из ре ћи и за штит на мје ра за бра не вр ше ња од ре ђе -
не дје лат но сти, а од го вор ном ли цу да вр ши од ре ђе не по -
сло ве, за пе ри од ко ји ни је кра ћи од 30 да на ни ти ду жи од
шест мје се ци.

Члан 78.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај пред у зет ник ако:

а) пре ко ра чи гра нич не и/или циљ не ври јед но сти ни воа
за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху (члан 19),

б) пре ко ра чи то ле рант не ври јед но сти ни воа за га ђу ју -
ћих ма те ри ја у ва зду ху (члан 20),

в) не из ра ди план опе ра те ра за сма ње ње еми си ја из ста -
ци о нар них из во ра за га ђи ва ња из чла на 39. ст. 1. и 2. овог
за ко на,

г) нe при мје њу је мје ре у ци љу сма ње ња еми си ја ис пар -
љи вих ор ган ских је ди ње ња (члан 44. став 1. и члан 45. став
1),

д) оба вља дје лат ност про из вод ње, одр жа ва ња и/или по -
прав ке про из во да ко ји са др же суп стан це ко је оште ћу ју
озон ски омо тач без до зво ле Ми ни стар ства (члан 51. став
4),
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ђ) про из во ди суп стан це ко је оште ћу ју озон ски омо тач
(члан 53. став 1. тач ка а),

е) уво зи и/или из во зи суп стан це ко је оште ћу ју озон ски
омо тач, од но сно про из во де и опре му ко ја са др жи ове суп -
стан це, а ко је су утвр ђе не ра ти фи ко ва ним ме ђу на род ним
уго во ром из зе ма ља, од но сно у зе мље ко је ни су стра не уго -
вор ни це тог уго во ра (члан 53. став 1. тач ка б),

ж) уво зи и/или из во зи и ста вља у про мет суп стан це ко -
је оште ћу ју озон ски омо тач и флу о ро ва не га со ве са ефек -
том ста кле не ба ште без до зво ле (члан 53. став 1. тач ка в),

з) уво зи и/или из во зи и ста вља у про мет но ве про из во -
де и опре му ко је ко ри сти кон тро ли са не суп стан це ко је
оште ћу ју озон ски омо тач из у зев хло ро флу о ро у гљо во до ни -
ка (члан 53. став 1. тач ка г),

и) ис пу шта суп стан це ко је оште ћу ју озон ски омо тач и
флу о ро ва ни га со ви са ефек том ста кле не ба ште (члан 53.
став 1. тач ка д),

ј) пу ни си сте ме ко ји ко ри сте флу о ро ва не га со ве са
ефек том ста кле не ба ште суп стан ца ма ко је оште ћу ју озон -
ски омо тач (члан 53. став 1. тач ка ђ),

к) ис пи ра суп стан ца ма ко је оште ћу ју озон ски омо тач
(члан 53. став 1. тач ка е),

л) ста вља у про мет и ко ри сти ре зер во а ре за јед но крат -
ну упо тре бу у ко ји ма се скла ди ште суп стан це ко је оште ћу -
ју озон ски омо тач и флу о ро ва не га со ве са ефек том ста кле -
не ба ште (члан 53. став 1. тач ка ж),

љ) ста вља у про мет на ма ло суп стан це ко је оште ћу ју
озон ски омо тач и флу о ро ва не га со ве са ефек том ста кле не
ба ште (члан 53. став 1. тач ка з),

м) не от кло ни квар или по ре ме ћај, од но сно не при ла го -
ди рад на ста лој си ту а ци ји или не об у ста ви тех но ло шки
про цес, ка ко би се еми си ја све ла на до зво ље не гра ни це у
нај кра ћем ро ку, у скла ду са чла ном 55. став 2. овог за ко на,

н) не пре ду зме тех нич ко-тех но ло шке мје ре или об у ста -
ви тех но ло шки про цес, ка ко би се кон цен тра ци је за га ђу ју -
ћих ма те ри ја све ле на про пи са не гра нич не ври јед но сти ни -
воа у скла ду са чла ном 55. став 3. овог за ко на,

њ) не при мје њу је мје ре ко је мо гу до ве сти до ре дук ци је
ми ри са, иако је кон цен тра ци ја еми то ва них ма те ри ја у от -
пад ном га су ис под гра нич не ври јед но сти еми си је у скла ду
са чла ном 55. став 4. овог за ко на,

о) по дат ке о ста ци о нар ном из во ру за га ђи ва ња ва зду ха
и сва кој ње го вој про мје ни (ре кон струк ци ји) не до ста ви
Ми ни стар ству и над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве (члан 57. став 1. тач ка а),

п) не обез би је ди ре дов ни мо ни то ринг еми си је и о то ме
не во ди еви ден ци ју (члан 57. став 1. тач ка б),

р) не обез би је ди кон ти ну и ра на мје ре ња еми си је ако је
то про пи са но за од ре ђе не за га ђу ју ће ма те ри је и/или из во ре
за га ђи ва ња са мо стал но, пу тем ауто мат ских уре ђа ја за кон -
ти ну и ра но мје ре ње (члан 57. став 1. тач ка в),

с) не обез би је ди кон трол на мје ре ња еми си је пре ко
овла шће ног прав ног ли ца, ако мје ре ња еми си је оба вља са -
мо стал но (члан 57. став 1. тач ка г),

т) не обез би је ди про пи са на по вре ме на мје ре ња еми си -
је, пре ко овла шће ног прав ног ли ца, два пу та го ди шње, уко -
ли ко не вр ши кон ти ну и ра но мје ре ње еми си је (члан 57. став
1. тач ка д),

ћ) не обез би је ди пра ће ње ква ли те та ва зду ха по на ло гу
над ле жног ин спек циј ског ор га на, са мо стал но или пре ко
овла шће ног прав ног ли ца (члан 57. став 1. тач ка ђ),

у) не во ди еви ден ци ју о оба вље ним мје ре њи ма са по да -
ци ма о мјер ним мје сти ма, ре зул та ти ма и уче ста ло сти мје -
ре ња (члан 57. став 1. тач ка е),

ф) не во ди еви ден ци ју о вр сти и ква ли те ту си ро ви на,
го ри ва и от па да у про це су спа љи ва ња (члан 57. став 1. тач -
ка ж),

х) не во ди еви ден ци ју о ра ду уре ђа ја за спре ча ва ње или
сма њи ва ње еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја, као и мјер них
уре ђа ја за мје ре ње еми си је (члан 57. став 1. тач ка з) и

ц) от поч не да вр ши мје ре ња без до зво ле Ми ни стар ства
(члан 60. став 2).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на пред у зет ни ку се
мо же из ре ћи и за штит на мје ра за бра не вр ше ња од ре ђе не
де лат но сти, а од го вор ном ли цу да вр ши од ре ђе не по сло ве,
за пе ри од ко ји ни је кра ћи од 30 да на ни ти ду жи од шест
мје се ци.

XII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 79.

Вла да ће, на при је длог Ми ни стар ства, у ро ку од го ди -
ну да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на, до ни је ти:

а) про пис о усло ви ма за мо ни то ринг ква ли те та ва зду ха
на те ри то ри ји Ре пу бли ке из чла на 9. став 3. овог за ко на,

б) про пис о кон тро ли и ври јед но сти ква ли те та ва зду ха
из чла на 11. став 3. и чла на 18. став 2. овог за ко на и

в) про пис о по сту па њу са суп стан ца ма ко је оште ћу ју
озон ски омо тач из чла на 51. став 2. овог за ко на.

Члан 80.

(1) Ми ни стар ће, у ро ку од го ди ну да на од да на сту па -
ња на сна гу овог за ко на, до ни је ти:

а) пра вил ник о на чи ну во ђе ња еви ден ци је о кон цен тра -
ци ја ма и из во ри ма пре ко ра че ња гра нич них ври јед но сти
ква ли те та ва зду ха из чла на 24. став 3. овог за ко на,

б) пра вил ник о мје ра ма за спре ча ва ње и сма ње ње за га -
ђи ва ња ва зду ха и по бољ ша ње ква ли те та ва зду ха из чл. 41.
и 42. овог за ко на,

в) пра вил ник о еми си ји ис пар љи вих ор ган ских је ди ње -
ња из чла на 45. став 2. овог за ко на,

г) пра вил ник о упо тре би и по сту па њу са опре мом и
уре ђа ји ма ко ји са др же флу о ро ва не га со ве из чла на 52. став
1. овог за ко на,

д) пра вил ник о на чи ну во ђе ња еви ден ци је из чла на 54.
став 1. овог за ко на и

ђ) пра вил ник о по ступ ку и усло ви ма за из да ва ње до зво -
ле за мо ни то ринг ква ли те та ва зду ха из чла на 59. став 2. и
чла на 60. став 3. овог за ко на.

(2) Ми ни стар ће, у са рад њи са ми ни стар ством над ле -
жним за по сло ве енер ге ти ке, у ро ку од три го ди не од да на
сту па ња на сна гу овог за ко на, до ни је ти:

а) пра вил ник о тех нич ким мје ра ма и за хтје ви ма о до -
зво ље ним еми си о ним фак то ри ма за ис пар љи ва ор ган ска
је ди ње ња ко ја по ти чу из про це са скла ди ште ња и ди стри -
бу ци је наф те и нафт них де ри ва та из чла на 44. став 1. овог
за ко на и

б) пра вил ник о тех нич ким и дру гим за хтје ви ма о ква -
ли те ту го ри ва ко ја се ста вља ју у про мет, од но сно ко ри сте у
ста ци о нар ним и по крет ним из во ри ма за га ђи ва ња из чла на
48. став 1. овог за ко на.

(3) Ми ни стар ће, у са рад њи са ми ни стар ством над ле -
жним за по сло ве по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре -
де, у ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња на сна гу овог за -
ко на, до ни је ти пра вил ник о ме то до ло ги ји во ђе ња Ин вен та -
ра га со ва са ефек том ста кле не ба ште и на чи ну при ку пља -
ња по да та ка.

Члан 81.

Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ће, уз прет ход ну са гла -
сност Ми ни стар ства, до ни је ти про пис о кон тро ли ква ли те -
та ва зду ха на ло кал ном ни воу из чла на 14. став 4. овог за -
ко на, у ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња на сна гу овог
за ко на.

Члан 82.

(1) У ро ку од пет го ди на од да на сту па ња на сна гу овог
за ко на из вр ши ће се оцје њи ва ње ква ли те та ва зду ха у Ре пу -
бли ци, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на.

(2) Ин фор ма ци о ни си стем ква ли те та ва зду ха би ће
успо ста вљен у ро ку од пет го ди на од да на сту па ња на сна -
гу овог за ко на.
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Члан 83.

(1) Правнa ли ца овла шће на за мје ре ње ква ли те та ва зду -
ха и/или еми си је на осно ву за ко на ко јим се уре ђу је за шти -
та жи вот не сре ди не ду жна су да у ро ку од 90 да на од да на
сту па ња на сна гу ак та из чла на 59. став 2. овог за ко на под -
не су за хтјев за до би ја ње до зво ле за оба вља ње по сло ва мје -
ре ња ква ли те та ва зду ха и/или еми си је.

(2) До зво ла из ста ва 1. овог чла на пре ста је да ва жи ако
прав но ли це у про пи са ном ро ку не под не се за хтјев у скла -
ду са овим за ко ном.

(3) Опе ра тер ко ји са мо стал но вр ши мје ре ње ква ли те та
ва зду ха и/или еми си је ду жан је да у ро ку од 30 да на од да -
на сту па ња на сна гу ак та из чла на 61. став 3. овог за ко на
под не се за хтјев за до би ја ње са гла сно сти за оба вља ње по -
сло ва мје ре ња ква ли те та ва зду ха и/или еми си је.

Члан 84.

До до но ше ња под за кон ских ака та на осно ву овог за ко -
на при мје њу ју се од го ва ра ју ћи под за кон ски ак ти до не се ни
на осно ву За ко на о за шти ти ва зду ха (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 53/02) уко ли ко ни су у су прот но -
сти са овим за ко ном.

Члан 85.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о за шти ти ва зду ха (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 53/02).

Члан 86.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1854/11 Пред сјед ник
25. но вем бра 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

2239

На осно ву чла на 22а. За ко на о за шти ти од на си ља у по -
ро ди ци (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/05
и 17/08) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), ми ни стар здра вља и со ци јал не за шти те
д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О УСЛО ВИ МА ЗА РАД СИ ГУР НЕ КУ ЋЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се усло ви за рад си гур не
ку ће у по гле ду про сто ра, опре ме, ка дра и си гур но сних мје -
ра.

Члан 2.

Под пој мом “си гур на ку ћа” под ра зу ми је вају се од ре ђе -
ни про стор, опре ма и ка дар у ко јем се спро во ди услу га
збри ња ва ње жр та ва на си ља у по ро ди ци.

Члан 3.

Про стор и про сто ри је у си гур ној ку ћи тре ба да бу ду
при ла го ђе ни свр си ко ја се же ли по сти ћи збри ња ва њем жр -
та ва на си ља у по ро ди ци и мо ра ју да ис пу ња ва ју сље де ће
гра ђе вин ско-тех нич ке усло ве:

а) да су из гра ђе ни у скла ду са за ко ном ко јим се ре гу ли -
ше уре ђе ње про сто ра и гра ђе ње,

б) да су смје ште ни у на се ље ном мје сту,

в) да су гра ђе ни од ма те ри ја ла ко ји обез бје ђу је звуч ну
изо ла ци ју и тер мо и зо ла ци ју,

г) да су при кљу че ни на елек трич ну и те ле фон ску мре -
жу,

д) да су при кљу че ни на јав ну во до вод ну мре жу, а ако
она не по сто ји, да је обез би је ђе но снаб ди је ва ње хи ги јен -
ски ис прав ном те ку ћом то плом и хлад ном во дом пу тем хи -
дро фо ра,

ђ) да су при кљу че ни на јав ну ка на ли за ци о ну мре жу
или про пи са но из гра ђе ну сеп тич ку ја му,

е) да је обез би је ђе но гри ја ње и ме ха нич ко про вје тра ва -
ње уко ли ко је при род но про вје тра ва ње не до вољ но, да је
про стор од го ва ра ју ће осви је тљен и да је аде кват но за шти -
ћен,

ж) да је под у свим про сто ри ја ма од ма те ри ја ла ко ји ни -
је кли зав, не упи ја вла гу и ла ко се одр жа ва,

з) да је обез би је ђен не сме тан при лаз пре во зним сред -
стви ма,

и) да по сто је усло ви за бо ра вак на отво ре ном про сто ру
- нај ма ње 3 м² по ко ри сни ку.

Члан 4.

Си гур на ку ћа ко ја жр тва ма на си ља у по ро ди ци обез бје -
ђу је цје ло днев но збри ња ва ње мо ра да има:

а) улаз без ар хи тек тон ских ба ри је ра,

б) спа ва о ни це,

в) ку хињ ски блок са при руч ним скла ди штем и дру гим
пра те ћим про сто ри ја ма за при пре ма ње и ку ва ње хра не,

г) тр пе за ри ју,

д) про стор за рад не и те ра пиј ске ак тив но сти, те ак тив -
но сти сло бод ног вре ме на,

ђ) днев ни бо ра вак,

е) са ни тар но-хи ги јен ски блок и

ж) рад не про сто ри је за струч не и дру ге рад ни ке.

Члан 5.

(1) Опре ма про сто ри ја у про сто ру за збри ња ва ње жр та -
ва на си ља у по ро ди ци мо ра да од го ва ра на мје ни по је ди не
про сто ри је и ка те го ри је ко ри сни ка по уз ра сту, по лу и ин ва -
ли ди те ту, те тех нич ким, хи ги јен ским и естет ским за хтје ви -
ма и да има мо гућ ност да се ла ко одр жа ва ис прав ном и
уред ном.

(2) Днев ни бо ра вак мо ра да има сто ло ве и сто ли це, те -
ле ви зор и ра дио-апа рат, по ли ца за књи ге, при бор за дру -
штве не игре и укра сне пред ме те при ла го ђе не по тре ба ма
ко ри сни ка.

(3) У спа ва о ни ца ма мо рају да се на ла зе: ле жа је ви, сто
и сто ли це, ор мар за одје ћу са одво је ним ди је ло ви ма за сва -
ког ко ри сни ка.

(4) Ку хи ња мо ра би ти опре мље на: шпо ре том, то плом и
хлад ном во дом, сто ли ћем за при пре ма ње хра не, по треб ним
по су ђем и при бо ром за је ло.

(5) Про сто ри ја за рад не и те ра пиј ске ак тив но сти са ко -
ри сни ци ма мо ра да има нео п ход ну опре му за рад као што
је: рад ни сто, сто ли це, ор мар и те ле фон.

(6) Са ни тар но-хи ги јен ски блок са пра те ћом опре мом за
пра ње, су ше ње и пе гла ње ру бља.

Члан 6.

Си гур на ку ћа мо ра да има за по сле не или по дру гом
осно ву ан га жо ва не струч не рад ни ке од го ва ра ју ћег про фи -
ла:

а) ди пло ми ра ни со ци јал ни рад ник,

б) ди пло ми ра ни пси хо лог,

в) ди пло ми ра ни прав ник и

г) ме ди цин ски тех ни чар.

Члан 7.

У за ви сно сти од бро ја и ка те го ри је ко ри сни ка по уз ра -
сту, по лу и ин ва ли ди те ту, у си гур ним ку ћа ма мо же да се
ан га жу је и до дат ни број струч них и дру гих рад ни ка.

Члан 8.

(1) Ис хра на ко ри сни ка обез бје ђу је се у скла ду са прин -
ци пи ма здра ве хра не, у за ви сно сти од њи хо вог уз ра ста и
здрав стве ног ста ња.

(2) Укуп не днев не по тре бе у ис хра ни за од ра сла ли ца
рас по ре ђу ју се у три обро ка, а за дје цу у пет обро ка.
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(3) Обро ци се сер ви ра ју у тр пе за ри ји, а за бо ле сне и
изне мо гле у со би ко ри сни ка уз нео п ход ну по моћ у хра ње -
њу.

Члан 9.

Си гур на ку ћа мо ра да има аде кват но фи зич ко обез бје -
ђе ње имо ви не и ли ца то ком 24 ча са.

Члан 10.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о на чи ну и мје сту спро во ђе ња за штит не мје ре
обез бје ђе ња за шти те жр тве на си ља у по ро ди ци (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 97/06).

Члан 11.

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

Број: 11/05-020-32/11
29. новембра 2011. го ди не Ми ни стар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.

2240

На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а
у складу са чланом 25. став 1. тачка в) и чланом 28. став 1.
Закона о интерној ревизији у јавном сектору Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
17/08), министар финансија  д о н о с и

К ОД Е К С

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

У ЈАВНОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I - УВОД

Кодекс професионалне етике за интерне ревизоре у јав-
ном сектору Републике Српске (у даљем тексту: Кодекс)
заснива се на Закону о интерној ревизији у јавном сектору
Републике Српске и међународно прихваћеним принципи-
ма и правилима етичког кодекса интерних ревизора.

Кодекс обухвата принципе Кодекса који су релевантни
за професију и праксу интерне ревизије, а на основу којих
су утврђена правила за етичан и професионалан рад интер-
них ревизора.

Правила понашања Кодекса која су резултат примјене
принципа Етичког кодекса су правила којима ће се руково-
дити интерни ревизори у свакодневном раду, као и сви по-
јединци који раде или су, на било који начин, укључени у
рад интерне ревизије.

Интерни ревизори треба да се придржавају принципа и
правила Кодекса како би свој рад могли обављати незави-
сно, објективно и поштено. Интерни ревизори морају се
усавршавати у свом раду да би унаприједили квалитет сво-
га рада и својих извјештаја.

II - ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА ПРОФЕСИОНАЛНЕ 
ЕТИКЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Основни принципи и правила етике које интерни реви-
зори треба да примјењују и поштују су:

1. интегритет,

2. објективност,

3. независност,

4. компетентност (професионална оспособљеност) и

5. повјерљивост.

Принципи етике интерних ревизора

Интегритет

Интегритет интерних ревизора заснива се на њиховом
поштењу код обављања послова интерне ревизије. Инте-
гритет представља основ за успостављање повјерења у рад
интерне ревизије, као и основ за поузданост у њихово про-
суђивање.

У циљу очувања повјерења јавности, понашање интер-
ног ревизора мора бити такво да се у њега не може посум-
њати.

Објективност

Интерни ревизори треба да посједују највиши ниво
професионалне објективности приликом прикупљања,
оцјењивања и саопштавања информација. Објективност,
као и непристрасност, неопходна је код израде ревизор-
ских извјештаја. Интерни ревизори нису, нити смију бити
под било каквим утицајем сопствених или туђих интереса.

Независност

Независност интерних ревизора, код вршења послова
интерне ревизије, не смије бити нарушена било каквим
личним или другим интересима. Независност интерном
ревизору омогућава непристрасно и објективно посматра-
ње чињеница.

Компетентност

Интерни ревизори послове обављају стручно и примје-
њују знање, вјештине и искуство потребно за пружање
услуга интерне ревизије.

Повјерљивост

Интерни ревизори треба да поштују повјерљивост и
тајност информација и такве информације не смију објело-
дањивати без одговарајућег овлашћења. Изузетно, у случа-
ју када постоји законска или професионална обавеза такве
информације потребно је објелоданити.

Правила професионалне етике интерних ревизора

1. Интегритет

Интерни ревизори:

1.1. обављају свој посао поштено, вриједно и одговор-
но,

1.2. у свом раду поштују прописе Републике Српске из
подручја интерне ревизије и врше објелодањивања у скла-
ду са захтјевима односних прописа,

1.3. избјегавају учешће у незаконитим активностима,
као и пословима којима се нарушава углед професије ин-
терне ревизије или организације,

1.4. уважавају и подржавају законите циљеве организа-
ције.

2. Објективност

Интерни ревизори:

2.1. не извршавају нити учествују у активностима које
могу угрозити непристрасност,

2.2. не прихватају ништа што може угрозити њихово
професионално просуђивање,

2.3. објелодањују све њима познате материјално значај-
не чињенице, како би њихови извјештаји били тачни и
објективни.

3. Независност

Интерни ревизори:

3.1. објективни су и непристрасни у свом раду и у
извјештавању,

3.2. суздржавају се од личних интереса и спољњег при-
тиска,

3.3. морају бити независни од политичких утицаја,

3.4. доносе закључак искључиво на основу доказа, а не
на основу туђег мишљења и процјена,

3.5. избјегавају активности које би могле имати утица-
ја на извјештај или процјену.

4. Компетентност

Интерни ревизори:

4.1. примјењују знања, вјештине и искуство потребно
за пружање услуга интерне ревизије,
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4.2. услуге интерне ревизије пружају у складу са про-
писима и смјерницама који уређују интерну ревизију у Ре-
публици Српској, који су засновани на међународно при-
хваћеним стандардима интерне ревизије,

4.3. имају сталну обавезу да ажурирају и усавршавају
своје способности које су потребне за унапређење квалите-
та својих услуга,

4.4. не преузимају било какав рад за који нису компе-
тентни.

5. Повјерљивост

Интерни ревизори:

5.1. треба да буду опрезни у коришћењу и заштити ин-
формација које су добили приликом обављања ревизије,

5.2. морају поштовати повјерљивост информација до
којих дођу у свом раду и не смију их користити у приватне
сврхе,

5.3. обавјештавају о уоченим неправилностима током
свога рада које би могле имати за посљедицу прикривање
незаконитих радњи, а у складу са прописима који уређују
поменуто подручје.

III - РЈЕШАВАЊЕ ЕТИЧКИХ ПИТАЊА

Централна јединица за хармонизацију Републике Срп-
ске надлежна је за тумачење принципа и правила који су
наведени у овом кодексу.

Уколико интерни ревизор није сигуран да ли је одређе-
на активност или ситуација која настане у вршењу функци-
је интерне ревизије у складу са овим кодексом, дужан је да
се посавјетује са Централном јединицом за хармонизацију.

IV - СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Овај кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.16/490-69/2011
1. децембра 2011. године Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.

2241

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о с и

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИС ПУ ЊЕ НО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Neo met” ДОО При је дор ис пу ња ва
усло ве за из во ђе ње ма шин ских ин ста ла ци ја на објек ти ма
за ко је одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за про -
стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на доношења Рјешења. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.

Број: 4696/2011
28. септембра 2011. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

2242

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о с и

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИС ПУ ЊЕ НО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да ДОО “ПВЦ сто ла ри ја Хо ро зо вић” Сан -
ски Мост ис пу ња ва усло ве за из во ђе ње ме тал них и ре шет ка -
стих кон струк ци ја у гра ђе ви нар ству на објек ти ма за ко је одо -
бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на доношења Рјешења. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.

Број: 4697/2011
28. септембра 2011. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

2243

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о с и

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИС ПУ ЊЕ НО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Zel-mont” ДОО Брод ис пу ња ва усло -
ве за из во ђе ње ме тал них и ре шет ка стих кон струк ци ја у
гра ђе ви нар ству и из во ђе ње ма шин ских ин ста ла ци ја на
објек ти ма за ко је одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар -
ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на доношења Рјешења. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.

Број: 4698/2011
28. септембра 2011. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

2244

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о с и

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИС ПУ ЊЕ НО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Cen tro trans - MT in ter na ci o nal” ДОО
Са ра је во ис пу ња ва усло ве за гра ђе ње oбјеката ни ско град -
ње - ло кал ни, шум ски и не ка те го ри са ни пу те ви и обје ка та
стан дард не кон струк ци је, бру то гра ђе вин ске по вр ши не до
1500 м² и укуп не спрат но сти до пет ета жа, осим ма шин -
ских и електроинсталација, за ко је одо бре ње за гра ђе ње
изда је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на доношења Рјешења. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.

Број: 4699/2011
28. септембра 2011. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.
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Уставни суд Републике Српске

Устав ни суд Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 115.
Уста ва Ре пу бли ке Срп ске и чла на 60. став 1. под а) и б) За -
ко на о Устав ном су ду Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 104/11), на сјед ни ци одр жа -
ној 15. но вем бра 2011. го ди не,  д о  н и о  ј е

ОД  Л У  К У
Утвр ђу је се да члан 48. Оп штих усло ва за ис по ру ку и

снаб ди је ва ње елек трич ном енер ги јом (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 85/08), ко је је до ни је ла Ре гу ла тор -
на ко ми си ја за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске, ни је у са гла -
сно сти са Уста вом и за ко ном.

О б р а  з л о  ж е  њ е

Не дељ ко Кра ји шник из Ба ње Лу ке дао је Устав ном су -
ду Ре пу бли ке Срп ске ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка
за оцје њи ва ње устав но сти и за ко ни то сти чла на 48. и чла на
53. став 7. Оп штих усло ва за ис по ру ку и снаб ди је ва ње
елек трич ном енер ги јом (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 85/08), (у да љем тек сту: Оп шти усло ви), ко -
је је до ни је ла Ре гу ла тор на ко ми си ја за енер ге ти ку Ре пу бли -
ке Срп ске. У ини ци ја ти ви је на ве де но да је оспо ре на
одред ба чла на 48. Оп штих усло ва у ди рект ној су прот но сти
са чла ном 27. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, јер овај за -
кон, као и За кон о елек трич ној енер ги ји, утвр ђу је оба ве зу
за кљу чи ва ња уго во ра из ме ђу снаб дје ва ча и куп ца, а оспо -
ре ном од ред бом је пред ви ђе на мо гућ ност да се за кљу чи ва -
ње та квог уго во ра од би је, и то због не из ми ре ња по тра жи -
ва ња од стра не крај њег куп ца. На и ме, овом од ред бом се,
по ми шље њу да ва о ца ини ци ја ти ве, снаб дје вач по ста вља
као мо но по ли ста, а ку пац ста вља у не рав но пра ван по ло -
жај. Пред ло же но је да Суд, на осно ву на ве де ног, по кре не
по сту пак и утвр ди да оспо ре не од ред бе ни су у са гла сно сти
са Уста вом и за ко ном.

У од го во ру на на во де из ини ци ја ти ве, ко ји је Устав ном
су ду до ста ви ла Ре гу ла тор на ко ми си ја за енер ге ти ку Ре пу -
бли ке Срп ске, по ред оста лог, на ве де но је да Оп шти усло ви
по сво јој прав ној при ро ди спа да ју у под за кон ске ак те не за -
ви сног ре гу ла тор ног ти је ла, од но сно оба ве зу ју ће ак те ко ји
се до но се у јав ном по ступ ку. Ис ти чу да је оспо ре на од ред -
ба чла на 48. Оп штих усло ва у пот пу но сти са гла сна са од -
ред ба ма чл. 79, 80. и 81. За ко на о елек трич ној енер ги ји,
основ ним прин ци пи ма обли га ци о них од но са, због че га
сма тра ју нео сно ва ним на во де ини ци ја то ра да се овом
одред бом омо гу ћа ва мо но пол ски по ло жај, а ку пац ста вља
у не рав но пра ван по ло жај.

Оп ште усло ве за ис по ру ку и снаб ди је ва ње елек трич -
ном енер ги јом (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 85/08) до ни је ла је Ре гу ла тор на ко ми си ја за енер ге ти ку
Ре пу бли ке Срп ске на осно ву чла на 23. али не ја 6. За ко на о
елек трич ној енер ги ји - Пречишће ни текст (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 8/08) и чла на 10. став 1. тач -
ка 8. Ста ту та Ре гу ла тор не ко ми си је за енер ге ти ку Ре пу бли -
ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
41/04, 67/07 и 113/07).

Оспо ре ном од ред бом чла на 48. Оп штих усло ва, под на -
сло вом: Од би ја ње за кљу че ња уго во ра о при сту пу, про пи -
са но је да ди стри бу тер мо же да од би је за кљу че ње но вог
уго во ра о при сту пу са крај њим куп цем ко ји му ни је из ми -
рио по тра жи ва ња по уго во ру о при сту пу на истом или дру -
гом мјер ном мје сту, ако су та по тра жи ва ња на пла ти ва при -
нуд ним пу тем.

Оспо ре на од ред ба чла на 48. Оп штих усло ва оста ла је
иста и на кон до но ше ња Од лу ке о из мје на ма и до пу на ма
Оп штих усло ва за ис по ру ку и снаб ди је ва ње елек трич ном
енер ги јом (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
79/10).

Устав ни суд је, на сјед ни ци одр жа ној 22. ју на 2011. го -
ди не, при хва тио да ту ини ци ја ти ву у ди је лу ко јим је тра же -
но по кре та ње по ступ ка за оцје њи ва ње устав но сти чла на
чла на 48. Оп штих усло ва за ис по ру ку и снаб ди је ва ње елек -
трич ном енер ги јом (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -

ске”, број 85/08), ко је је до ни је ла Ре гу ла тор на ко ми си ја за
енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске. Суд је, исто вре ме но об у ста -
вио по сту пак за оцје њи ва ње устав но сти и за ко ни то сти
чла на 53. став 7. Оп штих усло ва за ис по ру ку и снаб ди је ва -
ње елек трич ном енер ги јом (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 85/08).

У по ступ ку ме ри тор ног од лу чи ва ња о устав но сти чла -
на 48. Оп штих усло ва за ис по ру ку и снаб ди је ва ње елек -
трич ном енер ги јом (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 85/08 и 79/10) Суд је имао у ви ду:

- члан 68. Уста ва Ре пу бли ке Срп ске, ко јим је про пи са -
но да Ре пу бли ка уре ђу је и обез бје ђу је, по ред оста лог, сво -
јин ске и обли га ци о не од но се, основ не ци ље ве и прав це
при вред ног раз во ја и еко ном ске и со ци јал не од но се од оп -
штег ин те ре са, као и члан 108. Уста ва, пре ма ко ме за ко ни,
ста ту ти, дру ги про пи си и оп шти ак ти мо ра ју би ти у са гла -
сно сти са Уста вом, а про пи си и дру ги оп шти ак ти - са за -
ко ном;

- За кон о енер ге ти ци (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 49/09), ко јим је, по ред од ре ђи ва ња ци ља овог
за ко на да, за јед но са дру гим за ко ни ма ко ји ма се уре ђу је
оба вља ње енер гет ских дје лат но сти, обез би је ди прав не
прет по став ке за си гур но и ква ли тет но снаб ди је ва ње ку па -
ца енер ги јом по на че ли ма кон ку рент ског енер гет ског тр -
жи шта и одр жи вог раз во ја, уз ефи ка сно ко ри шће ње енер -
ги је и за шти ту жи вот не сре ди не (члан 2), про пи са но да Ре -
гу ла тор на ко ми си ја ре гу ли ше и вр ши над зор од но са на тр -
жи шту елек трич не енер ги је, га са и наф те у скла ду са од -
ред ба ма овог за ко на и над ле жно сти ма ко је су јој про пи са -
не од ред ба ма за ко на у сек то ру елек трич не енер ги је, сек то -
ру га са и сек то ру наф те, во де ћи ра чу на о обез бје ђе њу
прин ци па тран спа рент но сти, не ди скри ми на ци је, пра вич -
но сти, под сти ца њу кон ку рент но сти и за шти ти крај њих ку -
па ца (члан 16);

- За кон о елек трич ној енер ги ји (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, бр. 8/08 - Пречишће ни текст, 34/09, 92/09
и 1/11), ко јим је про пи са но да Вла да Ре пу бли ке Срп ске во -
ди елек тро е нер гет ску по ли ти ку у скла ду са За ко ном о
енер ге ти ци и овим за ко ном (члан 5. став 1); да ре гу ли са ње
елек тро е нер гет ских дје лат но сти из чла на 8. овог за ко на
(про из вод ња, ди стри бу ци ја, тр го ви на и снаб ди је ва ње елек -
трич ном енер ги јом) вр ши Ре гу ла тор на ко ми си ја за енер ге -
ти ку Ре пу бли ке Срп ске (члан 12); да, у ци љу не сме та ног
функ ци о ни са ња тр жи шта елек трич не енер ги је на те ри то -
ри ји Ре пу бли ке Срп ске, ди стри бу тив на мре жа мо ра би ти
до ступ на свим ко ри сни ци ма на тран спа рен тан и не ди скри -
ми ни ра ју ћи на чин, у скла ду са кри те ри ју ми ма из овог за -
ко на (члан 38.); да ди стри бу тер мо же од би ти при ступ мре -
жи због огра ни че них тех нич ких и по гон ских мо гућ но сти
(члан 44. став 1); да се снаб ди је ва ње елек трич ном енер ги -
јом вр ши у скла ду са овим за ко ном, оп штим усло ви ма за
ис по ру ку елек трич не енер ги је, та риф ним си сте мом за про -
да ју елек трич не енер ги је и уго во ром ко ји за кљу че снаб дје -
вач и ку пац (члан 73); да се Оп штим усло ви ма за ис по ру ку
елек трич не енер ги је уре ђу ју на ро чи то усло ви у на чин при -
сту па и ко ри шће ња елек тро ди стри бу тив не мре же (члан 74.
тач ка 5); да се уго вор о ку по про да ји елек трич не енер ги је
за кљу чу је у скла ду са За ко ном о обли га ци о ним од но си ма
(члан 76), те слу ча је ви ка да ко ри сник до зво ле за ди стри бу -
ци ју мо же об у ста ви ти ис по ру ку елек трич не енер ги је крај -
њем куп цу (чл. 79, 80. и 81);

- За кон о обли га ци о ним од но си ма (“Слу жбе ни лист
СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89. и 57/89 и “Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04), од -
но сно ре ле вант ну од ред бу чла на 27. став 1. овог за ко на, ко -
јом је про пи са но да, ако је не ко по за ко ну оба ве зан да за -
кљу чи уго вор, за ин те ре со ва но ли це мо же зах ти је ва ти да се
та кав уго вор без од ла га ња за кљу чи.

Суд је, на осно ву на ве де них устав них и за кон ских
одред би, оци је нио да про пи си ва ње као у оспо ре ној од ред -
би чла на 48. Оп штих усло ва да ди стри бу тер мо же од би ти
за кљу че ње но вог уго во ра о при сту пу са крај њим куп цем
ко ји му ни је из ми рио по тра жи ва ња по уго во ру о при сту пу
на истом или дру гом мјер ном мје сту, ако су та по тра жи ва -
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ња на пла ти ва при нуд ним пу тем, ни је у са гла сно сти са на -
ве де ним од ред ба ма За ко на о елек трич ној енер ги ји. Суд је
оци је нио да ни јед ном од ред бом За ко на о елек трич ној енер -
ги ји, ко ји је по слу жио као прав ни основ за до но ше ње Оп -
штих усло ва, Ре гу ла тор на ко ми си ја за енер ге ти ку Ре пу бли -
ке Срп ске ни је овла шће на да сво јим ак том про пи ше мо гућ -
ност од би ја ња за кљу че ња овог уго во ра због раз ло га на ве -
де ног у оспо ре ном чла ну 48. Оп штих усло ва. На и ме, из на -
ве де ног про из ла зи да је за ко но да вац не дво сми сле но од ре -
дио да ди стри бу тер мо же од би ти при ступ мре жи са мо због
огра ни че них тех нич ких и по гон ских мо гућ но сти, због че -
га је, по оцје ни Су да, Ре гу ла тор на ко ми си ја за енер ге ти ку
Ре пу бли ке Срп ске оспо ре ном од ред бом, по ред за ко ном
утвр ђе них, нео вла шће но про пи са ла по се бан услов за за -
кљу чи ва ње уго во ра о при сту пу. Суд је исто оци је нио и у
по гле ду са гла сно сти оспо ре не од ред бе чла на 48. Оп штих
усло ва са на ве де ним За ко ном о обли га ци о ним од но си ма у
ди је лу ко јим је про пи са но оба ве зно за кљу че ње и оба ве зна
са др жи на уго во ра, од но сно у по гле ду ње не са гла сно сти са
на ве де ним чла ном 27. став 1. овог за ко на.

На осно ву из ло же ног, Суд је од лу чио као у из ре ци ове
од лу ке.

Ову од лу ку Устав ни суд је до нио у са ста ву: пред сјед -
ник Су да Мир ко Зов ко и су ди је: Ми ха и ло Ада мо вић, Во јин
Бо ја нић, Ми ло рад Иво ше вић, проф. др Ду шко Ме дић,
проф. др Мар ко Рај че вић, Бран ко Су на рић и Ав до Шпи -
љак.

Број: У-12/10 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не У став ног су да,
Ба ња Лу ка Мир ко Зов ко, с.р.

Устав ни суд Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 115.
Уста ва Ре пу бли ке Срп ске и чла на 60. став 1. тач ка а) За ко -
на о Устав ном су ду Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 104/11), на сјед ни ци одр жа ној 15.
но вем бра 2011. го ди не,  д о  н и о  ј е

ОД  Л У  К У
Утвр ђу је се да чл. 137. до 467. За ко на о кри вич ном по -

ступ ку - Пречишће ни текст (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 100/09) ни су у са гла сно сти са Уста вом Ре -
пу бли ке Срп ске.

О б р а  з л о  ж е  њ е

Во ји слав Ди ми три је вић из Ба ње Лу ке дао је Устав ном
су ду Ре пу бли ке Срп ске ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ -
ка за оцје њи ва ње устав но сти чл. 137. до 467. За ко на о кри -
вич ном по ступ ку - Пречишће ни текст (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 100/09). Оспо ра ва ју ћи устав ност
од ре да ба Пречишће ног тек ста За ко на о кри вич ном по ступ -
ку, да ва лац ини ци ја ти ве на во ди да су, при је све га, из ми је -
ње не ну ме рич ке озна ке у од но су на основ ни текст За кон о
кри вич ном по ступ ку (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 50/03, 111/04, 115/04, 29/07, 68/07, 119/08, 55/09,
80/09, 88/09 и 92/09), те као при мјер на во ди члан 136а.
основ ног тек ста, ко ји по сво јој са др жи ни од го ва ра од ред би
чла на 137. Пречишће ног тек ста и члан 285. основ ног тек -
ста, ко ји по сво јој са др жи ни од го ва ра од ред би чла на 293.
Пречишће ног тек ста. По ред то га, пре ма на во ди ма да ва о ца
ини ци ја ти ве, из ми је њен је и са др жај по је ди них за кон ских
од ред би, и то у слу ча је ви ма ка да се јед ном за кон ском од -
ред бом упу ћу је на дру гу од ред бу истог за ко на. Као при -
мјер ова кве из мје не да ва лац ини ци ја ти ве на во ди од ред бу
чла на 429. став 3. основ ног за ко на, у ко јој се упу ћу је на
одред бе чла на 425. став 1. т. a) и б), ко ја од ред ба је у
Пречишће ном тек сту озна че на бро јем 446, а упу ћу је на од -
ред бе чла на 442. став 1. т. а) и б) и члан 215. На овај на чин
је, по ми шље њу да ва о ца ини ци ја ти ве, За ко но дав ни од бор
На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске, пре кр шио члан 70.
став 1. тач ка 2. Уста ва, ко ји утвр ђу је ис кљу чи ву над ле -
жност На род не скуп шти не за до но ше ње за ко на. Уз то, по
ми шље њу да ва о ца ини ци ја ти ве, оспо ре ни За кон о кри вич -
ном по ступ ку - Пречишће ни текст ни је до не сен на осно ву
при је дло га овла шће ног пред ла га ча, већ је то учи ње но по
слу жбе ној ду жно сти, што је у су прот но сти са од ред бом

чла на 76. Уста ва, ко ја је за ми је ње на Аманд ма ном XXXVII
на Устав, ко ји не по зна је мо гућ ност до но ше ња за ко на по
вла сти тој ини ци ја ти ви. По ред то га, пре ма на во ди ма да ва о -
ца ини ци ја ти ве, оспо ре не од ред бе Пречишће ног тек ста За -
ко на о кри вич ном по ступ ку, као ни за кон у цје ли ни, не ста -
вља ју ван сна ге основ ни текст овог за ко на, та ко да је пот -
пу но иста ма те ри ја ре гу ли са на са два ва же ћа за ко на, ко ја
се раз ли ку ју при је све га по ну ме рич ким озна ка ма, али и по
са др жа ју. С об зи ром на то да се не зна ко ји од про пи са тре -
ба при мје њи ва ти, по ми шље њу да ва о ца ини ци ја ти ве, по -
ври је ђе на је од ред ба чла на 5. али не ја 5. Уста ва, ко ја про пи -
су је да се устав но уре ђе ње Ре пу бли ке Срп ске те ме љи на
вла да ви ни пра ва. Има ју ћи у ви ду да је оспо ре ним од ред ба -
ма Пречишће ног тек ста ми је њан основ ни текст За ко на, то
би исти са гла сно од ред би чла на 80. Уста ва, ко ја је за ми је -
ње на тач ком 2. Аманд ма на XL на Устав, по ми шље њу да -
ва о ца ини ци ја ти ве, мо рао би ти про гла шен ука зом пред -
сјед ни ка Ре пу бли ке, а што у кон крет ном слу ча ју ни је учи -
ње но. Пред ла же да Суд утвр ди да оспо ре не од ред бе За ко -
на о кри вич ном по ступ ку - Пречишће ни текст ни су у са гла -
сно сти са Уста вом. Осим на ве де ног, да ва лац ини ци ја ти ве
пред ла же да Устав ни суд, на осно ву чла на 115. став 1. тач -
ка 1. Уста ва, до пу ње ног Аманд ма ном XLII на Устав Ре пу -
бли ке Срп ске, о уоче ним по ја ва ма не у став но сти у на чи ну
из ра де Пречишће ног тек ста оба ви је сти На род ну скуп шти -
ну Ре пу бли ке Срп ске.

Народнa скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске ни је до ста ви ла
Су ду од го вор на на во де из под не се не ини ци ја ти ве.

На осно ву чла на 53. али не ја 8. По слов ни ка На род не
скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 79/07), За ко но дав ни од бор На род не
скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци одр жа ној 2. но -
вем бра 2009. го ди не, утвр дио је Пречишће ни текст За ко на
о кри вич ном по ступ ку. Пре чи шће ни текст За ко на о кри -
вич ном по ступ ку об у хва та За кон о кри вич ном по ступ ку
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 50/03) и ње -
го ве из мје не и до пу не об ја вље не у “Слу жбе ном гла сни ку
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 111/04, 115/04, 29/07, 68/07, 119/08,
55/09, 80/09, 88/09 и 92/09, у ко јем је од ре ђен дан сту па ња
на сна гу на ве де ног за ко на. Оспо ре ни За кон о кри вич ном
по ступ ку - Пречишће ни текст об ја вљен је у “Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 100/09.

У спро ве де ном по ступ ку Суд је утвр дио да су оспо ре -
не од ред бе чл. 137. до 139. Пречишће ног тек ста За ко на о
кри вич ном по ступ ку си сте ма ти зо ва не у гла ви XV тач ка 2,
ко ја се од но си на при вре ме но од у зи ма ње пред ме та и имо -
ви не. Чла ном 137. про пи са на је на ред ба опе ра те ру те ле ко -
му ни ка ци ја, чла ном 138. при вре ме но од у зи ма ње пред ме та,
чла ном 139. при вре ме но од у зи ма ње ра ди обез бје ђе ња, а
чла ном 139. вра ћа ње при вре ме но од у зе тих пред ме та. У
тач ки 3. овог по гла вља де фи ни ше се по сту пак са сум њи -
вим ства ри ма на на чин да је чла ном 140. про пи са но огла -
ша ва ње сум њи вих ства ри а чла ном 141. од лу чи ва ње о сум -
њи вим ства ри ма. Ис пи ти ва ње осум њи че ног си сте ма ти зо -
ва но је у тач ки 4. овог по гла вља, та ко да члан 142. са др жи
основ не од ред бе о ис пи ти ва њу, члан 143 - по у ку осум њи -
че ном о ње го вим пра ви ма, члан 144 - сни ма ње ис пи ти ва ња
осум њи че ног и члан 145 - ис пи ти ва ње пре ко ту ма ча. У тач -
ки 5. овог по гла вља, у ко ме је про пи са но са слу ша ње свје -
до ка, члан 146. уре ђу је по зив за са слу ша ње свје до ка, члан
147. од ре ђу је ли ца ко ја се не мо гу са слу ша ти као свје до ци,
а члан 148 - ли ца ко ја мо гу од би ти свје до че ње, за тим члан
149, ко ји ре гу ли ше пра во свје до ка да не од го ва ра на по је -
ди на пи та ња, члан 150. про пи су је на чин са слу ша ња, су о че -
ња и пре по зна ва ње, члан 151. про пи су је ток са слу ша ња
свје до ка а члан 152. са слу ша ње свје до ка пре ко ту ма ча. У
овој тач ки на ве де ног по гла вља су и члан 153, ко ји ре гу ли -
ше за кле тву, од но сно из ја ве свје до ка, члан 154, ко ји го во -
ри о ли ци ма ко ја не по ла жу за кле тву, од но сно не да ју из ја -
ву, члан 155, ко ји про пи су је сни ма ње са слу ша ња свје до ка
аудио или аудио-ви зу ел ним сред стви ма, те члан 156, ко ји
ре гу ли ше ин сти тут за шти ће ног свје до ка. Од ред ба ма чл.
157. до 159, ко је се на ла зе у тач ки 6. гла ве XV За ко на, ре -
гу ли ше се пред у зи ма ње уви ђа ја, ре кон струк ци ја до га ђа ја
те по моћ вје шта ка и струч ног ли ца. Тач ком 7. ове гла ве ре -
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гу ли ше се вје шта че ње, и то: од ре ђи ва ње вје шта че ња (члан
160), на ред ба о вје шта че њу (члан 161), ду жно сти вје шта ка
ко јег је од ре дио ту жи лац, од но сно суд (члан 162), ко не мо -
же би ти вје штак (члан 163), по сту пак вје шта че ња (члан
164), пре гле да ње пред ме та вје шта че ња (члан 165), до ста -
вља ње на ла за и ми шље ња (члан 166), вје шта че ње у струч -
ној уста но ви или др жав ном ор га ну (члан 167), пре глед, об -
дук ци ја и екс ху ма ци ја ле ша (члан 168), пре глед и об дук ци -
ја ле ша ван спе ци ја ли зо ва не ме ди цин ске уста но ве (члан
169), из вје штај о пре гле ду и об дук ци ји (члан 170), пре глед
и об дук ци ја за чет ка и но во ро ђен че та (члан 171), ток си ко -
ло шко ис пи ти ва ње (члан 172), вје шта че ње тје ле сних по -
вре да (члан 173), тје ле сни пре глед и дру ге рад ње (члан
174), пси хи ја триј ско вје шта че ње (члан 175), вје шта че ње
по слов них књи га (члан 176), оба вља ње ана ли зе де зок си ри -
бо ну кле ин ске ки се ли не (члан 177), ка да се вр ши ана ли за
ДНК (члан 178), ко ри шће ње ре зул та та ана ли зе ДНК у дру -
гим кри вич ним по ступ ци ма (члан 179) и ре ги стар из вр ше -
них ана ли за ДНК и за шти та по да та ка (члан 180). У по гла -
вљу XVI За ко на, ко је се од но си на мје ре за обез бје ђе ње
при су ства осум њи че ног, од но сно оп ту же ног и успје шно
во ђе ње кри вич ног по ступ ка, бли же су утвр ђе не вр сте мје -
ра (члан 181), до ста вља ње и са др жај по зи ва (члан 182), на -
ред ба за до во ђе ње (члан 183), за бра на на пу шта ња бо ра ви -
шта и за бра на пу то ва ња (чла на 184), оста ле мје ре за бра не
(члан 185), из ри ца ње мје ра за бра не (члан 186), са др жај
мје ра за бра не (члан 187), огра ни че ња у по гле ду са др жа ја
мје ра за бра не (члан 188), из вр ше ње мје ра за бра не (члан
189), про вје ра ва ње мје ра за бра не и оба ве за из вје шта ва ња
(члан 190), по себ на од ред ба о за бра ни пу то ва ња (члан
191), усло ви за од ре ђи ва ње јем ства (члан 192), са др жај
јем ства (члан 193), пре ста нак јем ства (члан 194), рје ше ње
о јем ству (члан 195), оп ште од ред бе о при тво ру (члан 196),
раз ло зи за при твор (члан 197), оп ште пра во за др жа ва ња
(члан 198), над ле жно сти за од ре ђи ва ње при тво ра (члан
199), тра ја ње при тво ра у ис тра зи (члан 200), уки да ње при -
тво ра (члан 201), при твор на кон по твр ђи ва ња оп ту жни це
(члан 202), од ре ђи ва ње при тво ра на кон из ри ца ња пре су де
(члан 203), ли ше ње сло бо де и за др жа ва ње (члан 204),
извр ша ва ње при тво ра (члан 205), пра ва и сло бо де при тво -
ре ни ка и по да ци о при тво ре ни ци ма (члан 206), смје штај
при тво ре ни ка (члан 207), по себ на пра ва при тво ре ни ка
(члан 208), пра во на ко му ни ка ци ју при тво ре ни ка са спољ -
њим сви је том и бра ни о цем (члан 209), ди сци плин ски пре -
сту пи при тво ре ни ка (члан 210), над зор над из вр ше њем
при тво ра (члан 211) и кућ ни ред у уста но ва ма за из др жа ва -
ње при тво ра (члан 212). По гла вље XVII За ко на са др жи од -
ред бе чл. 213. до 220, ко ји ма се уре ђу је одо бре ње за го ње -
ње учи ни ла ца и го ње ње по при је дло гу (члан 213), по себ ни
усло ви за кри вич но го ње ње (члан 214), об у ста ва по ступ ка
у слу ча ју смр ти осум њи че ног, од но сно оп ту же ног (члан
215), по сту пак у слу ча ју не у ра чун љи во сти осум њи че ног,
од но сно оп ту же ног (члан 216), ду шев но обо ље ње осум њи -
че ног, од но сно оп ту же ног у то ку по ступ ка (члан 217), ка -
жња ва ње за оду го вла че ње по ступ ка (члан 218), при мје на
пра ви ла ме ђу на род ног пра ва (члан 219) и при вре ме но од у -
зи ма ње во зач ке до зво ле (члан 220). У по гла вљу XVI II За -
ко на, ко је се од но си на ис тра гу, утвр ђе на је оба ве за при ја -
вљи ва ња кри вич ног дје ла (члан 221), при ја вљи ва ње кри -
вич ног дје ла од стра не гра ђа на (члан 222), под но ше ње
при ја ве (члан 223), на ред ба о спро во ђе њу ис тра ге (члан
224), спро во ђе ње ис тра ге (члан 225), над зор ту жи о ца над
ра дом овла шће них слу жбе них ли ца (члан 226), као и узи -
ма ње из ја ва и при ку пља ње до ка за (члан 227). Од ред бе чл.
234. до 240. ре гу ли шу по себ не ис тра жне рад ње. Од ред ба -
ма чла на 234. овог за ко на про пи са не су вр сте по себ них
истра жних рад њи и усло ви за њи хо ву при мје ну (члан 234),
кри вич на дје ла за ко ја се мо гу од ре ди ти по себ не ис тра жне
рад ње (члан 235), над ле жност за од ре ђи ва ње и тра ја ње
истра жних рад њи (члан 236), ма те ри јал до би јен пред у зи -
ма њем рад њи и оба вје шта ва ње о пред у зе тим рад ња ма
(члан 237), слу чај ни на ла зи (члан 238), по сту па ње без суд -
ског на ло га или из ван ње ног окви ра (члан 239) и ко ри шће -
ње до ка за при ба вље них по себ ним рад ња ма (члан 240).
Гла ва XX За ко на од но си се на по сту пак оп ту же ња те про -
пи су је по ди за ње оп ту жни це (члан 241), са др жај оп ту жни -

це (члан 242), од лу чи ва ње о оп ту жни ци (члан 243), из ја -
шње ње о кри ви ци (члан 244), раз ма тра ње из ја ве о при зна -
њу кри ви це (члан 245), пре го ва ра ње о кри ви ци (члан 246),
по вла че ње оп ту жни це (члан 247), раз ло зи за при го вор и
од лу ка о при го во ру (члан 248) и прет пре тре сно ро чи ште
(члан 249). Од ред бе чл. 250. до 292. Пречишће ног тек ста
овог за ко на, ко је су си сте ма ти зо ва не у по гла вљу XXI За ко -
на, ре гу ли шу глав ни пре трес, а од но се се на оп шту јав ност
(члан 250), ис кљу че ње јав но сти (члан 251), на ко га се од -
но си ис кљу че ње јав но сти (члан 252), оба ве зно при су ство
на глав ном пре тре су (члан 253), оба ве зе су ди је, од но сно
пред сјед ни ка ви је ћа (члан 254), ре до сли јед рад њи глав ног
пре тре са (члан 255), ду жност су ди је, од но сно пред сјед ни -
ка ви је ћа (члан 256), ка жња ва ње због на ру ша ва ња ре да
(члан 257), да ва ње ла жног ис ка за од стра не свје до ка или
вје шта ка (члан 258), отва ра ње за сје да ња (члан 259), не до -
ла зак ту жи о ца, од но сно ли ца ко је га за мје њу је на глав ни
пре трес (члан 260), не до ла зак оп ту же ног на глав ни пре -
трес (члан 261), за бра на су ђе ња у од су ству (члан 262), не -
до ла зак бра ни о ца на глав ни пре трес (члан 263), не до ла зак
свје до ка или вје шта ка на глав ни пре трес (члан 264), раз ло -
зи за од ла га ње глав ног пре тре са (члан 265), на ста вља ње
од ло же ног глав ног пре тре са (члан 266), пре кид глав ног
пре тре са (члан 267), на чин во ђе ња за пи сни ка (члан 268),
уно ше ње из ре ке пре су де у за пи сник (члан 269), чу ва ње ма -
те ри јал них до ка за (члан 270), ула зак су ди је, од но сно ви је -
ћа у суд ни цу (члан 271), усло ви за одр жа ва ње глав ног пре -
тре са (члан 272), утвр ђи ва ње иден ти те та оп ту же ног и да -
ва ње упу та (члан 273), по у ке оп ту же ном (члан 274), чи та -
ње оп ту жни це и увод на из ла га ња (члан 275), из во ђе ње до -
ка за (члан 276), ди рект но и уна кр сно ис пи ти ва ње свје до ка
(члан 277), пра во су да да не до зво ли пи та ње или до каз
(члан 278), по себ на пра ви ла о до ка зи ма у слу ча је ви ма сек -
су ал них де ли ка та (члан 279), по сље ди це при зна ња оп ту же -
ног (члан 280), по ла га ње за кле тве, од но сно да ва ње из ја ве
(члан 281), за шти та свје до ка од ври је ђа ња, при јет њи и на -
па да (члан 282), ка жња ва ње за од би ја ње свје до че ња (члан
283), ан га жо ва ње вје шта ка (члан 284), ис пи ти ва ње вје шта -
ка (члан 285), от пу шта ње свје до ка и вје шта ка (члан 286),
са слу ша ње ван суд ни це (члан 287), из у зе ци од не по сред -
ног спро во ђе ња до ка за (члан 288), за пи сни ци о до ка зном
ма те ри ја лу (члан 289), из мје не оп ту жни це (члан 290), до -
пу на до ка зног по ступ ка (члан 291), те за вр шне ри је чи и за -
вр ше так пре тре са (члан 292). У по гла вљу XXII За ко на, ко -
је се од но си на пре су ду, про пи са но је из ри ца ње и об ја вљи -
ва ње пре су де (члан 293), ве за ност пре су де за оп ту жбу
(члан 294), до ка зи на ко ји ма се за сни ва пре су да (члан 295),
ме ри тор не и про це сне пре су де (члан 296), пре су да ко јом се
оп ту жба од би ја (члан 297), пре су да ко јом се оп ту же ни
осло ба ђа од оп ту жбе (члан 298), пре су да ко јом се оп ту же -
ни огла ша ва кри вим (члан 299), ври је ме и мје сто об ја вљи -
ва ња пре су де (члан 300), при твор на кон из ри ца ња пре су де
(члан 301), по у ка о пра ву на жал бу и дру га упо зо ре ња
(члан 302), пи сме на из ра да пре су де (члан 303), са др жај
пре су де (члан 304) и ис прав ке у пре су ди (члан 305). По гла -
вље XXI II За ко на уре ђу је ре дов не прав не ли је ко ве и то
члан 306. пра во на жал бу и рок, члан 307 - су бјек те жал бе,
члан 308 - од ри ца ње и од у ста нак од жал бе, члан 309 - са -
др жај жал бе и от кла ња ње не до ста та ка у жал би, члан 310 -
жал бе не осно ве, члан 311 - бит не по вре де од ре да ба кри -
вич ног по ступ ка, члан 312 - по вре де Кри вич ног за ко на,
члан 313 - по гре шно или не пот пу но утвр ђе но чи ње нич но
ста ње, члан 314 - од лу ке о кри вич ној санк ци ји, тро шко ви -
ма по ступ ка, имо вин ско прав ном за хтје ву и об ја вљи ва њу
од лу ке, члан 315 - под но ше ње жал бе, члан 316 - од го вор на
жал бу, члан 317 - од ре ђи ва ње су ди је из вје сти о ца, члан 318
- сјед ни цу ви је ћа, члан 319 - од лу чи ва ње у сјед ни ци ви је ћа
или на пре тре су, члан 320 - гра ни це ис пи ти ва ња пре су де,
члан 321 - за бра на re for ma tio in pe i us, члан 322 - про ши ре -
но деј ство жал бе, члан 323 - be ne fi cim co ha e si o nis, члан 324
- од лу ке дру го сте пе ног су да по жал би, члан 325 - од ба ци -
ва ње жал бе као не бла го вре ме не, члан 326 - од ба ци ва ње
жал бе као не до пу ште не, члан 327 - од би ја ње жал бе, члан
328 - пре и на че ње пр во сте пе не пре су де, члан 329 - уки да ње
пр во сте пе не пре су де и одр жа ва ње пре тре са, члан 330 -
обра зло же ње од лу ке ко јом се уки да пр во сте пе на од лу ка,
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члан 331 - пре трес пред дру го сте пе ним су дом, члан 332 -
оп ште од ред бе о жал би на пре су ду дру го сте пе ног су да,
члан 333 - до пу ште ност жал бе на рје ше ње, члан 334 - оп -
шти рок за из ја вљи ва ње жал бе, члан 335 - су спен зив но деј -
ство жал бе, члан 336 - од лу чи ва ње о жал би на рје ше ње,
члан 337 - сход на при мје на од ред би о жал би на пр во сте пе -
ну пре су ду и члан 338 - сход на при мје на од ред би овог за -
ко на и на дру га рје ше ња. Ван ред ни прав ни ли је ко ви си сте -
ма ти зо ва ни су у по гла вљу XXIV За ко на, та ко да члан 339.
са др жи оп ште од ред бе, члан 340. уре ђу је не пра во по на -
вља ње кри вич ног по ступ ка, члан 341. уре ђу је на ста вља ње
кри вич ног по ступ ка и по на вља ње по ступ ка за вр ше ног
пра во сна жним рје ше њем, члан 343. про пи су је по на вља ње
по ступ ка на ште ту оп ту же ног, члан 344. од ре ђу је ли ца
овла шће на за под но ше ње за хтје ва, члан 345. про пи су је по -
сту па ње по за хтје ву а члан 346. од лу чи ва ње о за хтје ву,
члан 347 - до зво лу за по на вља ње по ступ ка, члан 348 - пра -
ви ла по но вље ног по ступ ка, члан 349 - усло ве за под но ше -
ње за хтје ва, члан 350 - овла шће на ли ца и рок за под но ше -
ње за хтје ва, члан 351 - под но ше ње за хтје ва, члан 352 -
одго вор по за хтје ву и су ди ји из вје сти о цу, члан 353 - гра ни -
це ис пи ти ва ња за хтје ва, члан 354 - од би ја ње за хтје ва, члан
355 - ува жа ва ње за хтје ва и члан 356 - по сту пак на кон уки -
да ња пра во сна жне пре су де. У гла ви XXV За ко на, ко ја се
од но си на по сту пак за из да ва ње ка зне ног на ло га, утвр ђе не
су оп ште од ред бе ко је се од но се на овај по сту пак (члан
357), не при хва та ње за хтје ва за из да ва ње ка зне ног на ло га
(члан 358), при хва та ње за хтје ва за из да ва ње ка зне ног на -
ло га (члан 359), из ја ва о крив њи и из да ва ње ка зне ног на ло -
га (члан 360), са др жај пре су де ко јом се из да је ка зне ни на -
лог и пра во на жал бу (члан 361), те до ста вља ње пре су де
(члан 362). По сту пак пре ма ма ло љет ни ци ма си сте ма ти зо -
ван је у по гла вљу XXVI a ре гу ли ше при мје ну дру гих од -
ред би овог за ко на у по ступ ку пре ма ма ло љет ни ци ма (члан
363), при мје ну од ред би пре ма дје ци (члан 364), оба зри во
по сту па ње (члан 365), оба ве зну од бра ну (члан 366),
искљу че ње осло бо ђе ња од ду жно сти свје до че ња (члан
367), спа ја ње и раз два ја ње по ступ ка (члан 368), спро во ђе -
ње је дин стве ног по ступ ка (члан 369), уло гу ор га на ста ра -
тељ ства (члан 370), по зи ва ње и до ста вља ње пи сме на (члан
371), об ја вљи ва ње то ка кри вич ног по ступ ка (члан 372), ду -
жност хит ног по сту па ња (члан 373), са став су да (члан
374), при мје ну на че ла опор ту ни те та (члан 375), вас пит не
пре по ру ке (члан 376), вас пит не пре по ру ке и за хтјев за по -
кре та ње по ступ ка (члан 377), при ба вља ње по да та ка о
лично сти ма ло љет ни ка (члан 378), ли ца ко ја при су ству ју
рад ња ма у при прем ном по ступ ку (члан 379), смје штај ма -
ло љет ни ка (члан 380), од ре ђи ва ње при тво ра (члан 381),
по сту пак пре ма ма ло љет ни ку у при тво ру (члан 382), обра -
зло же ни при је длог (члан 383), об у ста ву по ступ ка (члан
384), кон тро лу по ступ ка (члан 385), за ка зи ва ње ро чи шта
или глав ног пре тре са (члан 386), од лу чи ва ње на глав ном
пре тре су (члан 387), ис кљу че ње јав но сти (члан 388), при -
вре ме ни смје штај ма ло љет ни ка (члан 389), за ка зи ва ње
глав ног пре тре са или одр жа ва ње ро чи шта и до но ше ње
одлу ке (члан 390), од лу ке су ди је за ма ло љет ни ка (члан
391), тро шко ви по ступ ка и имо вин ско прав ни за хтјев (члан
392), жал ба про тив пре су де и рје ше ња (члан 393), од лу ке
ви је ћа за ма ло љет ни ке и за бра на re for ma tio in pe i us (члан
394), по на вља ње кри вич ног по ступ ка (члан 395), из вје штај
о по на ша њу ма ло љет ни ка (члан 396), те из мје на од лу ке и
об у ста ва из вр ше ња (члан 397). По гла вље XXVII За ко на са -
др жи од ред бе ко је уре ђу ју по сту пак про тив прав них ли ца,
та ко да члан 398. уре ђу је је дин стве ност по ступ ка, члан
399. цје лис ход ност по кре та ња кри вич ног по ступ ка, члан
400. за ступ ни ка прав ног ли ца у кри вич ном по ступ ку, члан
401. на чин од ре ђи ва ња за ступ ни ка, члан 402. из у зе ће за -
ступ ни ка, члан 403. до ста вља ње пи сме на, члан 404. тро -
шко ве по ступ ка, члан 405. бра ни о ца прав ног ли ца у кри -
вич ном по ступ ку, члан 406. од ре ђу је са др жај оп ту жни це,
члан 407. са слу ша ње и за вр шну ри јеч, члан 408. пре су ду
прав ном ли цу, члан 409. мје ре обез бје ђе ња а члан 410. при -
мје ну оста лих од ред би овог за ко на. Од ред бе чл. 411. до
415, ко је су си сте ма ти зо ва не у по гла вље XXVI II као по себ -
не од ред бе о из ри ца њу суд ске опо ме не, уре ђу ју из ри ца ње
суд ске опо ме не (члан 411), са др жај рје ше ња о суд ској опо -

ме ни (члан 412), раз ло ге по би ја ња рје ше ња о суд ској опо -
ме ни (члан 413), по вре де Кри вич ног за ко на (члан 414) и
од лу ке дру го сте пе ног су да (члан 415). По ступ ци за при мје -
ну мје ра без бјед но сти, за од у зи ма ње имо вин ске ко ри сти
при ба вље не кри вич ним дје лом и за опо зи ва ње услов не
осу де си сте ма ти зо ва ни су у гла ву XXIX За ко на и про пи су -
ју пре кид по ступ ка у слу ча ју на сту па ња ду шев не бо ле сти
(члан 416), по сту пак у слу ча ју не у ра чун љи во сти (члан
417), по сту пак у слу ча ју оба ве зног ли је че ња од за ви сно сти
(члан 418), од у зи ма ње пред ме та (члан 419), од у зи ма ње
имо вин ске ко ри сти при ба вље не кри вич ним дје лом (члан
420), по сту пак од у зи ма ња имо вин ске ко ри сти при ба вље не
кри вич ним дје лом (члан 421), утвр ђи ва ње имо вин ске ко -
ри сти при ба вље не кри вич ним дје лом (члан 422), при вре -
ме не мје ре обез бје ђе ња (члан 423), са др жај од лу ке ко јом се
из ри че мје ра од у зи ма ња имо вин ске ко ри сти (члан 424), за -
хтјев за по на вља ње по ступ ка у по гле ду мје ре од у зи ма ња
имо вин ске ко ри сти (члан 425), сход ну при мје ну од ре да ба у
по гле ду жал бе (члан 426), сход ну при мје ну оста лих од ре -
да ба За ко на (члан 427) и по сту пак за опо зи ва ње услов не
осу де (члан 428). Гла ва XXX За ко на са др жи од ред бе ко је се
од но се на по сту пак за до но ше ње од лу ке о бри са њу осу де
или пре стан ку мје ра без бјед но сти и прав них по сље ди ца
осу де, а уре ђу је рје ше ње о бри са њу осу де (члан 429), при -
је длог осу ђе ног за бри са ње осу де (члан 430), суд ско бри са -
ње услов не осу де (члан 431), по сту пак бри са ња осу де на
осно ву суд ске од лу ке (члан 432), увје ре ње на осно ву ка зне -
не еви ден ци је (члан 433), те мол бу и по сту пак пре стан ка
мје ре без бјед но сти (члан 434). У по гла вљу XXXI За ко на
си сте ма ти зо ва не су од ред бе ко је ре гу ли шу по сту пак за
пру жа ње ме ђу на род не прав не по мо ћи и из вр ше ње ме ђу на -
род них уго во ра у кри вич но прав ним ства ри ма, и то оп ште
од ред бе (члан 435), упу ћи ва ње мол бе за прав ну по моћ
(члан 436), по сту па ње по мол би стра ног ор га на (члан 437),
из вр ше ње кри вич не пре су де ино стра ног су да (члан 438),
цен тра ли за ци ја по да та ка (члан 439), усту па ње кри вич ног
го ње ња стра ној др жа ви (члан 440) те пре у зи ма ње кри вич -
ног го ње ња (члан 441). Од ред бе чл. 442. до 450. си сте ма ти -
зо ва не су у гла ви XXXII За ко на, ко је ре гу ли шу по сту пак за
на кна ду ште те, ре ха би ли та ци ју и оства ри ва ње дру гих пра -
ва ли ца без осно ва осу ђе них и нео сно ва но ли ше них сло бо -
де, на на чин да члан 442. про пи су је на кна ду ште те због
нео прав да не осу де, члан 443 - за стар је лост по тра жи ва ња за
на кна ду ште те, члан 444 - под но ше ње ту жбе над ле жном
су ду за на кна ду ште те, члан 445 - пра во на сљед ни ка на на -
кна ду ште те, члан 446. од ре ђу је ли ца ко ји ма при па да пра -
во на на кна ду ште те, члан 447 - на кна ду ште те ли цу про у -
зро ко ва не сред стви ма јав ног ин фор ми са ња, члан 448 - ре -
ха би ли та ци ју, члан 449 - за бра ну упо тре бе по да та ка а члан
450 - пра во на на кна ду ште те оште ће ног по осно ву рад ног
од но са. По сту пак за из да ва ње по тјер ни це и об ја ве си сте -
ма ти зо ван је у гла ви XXXI II За ко на и ре гу ли ше тра же ње
адре се (члан 451), усло ве за из да ва ње по тјер ни це (члан
452), из да ва ње об ја ве (члан 453), по вла че ње по тјер ни це
или об ја ве (члан 454), и ко рас пи су је по тјер ни цу (члан
455). Пре ла зне и за вр шне од ред бе си сте ма ти зо ва не су у
гла ви XXXIV За ко на а од но се се на не до во љан број су ди ја
(члан 456), рје ша ва ње ван ред них прав них ли је ко ва (члан
457), ра чу на ње ро ко ва (члан 458), рје ша ва ње пред ме та
при мље них у рад (члан 459), пра во при ват ног ту жи о ца и
оште ће ног као ту жи о ца (члан 460), мо гућ ност су ђе ња у од -
су ству (члан 461), рје ша ва ње по за хтје ву за за шти ту за ко -
ни то сти (члан 462), овла шће ња суд ске по ли ци је (члан 463),
не мо гућ ност по на вља ња по ступ ка (члан 464), под за кон ске
про пи се (члан 465), пре ста нак ва же ња до са да шњег за ко на
(члан 466), те сту па ње на сна гу овог за ко на (члан 467).

У по ступ ку оцје њи ва ња устав но сти оспо ре них од ред би
Пречишће ног тек ста За ко на о кри вич ном по ступ ку (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 100/09), Суд је имао
у ви ду од ред бу чла на 5. Уста ва Ре пу бли ке Срп ске, ко јом је
утвр ђе но да се устав но уре ђе ње Ре пу бли ке Срп ске те ме љи,
по ред оста лог, на вла да ви ни пра ва. По ред то га, Суд је имао
у ви ду од ред бу чла на 69. став 2. Уста ва, ко ја је до пу ње на
тач ком 1. Аманд ма на LXXVI на Устав Ре пу бли ке Срп ске,
пре ма ко јој за ко но дав ну власт у Ре пу бли ци Срп ској вр ше
На род на скуп шти на и Ви је ће на ро да, те од ред бу чланa 70.
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став 2. Уста ва, пре ма ко јој На род на скуп шти на до но си за ко -
не, дру ге про пи се и оп ште ак те. Та ко ђе, Суд је имао у ви ду
да је чла ном 76. Уста ва, ко ји је за ми је њен Аманд ма ном
XXXVI II на Устав Ре пу бли ке Срп ске, утвр ђе но да пра во
пред ла га ња за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та има ју
пред сјед ник Ре пу бли ке, Вла да, сва ки на род ни по сла ник или
нај ма ње 3.000 би ра ча, као и тач ку 4. став 1. чла на 80. Уста -
ва, ко ја је за ми је ње на тач ком 2. Аманд ма на XL, а ко јом је,
по ред оста лог, утвр ђе но да пред сјед ник Ре пу бли ке ука зом
про гла ша ва за кон у ро ку од се дам да на од да на ње го вог
усва ја ња у На род ној скуп шти ни.

По ред на ве де них устав них од ред би, Суд је имао у ви ду
члан 133. За ко на о из мје на ма и до пу на ма За ко на о кри вич -
ном по ступ ку (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 119/08), ко јим се овла шћу је За ко но дав ни од бор На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске да утвр ди Пречишће -
ни текст За ко на о кри вич ном по ступ ку.

По ла зе ћи од са др жи не на ве де них од ре да ба Уста ва, Суд
је утвр дио да су На род на скуп шти на и Ви је ће на ро да но си -
о ци за ко но дав не вла сти у Ре пу бли ци Срп ској, те да је за кон
нор ма тив ни акт ко ји се до но си на на чин и у по ступ ку ко ји
је утвр ђен Уста вом. Суд је, осим на ве де ног, утвр дио да
Пречишће ни текст за ко на утвр ђу је за ко но дав ни од бор, као
рад но ти је ло за ко но дав ног ор га на, и то на осно ву овла шће -
ња да тог у са мом про пи су чи ји се Пречишће ни текст утвр -
ђу је. При  то ме, по оцје ни Су да, Пречишће ни текст за ко на
не сми је за ди ра ти у си сте ма ти ку за кон ског тек ста, ни ти у
број ча не озна ке за кон ских од ред би, ко је су са став ни дио
тек ста за ко на. На и ме, за кон ске од ред бе у Пречишће ном
тек сту тре ба си сте ма ти зо ва ти по ре до сли је ду ко ји је од ре -
дио за ко но да вац, при че му ни је до зво ље но ми је ња ти број -
ча не озна ке за кон ских од ред би од ре ђе не у основ ном тек -
сту за ко на, од но сно у ње го вим из мје на ма и до пу на ма, а
испод сва ког чла на или ста ва ко ји је на кнад но из ми је њен
или до пу њен тре ба озна чи ти број “Слу жбе ног глaсника Ре -
пу бли ке Срп ске” у ко јем је из мје на об ја вље на и да тум сту -
па ња на сна гу. Исто та ко, уко ли ко је из мје на ма или до пу -
на ма за ко на по је ди на од ред ба бри са на, у пречишће ном
тек сту мо ра би ти на ве де на број ча на озна ка чла на или ста -
ва ко ја је бри са на, уз исто вре ме но на во ђе ње бро ја “Слу -
жбе ног гла сни ка Ре пу бли ке Срп ске” у ко јем је бри са ње
извр ше но, те на во ђе ње да ту ма сту па ња на сна гу из вр ше не
из мје не. С об зи ром на на ве де но, Суд је оци је нио да
Пречишће ни текст за ко на мо ра слу жи ти као вје ро до сто јан
из вор по да та ка о од ред ба ма са др жа ним у основ ном тек сту
од ре ђе ног за ко на, као и ње го вим ка сни јим из мје на ма и до -
пу на ма, јер са мо у том слу ча ју ис пу ња ва сво ју свр ху и мо -
же пред ста вља ти акт ко ји се мо же ва ља но ко ри сти ти.

У ве зи са на во ди ма да ва о ца ини ци ја ти ве да је оспо ре -
ним од ред ба ма Пречишће ног тек ста За ко на о кри вич ном
по ступ ку из вр ше на из мје на основ ног тек ста овог за ко на,
Суд је из вр шио увид у За кон о кри вич ном по ступ ку (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 50/03), те из мје не
и до пу не овог за ко на об ја вље не у “Слу жбе ном гла сни ку
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 111/04, 115/04, 29/07, 68/07, 119/08,
55/09, 80/09, 88/09 и 92/09 и утвр дио да је За ко но дав ни
одбор На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске, у Пречишће -
ном тек сту За ко на о кри вич ном по ступ ку из ми је нио број -
ча не озна ке чл. За ко на та ко што је ис пу стио све оне ко је су
са др жа ва ле слов не до пун ске озна ке чл. и за ми је нио их
број ча ним озна ка ма. Та ко, при мје ра ра ди, члан 136а), ко ји
је чла ном 34. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о кри -
вич ном по ступ ку (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 119/08) до дат по сли је чла на 136. За ко на о кри вич ном
по ступ ку (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
50/03, 111/04, 115/04, 29/07 и 68/07) од го ва ра по сво јој са -
др жи ни оспо ре ној од ред би чла на 137. Пречишће ног тек ста
За ко на. По сље дич но, по сли је ова квих из мје на на ста ле су
из мје не и у свим даљ њим од ред ба ма, та ко да је зад ња за -
кон ска од ред ба Пречишће ног тек ста до би ла број 467, док
је у основ ном тек сту За ко на то био број 450. Осим на ве де -
них из мје на у број ча ним озна ка ма, Суд је утвр дио да је до -
шло и до из мје на и у са мом са др жа ју за кон ског тек ста чл.
ко ји упу ћу ју на дру ге чл. овог за ко на на на чин да је из ми -
је ње на број ча на озна ка чла на на ко ји се упу ћу је. Та ко је, на

при мјер, из ми је њен текст од ред бе чла на 429. основ ног за -
ко на, ко ја гла си: “На кна да ште те не при па да ли цу ко је је
сво јим не до пу ште ним по ступ ци ма про у зро ко ва ло ли ше ње
сло бо де. У слу ча је ви ма из ста ва 1. овог чла на ис кљу че но је
пра во на на кна ду ште те иако су по сто ја ле окол но сти из
чла на 425. став 1. т. а) и б) или ако је по сту пак об у ста вљен
на осно ву чла на 207. овог за ко на”. Од ред ба чла на 446. став
3. Пречишће ног тек ста За ко на, ко ја би по сво јој са др жи ни
тре ба ло да од го ва ра на ве де ној од ред би чла на 429. основ -
ног тек ста За ко на гла си: “На кна да ште те не при па да ли цу
ко је је сво јим не до пу ште ним по ступ ци ма про у зро ко ва ло
ли ше ње сло бо де. У слу ча је ви ма из тач ке 1. ста ва 1. овог
чла на ис кљу че но је пра во на на кна ду ште те иако су по сто -
ја ле окол но сти из чла на 442. став 1. т. а) и б) или ако је по -
сту пак об у ста вљен на осно ву чла на 215. овог чла на”. Са -
гла сно из ло же ном, Суд је утвр дио да је из мје на ма број ча -
них озна ка чл. за ко на, као и број ча них озна ка чл. на ко је се
упу ћу је у по је ди ним за кон ским од ред ба ма из ми је њен
основ ни за кон.

Има ју ћи у ви ду на ве де но Суд је утвр дио да је За ко но -
дав ни од бор На род не скуп шти не у кон крет ном слу ча ју
пре ко ра чио сво ја овла шће ња из чла на 133. За ко на о из мје -
на ма и до пу на ма За ко на о кри вич ном по ступ ку, бу ду ћи да
је по ме ну тим из мје на ма из ми је нио За кон, те да је на тај на -
чин до шло до по вре де на че ла из чла на 70. став 1. тач ка 2.
Уста ва, пре ма ко јем је у ис кљу чи вој над ле жно сти На род не
скуп шти не да до но си за ко не.

С об зи ром на то да је у то ку прет ход ног по ступ ка прав -
но ста ње пот пу но утвр ђе но и при ку пље ни по да ци пру жа ју
по у здан основ за од лу чи ва ње, Суд је, са гла сно чла ну 40.
став 5. За ко на о Устав ном су ду Ре пу бли ке Срп ске, у овом
пред ме ту од лу чио без до но ше ња рје ше ња о по кре та њу по -
ступ ка.

На осно ву из ло же ног, Суд је од лу чио као у из ре ци ове
од лу ке.

Ову од лу ку Устав ни суд је до нио у са ста ву: пред сјед -
ник Су да Мир ко Зов ко и су ди је: Ми ха и ло Ада мо вић, Во јин
Бо ја нић, Ми ло рад Иво ше вић, проф. др Ду шко Ме дић,
проф. др Мар ко Рај че вић, Бран ко Су на рић и Ав до Шпи -
љак.

Број: У-16/10 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не У став ног су да,
Ба ња Лу ка Мир ко Зов ко, с.р.

Устав ни суд Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 115.
Уста ва Ре пу бли ке Срп ске и чла на 37. став (1) тач ка а), чла -
на 60. став (1) т. а) и б) и чла на 61. став (1) тач ка д) За ко на
о Устав ном су ду Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 104/11), на сјед ни ци одр жа ној 15.
но вем бра 2011. го ди не,  д о  н и о  ј е

ОД  Л У  К У
Утвр ђу је се да члан III став 2. под 3, али не ја 2 Од лу ке

о утвр ђи ва њу кри те ри јума за име но ва ње ди рек то ра и
управ них од бо ра јав них слу жби чи ји је осни вач оп шти на
Гра ди шка (“Слу жбе ни гла сник оп шти не Гра ди шка”, број
4/09), ко ју је до ни је ла Скуп шти на оп шти не Гра ди шка, ни -
је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

Од ба цу је се, због не на дле жно сти, при је длог за утвр ђи -
ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти Јав ног кон кур са за
избор и име но ва ње ди рек то ра и управ них од бо ра јав них
слу жби чи ји је осни вач оп шти на Гра ди шка, број: 02-120-
48/09, од 11. ју на 2009. го ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 58/09).

О б р а  з л о  ж е  њ е

Син ди кал на ор га ни за ци ја рад ни ка Јав не уста но ве На -
род на би бли о те ка Гра ди шка под ни је ла је Устав ном су ду
Ре пу бли ке Срп ске при је длог за утвр ђи ва ње не у став но сти и
не за ко ни то сти чла на III став 2. под 3, алинеја 2 Од лу ке о
утвр ђи ва њу критеријума за име но ва ње ди рек то ра и управ -
них од бо ра јав них слу жби чи ји је осни вач оп шти на Гра ди -
шка (“Слу жбе ни гла сник оп шти не Гра ди шка”, број 4/09),
ко ју је до ни је ла Скуп шти на оп шти не Гра ди шка и тач ке III
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под 3. Јав ног кон кур са за из бор и име но ва ње ди рек то ра и
управ них од бо ра јав них слу жби чи ји је осни вач оп шти на
Гра ди шка, број: 02-120-48/09, од 11. ју на 2009. го ди не
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 58/09).

У при је дло гу се на во ди да оспо ре на од ред ба пред мет -
не од лу ке, ко јом је као по се бан услов у по гле ду рад ног
иску ства кан ди да та за ди рек то ра би бли о те ке, по ред оста -
лог, про пи са но “нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства у
стру ци” ни је у са гла сно сти са чла ном 53. став 2. За ко на о
би бли о теч кој дје лат но сти, пре ма ко јем за ди рек то ра би -
бли о те ке мо же би ти име но ва но ли це ко је има ви со ку
струч ну спре му и нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у
обла сти кул ту ре. Пред ла гач ис ти че да је ди рек тор на род не
би бли о те ке јав на ру ко вод на функ ци ја, те да усло ви и по -
сту пак за ње го во име но ва ње мо ра ју би ти у скла ду са за ко -
ном ко ји ре гу ли ше ову област. С об зи ром на чи ње ни цу да
оспо ре на од ред ба пред мет не од лу ке и оспо ре на тач ка Јав -
ног кон кур са не са др же усло ве утвр ђе не За ко ном о би бли -
о теч кој дје лат но сти, пред ла гач сма тра да су не за ко ни те и
не у став не, те да је сли је дом то га не за ко нит и про ве де ни
по сту пак име но ва ња ди рек то ра На род не би бли о те ке у Гра -
ди шци. На осно ву на ве де ног, пред ла же да Суд по во дом
при је дло га спро ве де по сту пак и утвр ди да оспо ре на од ред -
ба Од лу ке и оспо ре на тач ка Јав ног кон кур са ни су у са гла -
сно сти са за ко ном и Уста вом.

У од го во ру ко ји је на при је длог до ста ви ла Скуп шти на
оп шти не Гра ди шка на во ди се да је име но ва ње ди рек то ра
Јав не уста но ве “На род на би бли о те ка” Гра ди шка из вр ше но
у скла ду са За ко ном о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим
име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 41/03) и За ко ном о би бли о теч кој дје -
лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
52/01, 39/03 и 112/08). До но си лац оспо ре не од лу ке сма тра
да про пи си ва ње усло ва “пет го ди на рад ног ис ку ства у
стру ци” а не “три го ди не рад ног ис ку ства у обла сти кул ту -
ре” не до во ди кан ди да те у не рав но пра ван по ло жај, већ до -
зво ља ва да се на кон курс при ја ви ви ше кан ди да та и та ко
обез би је ди ква ли тет на кон ку рен ци ја. Та ко ђе на во ди да је
ова квим про пи си ва њем да та мо гућ ност да за ди рек то ра
На род не би бли о те ке бу де име но ва но ли це ко је не ма рад но
ис ку ство са мо у обла сти кул ту ре већ и у обла сти про свје -
те, што су срод не дје лат но сти. По ред то га, од лу ком су, ка -
ко се ис ти че, као усло ви про пи са ни и “до ка за ни ре зул та ти
на ра ни јим по сло ви ма” и “по зна ва ње про бле ма ти ке дје лат -
но сти би бли о те ке”. До но си лац оспо ре не од лу ке сма тра да,
уко ли ко би се при ли ком утвр ђи ва ња пред мет них крите-
ријума од стра не Скуп шти не оп шти не Гра ди шка мо ра ли
пре пи са ти усло ви за име но ва ње ди рек то ра би бли о те ке ко -
ји су утвр ђе ни за ко ном, та да би ова од лу ка би ла су ви шна,
јер не ма по тре бе од лу ком ре гу ли са ти пи та ње ко је је већ
уре ђе но за ко ном. Са гла сно на ве де ном, пред ла же да Суд од -
би је под не се ни при је длог.

Оспо ре ну Од лу ку о утвр ђи ва њу критеријума за име но -
ва ње ди рек то ра и управ них од бо ра јав них слу жби чи ји је
осни вач оп шти на Гра ди шка (“Слу жбе ни гла сник оп шти не
Гра ди шка”, број 4/09), Скуп шти на оп шти не Гра ди шка до -
ни је ла је на осно ву чла на 7. За ко на о ми ни стар ским, вла ди -
ним и дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 41/03) и чла на 33. Ста ту -
та оп шти не Гра ди шка (“Слу жбе ни гла сник оп шти не Гра -
ди шка”, бр. 8/05, 4/09, 1/09 и 3/09). Чла ном III ове од лу ке
про пи са ни су оп шти и по себ ни усло ви за кан ди да те ко ји
кон ку ри шу на мје сто ди рек то ра или чла на управ ног од бо -
ра јав них слу жби на ко је се Од лу ка од но си. Оспо ре ном
одред бом чла на III став 2. под 3. алинеја 2, као је дан од по -
себ них усло ва за мје сто ди рек то ра ЈУ На род на би бли о те ка
Гра ди шка про пи са но је “нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку -
ства у стру ци.”

Јав ни кон курс за име но ва ње ди рек то ра и управ них од -
бо ра јав них слу жби чи ји је осни вач оп шти на Гра ди шка
рас пи сао је 29. ма ја 2009. го ди не на чел ник оп шти не Гра ди -
шка (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 58/09).
У кон кур су су на ве де ни оп шти и по себ ни усло ви ко је мо -
ра ју ис пу ња ва ти кан ди да ти ко ји кон ку ри шу на пред ви ђе не
по зи ци је, до ку мен та ци ја ко ју је по треб но до ста ви ти уз

при ја ву на кон курс, те ро ко ви за под но ше ње при ја ве.
Оспо ре ном тач ком III под 3, алинеја 2, као је дан од по себ -
них усло ва за кан ди да те за ди рек то ра ЈУ На род на би бли о -
те ка Гра ди шка про пи са но је “нај ма ње пет го ди на рад ног
ис ку ства у стру ци”.

У по ступ ку оцје њи ва ња устав но сти и за ко ни то сти
оспо ре не од лу ке, Суд је имао у ви ду да је чла ном 1. За ко на
о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи ма Ре пу -
бли ке Срп ске, про пи са но да се овим за ко ном ре гу ли ше
отво ре ни по сту пак из бо ра ко јим се вр ши ко нач но име но ва -
ње и по нов но име но ва ње на по зи ци је у ре гу ли са ним ор га -
ни ма, те да се За кон при мје њу је на свим ни во и ма вла сти у
Ре пу бли ци Срп ској, укљу чу ју ћи оп шти не и гра до ве. Чла -
ном 7. истог за ко на, ко ји је на ве ден као прав ни основ за до -
но ше ње ове од лу ке, од ре ђе но је да су овим за ко ном про пи -
са ни оп шти усло ви ко је мо ра ју да ис пу ња ва ју кан ди да ти за
име но ва ње у ре гу ли са не ор га не (став 1), да осим оп штих
усло ва, у свр ху од ре ђи ва ње осно ва за из бор пре ма ква ли -
те ту, од го вор ни јав ни слу жбе ник ће утвр ди ти стан дар де за
из бор и оцје њи ва ње у сми слу сте пе на обра зо ва ња, зна ња,
ис ку ства, по зна ва ња стра них је зи ка и дру гог (став 2), да се
у из ра ди критеријума за име но ва ње мо же за тра жи ти и узе -
ти у об зир ми шље ње ру ко во ди о ца ре гу ли са ног ор га на у ко -
ји се вр ши име но ва ње (став 3), да при ли ком утвр ђи ва ња и
при мје не стан дар да из ст. 2. и 3. овог чла на од го вор ни јав -
ни слу жбе ник не ће вр ши ти дис кри ми на ци ју пре ма би ло
ко ме на осно ву ра се, на ци о нал ног или ет нич ког по ри је кла,
бо је вје ре, брач ног ста ту са, по ро дич ног ста ту са и др. (став
4), да од го вор ни јав ни слу жбе ник критеријуме за име но ва -
ње чу ва у еви ден ци ји (став 5), те да од го вор ни јав ни слу -
жбе ник, при је об ја вљи ва ња огла са за упра жње ну по зи ци ју,
одо бра ва пи сме не критеријуме за име но ва ње, ка да по сту -
пак име но ва ња вр ши ли це у име од го вор ног јав ног слу жбе -
ни ка (став 6). Пре ма чла ну 2. став 1. тач ка 1.6. истог за ко -
на, “од го вор ни јав ни слу жбе ник” је ми ни стар или дру го
ли це или ор ган у чи јој је над ле жно сти ре гу ли са ни ор ган и
ко ји пре ма од ред ба ма овог за ко на има крај њу од го вор ност
да обез би је ди да по сту пак из бо ра на ко ји се при мје њу је
овај за кон бу де спро ве ден у скла ду са прин ци пи ма из чла -
на 3. овог за ко на. Суд је та ко ђе имао у ви ду од ред бу чла на
1. За ко на о би бли о теч кој дје лат но сти, ко јим је про пи са но
да се овим за ко ном уре ђу је оп шти ин те рес у би бли о теч кој
дје лат но сти и на чин оба вља ња те дје лат но сти, као и чла на
10. истог за ко на ко јим је про пи са но да је би бли о теч ка дје -
лат ност од оп штег ин те ре са за Ре пу бли ку. Пре ма чла ну 53.
ст. 1. и 2. овог за ко на, би бли о те ком ру ко во ди ди рек тор, а за
ди рек то ра мо же би ти име но ва но ли це ко је има за вр шен пр -
ви ци клус сту диј ског про гра ма или екви ва лент од го ва ра ју -
ће ви со ко школ ске уста но ве и нај ма ње три го ди не рад ног
ис ку ства у обла сти кул ту ре. По ред то га, чла ном 30. став 1.
алинеја 8. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) про пи -
са но је да је у над ле жно сти скуп шти не оп шти не, из ме ђу
оста лог, да до но си од лу ке и дру га оп шта ак та о оба вља њу
функ ци ја из обла сти кул ту ре и обра зо ва ња.

На осно ву на ве де них за кон ских од ре да ба, Суд је утвр -
дио да je Скуп шти на оп шти не Гра ди шка би ла овла шће на
да, са гла сно од ред ба ма ре ле вант них за ко на, сво јим оп -
штим ак том по бли же уре ди пи та ње критеријума за име но -
ва ње ди рек то ра и управ них од бо ра јав них слу жби чи ји је
осни вач ова оп шти на. У окви ру овог овла шће ња је и ре гу -
ли са ње оп штих и по себ них усло ва ко је мо ра ју ис пу ња ва ти
кан ди да ти ко ји кон ку ри шу на мје сто ди рек то ра Јав не уста -
но ве На род на би бли о те ка Гра ди шка. Про пи су ју ћи по себ не
усло ве за ди рек то ра ове уста но ве, Скуп шти на оп шти не
Гра ди шка је оспо ре ном од ред бом чла на III став 2. под 3,
алинеја 2 пред мет не од лу ке као је дан од усло ва утвр ди ла и
“нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства у стру ци”. Ова
одред ба, по оцје ни Су да, ни је у са гла сно сти са чла ном 53.
став 2. За ко на о би бли о теч кој дје лат но сти, пре ма ко јој за
ди рек то ра би бли о те ке мо же би ти име но ва но ли це ко је има
за вр шен пр ви ци клус сту диј ског про гра ма или екви ва лент
од го ва ра ју ће ви со ко школ ске уста но ве и нај ма ње три го ди -
не рад ног ис ку ства у обла сти кул ту ре. На и ме, при ли ком
утвр ђи ва ња ових критеријума, до но си лац под за кон ског ак -
та мо ра се кре та ти у окви ри ма утвр ђе ним ре ле вант ним за -
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ко ном и не ма овла шће ње да на дру га чи ји на чин ре гу ли ше
ово пи та ње. У кон крет ном слу ча ју, За кон о би бли о теч кој
дје лат но сти из ри чи то про пи су је усло ве ко је мо ра ис пу ња -
ва ти кан ди дат ко ји кон ку ри ше на мје сто ди рек то ра би бли -
о те ке, те као је дан од по себ них усло ва у по гле ду рад ног
иску ства од ре ђу је “три го ди не рад ног ис ку ства у обла сти
кул ту ре.” По ред то га, Суд је по себ но ци је нио и чи ње ни цу
да се ра ди о спе ци фич ној дје лат но сти, ко ја је за ко ном
утвр ђе на као дје лат ност од оп штег ин те ре са за Ре пу бли ку,
због че га је за ко но да вац, про пи су ју ћи по себ не усло ве за
ди рек то ра би бли о те ке, на гла сио по тре бу да кан ди дат има
од ре ђе но рад но ис ку ство у обла сти кул ту ре, а не са мо
“рад но ис ку ство у стру ци”, ка ко је то утвр ђе но оспо ре ном
од ред бом пред мет не од лу ке.

Од ред бе чл. 7. и 8. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и
дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске, на ко је се у од го -
во ру по зи ва до но си лац оспо ре ног ак та, оп штег су ка рак те -
ра и утвр ђу ју стан дар де и критеријуме ко ји се при мје њу ју
на сва име но ва ња у све ор га не на ко је се овај за кон од но -
си. У кон крет ном слу ча ју, с об зи ром на пред мет ре гу ли са -
ња оспо ре не од ред бе, за оцје ну ње не устав но сти и за ко ни -
то сти ре ле ван тан је За кон о би бли о теч кој дје лат но сти, као
lex spe ci a lis, ко ји, по ред оста лог, про пи су је и по себ не усло -
ве ко је мо ра ју ис пу ња ва ти кан ди да ти за ди рек то ра би бли о -
те ке. Због то га до но си лац оспо ре не од лу ке ни је мо гао, по -
зи ва ју ћи се са мо на За кон о ми ни стар ским, вла ди ним и
дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске, као оп шти про -
пис, на дру га чи ји на чин утвр ди ти по се бан услов ко ји се ти -
че рад ног ста жа и ис ку ства кан ди да та за ди рек то ра На род -
не би бли о те ке Гра ди шка. Са гла сно на ве де ном, Суд је оци -
је нио да је оспо ре ном од ред бом чла на III став 2. под 3
алинеја 2. пред мет не од лу ке до шло до по вре де на че ла за -
ко ни то сти из чла на 108. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Срп ске,
пре ма ко јем про пи си и дру ги оп шти ак ти мо ра ју би ти у са -
гла сно сти са за ко ном.

У по гле ду оспо ре ног јав ног кон кур са, Суд је утвр дио
да овај кон курс, по сво јој фор ми и са др жи ни не пред ста -
вља оп шти акт за чи ју је оцје ну, са гла сно чла ну 115. Уста -
ва, над ле жан Устав ни суд.

На осно ву из ло же ног, од лу че но је као у из ре ци ове од -
лу ке.

Ову од лу ку Устав ни суд је до нио у са ста ву: пред сјед ник
Су да Мир ко Зов ко и су ди је: Ми ха и ло Ада мо вић, Во јин Бо -
ја нић, Ми ло рад Иво ше вић, проф. др Ду шко Ме дић, проф.
др Мар ко Рај че вић, Бран ко Су на рић и Ав до Шпи љак.

Број: У-39/10 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не У став ног су да,
Ба ња Лу ка Мир ко Зов ко, с.р.

Устав ни суд Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 115.
Уста ва Ре пу бли ке Срп ске и чла на 61. став 1. под д), а у ве -
зи са чла ном 37. став 1. под а) За ко на о Устав ном су ду Ре -
пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 104/11), на сјед ни ци одр жа ној 15. но вем бра 2011. го -
ди не,  д о н и о  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е
Не при хва та се ини ци ја ти ва за оцје њи ва ње устав но сти

чл. 91. до 104. и чла на 346. За ко на о ствар ним пра ви ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 124/08).

О б р а  з л о  ж е  њ е

Игор Сје ри ков из Ба ње Лу ке дао је Устав ном су ду Ре -
пу бли ке Срп ске ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за
оцје њи ва ње устав но сти чл. 91. до 104. и 346. За ко на о
ствар ним пра ви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 124/08). У ини ци ја ти ви је на ве де но да је оспо ре -
ни члан 346. За ко на о ствар ним пра ви ма не са гла сан са чл.
56. и 60. Уста ва Ре пу бли ке Срп ске и чла ном 1. Пр вог про -
то ко ла уз Европ ску кон вен ци ју о за шти ти људ ских пра ва и
основ них сло бо да. На и ме, да ва лац ини ци ја ти ве сма тра се
овом за кон ском од ред бом свим ета жним вла сни ци ма ко ји
су ле гал но, пре ма ра ни је ва же ћим про пи си ма сте кли ета -
жно вла сни штво, од у зи ма њи хо во ета жно пра во вла сни -

штва, бу ду ћи да је про пи са но да, ако у ро ку од три го ди не
не тра же упис у зе мљи шну књи гу, трај но гу бе сво је пра во
вла сни штва. Сма тра, та ко ђе, да ова ко про пи са на ре ги стра -
ци ја под ра зу ми је ва ком пли ко ва ну прет ход ну про це ду ру
ко ја је пред у слов евен ту ал не укњи жбе. По ред на ве де ног,
да ва лац ини ци ја ти ве на гла ша ва да за ко но да вац ни је мо гао
исту ма те ри ју ра ни је до не се ног За ко на о одр жа ва њу стам -
бе них згра да дру га чи је ре гу ли са ти оспо ре ним чл. 91. до
104. За ко на о ствар ним пра ви ма, од но сно да је дан за кон не
мо же би ти зна чај ни ји од дру гог за ко на.

У од го во ру на на во де из ини ци ја ти ве, ко ји је Устав ном
су ду до ста ви ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске, по -
ред оста лог, из но си се ми шље ње да Устав ни суд ни је над -
ле жан за тра же но оцје њи ва ње јер се ра ди о од ре ђе ном оп -
штем ин те ре су и раз ло зи ма цје лис ход но сти, од но сно да је
усво је но за ко но дав ство ре зул тат за хтје ва еко ном ске и со -
ци јал не при ро де. Та ко ђе сма тра ју да на во ди да ва о ца ини -
ци ја ти ве о мо гућ но сти дру га чи јег за кон ског уре ђе ња ма те -
ри је ко ја се од но си на ета жно вла сни штво не до во де у пи -
та ње пра во за ко но дав ца да ту област ре гу ли ше ру ко во де ћи
се раз ло зи ма цје лис ход но сти и оп штег ин те ре са. На да ље,
у од го во ру се на во ди да је ну жно оспо ре не од ред бе За ко на
о ствар ним пра ви ма по сма тра ти у кон тек сту За ко на у цје -
ли ни и пред ви ђе ним про це ду ра ма ко ји ма се кроз те жњу
ре а ли за ци је ле ги тим них ци ље ва оси гу ра ва да ета жни вла -
сни ци не сно се “пре тје ра ни те рет” у свр ху оства ре ња ци -
ље ва За ко на. У по гле ду на во да о не у став но сти чл. 91. до
104. За ко на о ствар ним пра ви ма из но си се ми шље ње да је
ини ци ја ти ва у овом ди је лу не у ред на и не пот пу на, јер ни су
на ве де не устав не од ред бе ко је се евен ту ал но по вре ђу ју
овим чл. За ко на, а о на во ди ма ко ји ма се ука зу је на не у са -
гла ше ност овог за ко на са За ко ном о одр жа ва њу стам бе них
згра да, сма тра ју да Устав ни суд ни је над ле жан да рас пра -
вља, јер се ра ди о про пи си ма исте прав не сна ге. Та ко ђе
исти чу да но ви За кон о ствар ним пра ви ма има циљ да у
овом сег мен ту од го во ри на за хтје ве ко је је de fac to у прак -
си кре и рао За кон о гра ђе вин ском зе мљи шту (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 112/06) и на кнад но За кон
о зе мљи шним књи га ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 67/03, 46/04, 109/05 и 119/08). Пред ла жу да
Суд не при хва ти ини ци ја ти ву у ди је лу ко ји се од но си на
не у став ност чла на 346. За ко на о ствар ним пра ви ма, као и
због не на дле жно сти rationаe ma te ri ae, a у оста лом ди је лу
ини ци ја ти ву од ба ци због не у ред но сти.

Оспо ре ним од ред ба ма чл. 91. до 104. За ко на о ствар -
ним пра ви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
124/08), по ред оста лог, про пи сан је на чин уре ђи ва ња уза -
јам ног од но са ета жних вла сни ка у по гле ду оби ма и на чи на
ко ри шће ња и одр жа ва ња по себ них ди је ло ва не по крет но -
сти и ди је ло ва не по крет но сти ко ји слу же згра ди као цје ли -
ни или не ким ње ним по себ ним ди је ло ви ма.

У оспо ре ном ди је лу чла на 346. овог за ко на, у скла ду са
утвр ђе ном оба ве зом укњи жбе ствар них пра ва, про пи са но
је да ванк њи жни но си о ци ствар них пра ва мо гу у ро ку од
три го ди не по кре ну ти по сту пак за упис ствар них пра ва у
по гле ду не по крет но сти и свих про мје на на њи ма у зе мљи -
шну књи гу.

У по ступ ку оцје њи ва ња устав но сти оспо ре них од ре да -
ба За ко на о ствар ним пра ви ма Суд је имао у ви ду да је
Аманд ма ном XXXII на Устав Ре пу бли ке Срп ске, ко јим је
за ми је њен члан 68. Уста ва, утвр ђе но да Ре пу бли ка уре ђу је
и обез бје ђу је, по ред оста лог, сво јин ске и обли га ци о не од -
но се и за шти ту свих об ли ка сво ји не (тач ка 6). Та ко ђе, Суд
је имао у ви ду да је чла ном 60. став 1. Уста ва утвр ђе но да
фи зич ка и прав на ли ца оства ру ју сво јин ска пра ва на не по -
крет но сти пре ма њи хо вој при ро ди и на мје ни, у скла ду са
за ко ном, а да је чла ном 56. Уста ва утвр ђе но да се за ко ном
мо же огра ни чи ти или од у зе ти пра во сво ји не, уз пра вич ну
на кна ду.

На осно ву на ве де них устав них од ре да ба, као и раз ло га
оспо ра ва ња За ко на о ствар ним пра ви ма, Суд је оци је нио да
је сти ца ње, ко ри шће ње, рас по ла га ње, за шти та и пре ста нак
пра ва сво ји не, дру гих ствар них пра ва и др жа ви не у овом
за ко ну уре ђе но у скла ду са на ве де ним устав ним од ред ба -
ма. На и ме, Суд је оци је нио да про пи са на мо гућ ност да
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ванк њи жни но си о ци ствар них пра ва мо гу по кре ну ти по -
сту пак за књи же ње, од но сно упис сво јих пра ва у тро го ди -
шњем ро ку, не пред ста вља по вре ду на ве де них устав них
нор ми. На про тив, ова нор ма је у ин те ре су свих ванк њи -
жних вла сни ка, јер се на тај на чин шти те од мо гућ но сти да
тре ћа са вје сна ли ца стек ну пра ва на те не крет ни не. Очи -
глед но је да да ва лац ини ци ја ти ве по гре шно ту ма чи члан
346. За ко на о ствар ним пра ви ма ка да на во ди да се овом за -
кон ском нор мом свим ета жним вла сни ци ма од у зи ма њи хо -
во ета жно вла сни штво ко је је ле гал но сте че но пре ма ва же -
ћим про пи си ма. У ве зи с тим Суд је оци је нио да и са мо је -
зич ко и ло гич ко ту ма че ње ове нор ме ука зу је на то да је на
овај на чин свим ванк њи жним но си о ци ма ствар них пра ва
(да кле, не са мо ета жним вла сни ци ма) да та мо гућ ност да у
од ре ђе ном ро ку по кре ну по сту пак књи же ња сво јих пра ва,
да мо гу зах ти је ва ти бри са ње пра ва ко ја се не мо гу сма тра -
ти ва ља ним, од но сно да из деј ству ју упис сво јих ванк њи -
жно сте че них пра ва не за ви сно од пра ви ла о за шти ти по вје -
ре ња у зе мљи шне књи ге. На и ме, има ју ћи у ви ду да се по -
друштвља ва ње, као по сље ди ца со ци ја ли стич ког прав ног
ре жи ма, од ра зи ло и на ажур ност зе мљи шне књи ге, од но -
сно да не по сто ји иден тич но сти књи жног и ванк њи жног
вла сни штва, по оцје ни Су да, оспо ре ном од ред бом се са мо
од га ђа при мје на на че ла за шти те по вје ре ња у исти ни тост и
пот пу ност зе мљи шних књи га. Сто га не сто ји тврд ња да ва -
о ца ини ци ја ти ве да се од ред бом чла на 346. За ко на о ствар -
ним пра ви ма про гла ша ва ју не ва же ћим рје ше ња о упи су
пра ва сво ји не у књи гу уло же них уго во ра и од у зи ма пра во
ета жног вла сни штва, по го то во ка да се има ју у ви ду:

- члан 19. За ко на о при ва ти за ци ји др жав них ста но ва
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 72/07 -
Пречишће ни текст, 59/08, 58/09 и 71/10), ко јим је утвр ђе но
да је уго вор о от ку пу ста на прав ни основ за сти ца ње пра ва
сво ји не и да се ово пра во сти че упи сом у ка та стар не крет -
ни на, од но сно по ла га њем уго во ра код ор га на упра ве над -
ле жног за по сло ве ка та стра не крет ни на и упи сом у књи гу
о по ло же ним уго во ри ма;

- члан 4. За ко на о пре мје ру и ка та стру не по крет но сти
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 55/03), ко јим
је про пи са но да је ка та стар не по крет но сти и ко му нал них
уре ђа ја, у сми слу овог за ко на, еви ден ци ја по да та ка о не по -
крет но сти ма и ко му нал ним уре ђа ји ма и има ка рак тер јав не
књи ге и

- члан 93. За ко на о зе мљи шним књи га ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 67/03, 46/04 и 119/08), ко -
јим је про пи са но да ће се упис пра ва на не крет ни на ма,
извр шен по од ред ба ма За ко на о пре мје ру и ка та стру не -
крет ни на за под руч ја оп шти на у ко ји ма је ка та стар не крет -
ни на по од ред ба ма тог за ко на сту пио на сна гу, пре у зе ти у
зе мљи шну књи гу над ле жног зе мљи шнок њи жног су да.

На осно ву на ве де ног, Суд је оци је нио да су раз ло зи
про пи си ва ња мо гућ но сти укњи жбе пра ва ванк њи жних но -
си ла ца ствар них пра ва у ро ку од три го ди не ствар цје лис -
ход но сти за ко но дав не по ли ти ке, о че му Устав ни суд, у
сми слу чла на 115. Уста ва, ни је над ле жан да од лу чу је. Исто
та ко, Суд је оци је нио да ни је над ле жан да од лу чу је о устав -
но сти чл. 91. до 104. За ко на о ствар ним пра ви ма због тврд -
ње да ва о ца ини ци ја ти ве да на дру га чи ји на чин ре гу ли шу
исту ма те ри ју ра ни је до не се ног За ко на о одр жа ва њу стам -
бе них згра да. На и ме, с об зи ром на то да су и За кон о ствар -
ним пра ви ма и За кон о одр жа ва њу стам бе них згра да про -
пи си исте прав не сна ге, Суд је оци је нио да, пре ма чла ну
115. Уста ва, ни је над ле жан да оцје њу је њи хо ву ме ђу соб ну
ускла ђе ност по би ло ком пи та њу, па та ко ни по пи та њу ме -
ђу соб них од но са ета жних вла сни ка.

На осно ву из ло же ног, Суд је од лу чио као у из ре ци овог
рје ше ња.

Ово рје ше ње Устав ни суд је до нио у са ста ву: пред сјед ник
Су да Мир ко Зов ко и су ди је: Ми ха и ло Ада мо вић, Во јин Бо ја -
нић, Ми ло рад Иво ше вић, проф. др Ду шко Ме дић, проф. др
Мар ко Рај че вић, Бран ко Су на рић и Ав до Шпи љак.

Број: У-52/09 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не У став ног су да,
Ба ња Лу ка Мир ко Зов ко, с.р.

Устав ни суд Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 115.
Уста ва Ре пу бли ке Срп ске, чла на 37. став 1. д) и чла на 61.
став 1. д) За ко на о Устав ном су ду Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 104/11), на сјед ни -
ци одр жа ној 15. но вем бра 2011. го ди не,  д о  н и о  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е
Од ба цу је се при је длог за утвр ђи ва ње не у став но сти и

не за ко ни то сти чла на 15. ст. 1, 3. и 4, чла на 19. ст. 3. и 4. и
чл. 23. и 24. Од лу ке о за шти ти и др жа њу жи во ти ња на те -
ри то ри ји Града Бања Лу ка (“Слу жбе ни гла сник Гра да Ба ња
Лу ка”, бр. 22/04, 19/06, 28/06, 15/07 и 17/07), ко ју је до ни -
је ла Скуп шти на Града Бања Лу ка.

О б р а  з л о  ж е  њ е

Удру же ње гра ђа на НОА - Дру штво за за шти ту жи во ти -
ња - Ба ња Лу ка под ни је ло је Устав ном су ду Ре пу бли ке Срп -
ске при је длог за утвр ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то -
сти чла на 15. ст. 1, 3. и 4, чла на 19. ст. 3. и 4. и чл. 23. и 24.
Од лу ке о за шти ти и др жа њу жи во ти ња на те ри то ри ји
Града Бања Лу ка (“Слу жбе ни гла сник Гра да Ба ња Лу ка”,
бр. 22/04, 19/06, 28/06, 15/07 и 17/07), ко ју је до ни је ла
Скуп шти на Града Бања Лу ка. Пред ла гач оспо ра ва за ко ни -
тост на ве де них од ре да ба Од лу ке о за шти ти и др жа њу жи -
во ти ња на те ри то ри ји Гра да Ба ња Лу ка у од но су на од ред -
бе чла на 8. став 4. и чла на 9. став 2. За ко на о за шти ти и до -
бро би ти жи во ти ња, чла на 3. ст. 2. и 4. и чла на 17. За ко на о
одр жа ва њу стам бе них згра да, чла на 27. За ко на о лов ству,
те чла на 30. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви. Исто та ко,
пред ла гач сма тра да су оспо ре ним нор ми ра њем на ру ше ни
устав ни прин ци пи о рав но прав но сти гра ђа на, не по вре ди -
во сти чо вје ко ве при ват но сти, лич ног и по ро дич ног жи во -
та, те сло бо де кре та ња уста но вље ни чл. 10, 13. и 21. Уста -
ва Ре пу бли ке Срп ске, те га ран то ва ни Европ ском кон вен ци -
јом о за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да. У обра -
зло же њу се ис ти че да до но си лац оспо ре ног ак та ни је овла -
шћен да: про пи су је де таљ не усло ве ко ји се од но се на за -
шти ту здра вља жи во ти ња за др жа ње кућ них љу би ма ца; до -
но си од лу ке у име вла сни ка ста но ва; оспо ре ним ак том
про ши ри над ле жност ор га на за јед ни це ета жних вла сни ка;
се овим ак том не мо же уки ну ти за ко ном до зво ље но кре та -
ње па са на јав ним мје сти ма, ко ји уко ли ко ни су на по во цу,
мо ра ју но си ти кор пу за њу шку; до но си лац ак та не ма над -
ле жност да ре гу ли ше кре та ње па са по ло ви шти ма, ни ти да
од ре ђу је ко је су по вр ши не у гра ду по год не за чу ва ње сто -
ке, а на ро чи то за кре та ње ов чар ских па са без об зи ра на
при су ство њи хо вих вла сни ка. Та ко ђе, на во ди се да је по -
ста вља њем зна ко ва за бра не кре та ња за псе на од ре ђе ним
мје сти ма у гра ду ство ре на по ни жа ва ју ћа ат мос фе ра за од -
го вор не вла сни ке па са, јер је за бра на кре та ња уве де на за
љу де, те да не ма за кон ског осно ва за уво ђе ње и про пи си ва -
ње ло кал не так се за др жа ње па са. Пред ла же да Суд оци је -
ни да оспо ре не од ред бе Од лу ке о за шти ти и др жа њу жи во -
ти ња на те ри то ри ји Гра да Ба ња Лу ка ни су у са гла сно сти са
Уста вом Ре пу бли ке Срп ске и за ко ном.

У од го во ри ма на на во де из при је дло га, ко је су до ста ви -
ли Одје ље ње за ин спек циј ске по сло ве и Одје ље ње ко му -
нал не по ли ци је Ад ми ни стра тив не слу жбе Гра да Ба ња Лу -
ка, на во ди се да оспо ре не од ред бе Од лу ке о за шти ти и др -
жа њу жи во ти ња на те ри то ри ји Гра да Ба ња Лу ка ни су у су -
прот но сти са од ред ба ма За ко на о за шти ти и до бро би ти жи -
во ти ња. Та ко ђе, на во ди се да је од ред ба ма чла на 22. али не -
ја 13. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви про пи са но да оп шти -
на има над ле жност да у обла сти за шти те при род них до ба -
ра и жи вот не сре ди не, из ме ђу оста лог, од ре ђу је и обез бје -
ђу је од ре ђе не усло ве за др жа ње и за шти ту до ма ћих жи во -
ти ња и утвр ђу је мје ре за њи хо во ор га ни зо ва но и не шко -
дљи во укла ња ње, обез бје ђу је усло ве ка ран ти на за жи во ти -
ње у уну тра шњем про ме ту. Да кле, овај за кон, ка ко се на во -
ди, да је мо гућ ност ло кал ној за јед ни ци да у скла ду са сво -
јим по тре ба ма уре ђу је пред мет на пи та ња. Уз то, ис ти че се
да ни За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви, ни ти За ко ном о за -
шти ти и до бро би ти жи во ти ња ни су про пи са ни усло ви и
на чин ре гу ли са ња ових пи та ња на ни воу ло кал не за јед ни -
це. Пред ла же се да Суд од би је под не се ни при је длог.

30 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 124 14.12.2011.



Од лу ку о за шти ти и др жа њу жи во ти ња на те ри то ри ји
Града Бања Лу ка (“Слу жбе ни гла сник Гра да Ба ња Лу ка”,
бр. 22/04, 19/06, 28/06, 15/07 и 17/07) до ни је ла је, на осно -
ву чла на 3. За ко на о здрав стве ној за шти ти жи во ти ња и ве -
те ри нар ској дје лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 11/95 и 52/01), чла на 3. За ко на о ко му нал ној
дје лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
11/95) и чла на 29. Ста ту та Гра да Ба ња Лу ка (“Слу жбе ни
гла сник Гра да Ба ња Лу ка”, број 4/00), Скуп шти на Града
Бања Лу ка на сјед ни ци одр жа ној 27. де цем бра 2004. го ди -
не. Овом од лу ком ре гу ли са ни су за шти та жи во ти ња, њи хо -
ва основ на пра ва и до бро бит, по шти ва ње њи хо вог жи во та,
као и утвр ђи ва ње усло ва за њи хо во др жа ње на те ри то ри ји
Града Бања Лу ка (члан 1).

Оспо ре ним од ред ба ма овог ак та про пи са но је: да у
објек ти ма или згра да ма ко лек тив ног ста но ва ња јед но до -
ма ћин ство мо же др жа ти у ста ну нај ви ше јед ног пса, од но -
сно нај ви ше три мач ке, уз са гла сност над ле жног ор га на за -
јед ни це ета жних вла сни ка, а да у истим ни је до зво ље но др -
жа ње па са и ма ча ка на бал ко ну, те ра си или ло ђи, на та ва -
ну, по дру му или дру гој за јед нич кој про сто ри ји и уво ђе ње
па са и ма ча ка у лиф то ве, осим кад исте исто вре ме но не ко -
ри сте ста на ри и гра ђа ни, те да се у дво ри шту ин ди ви ду ал -
ног стам бе ног објек та мо гу др жа ти два пса и три мач ке, а
њи хов под мла дак нај ду же до шест мје се ци ста ро сти (члан
15. ст. 1, 3. и 4); да се за бра њу је из во ђе ње, шет ња и пу шта -
ње па са на дје чи јим игра ли шти ма, у дво ри шти ма пред -
школ ских, школ ских и здрав стве них уста но ва, спорт ским
те ре ни ма, уре ђе ним јав ним пар ко ви ма, на Тр гу Кра ји не и
ули ца ма Ве се ли на Ма сле ше и Ба на Ми ло са вље ви ћа, те да
се од ове од ред бе из у зи ма ју ло вач ки пси, ко ји мо гу да се
кре ћу сло бод но на те ри то ри ји ло ви шта, за ври је ме ло ва, и
ов чар ски пси за ври је ме чу ва ња сто ке, уз оба ве зно при су -
ство вла сни ка (члан 19. ст. 3. и 4); да се пас не сми је уво -
ди ти у објек те и на про сто ре на ко ји ма је ја сно ис так нут
знак за бра не, ко ји је кру жног об ли ка, са пре цр та ним ли ком
пса, те да се ове од ред бе не од но се на псе-во ди че сли је пих
лица (члан 23); да се уво ди и про пи су је ви си на ло кал не
так се за др жа ње па са на те ри то ри ји Града Бања Лу ка и ко -
ја се пла ћа по жи во ти њи за сва ку ка лен дар ску го ди ну, а да
ће на пла ту исте вр ши ти ор ган ко ји од ре ди Скуп шти на гра -
да, те да су ове так се осло бо ђе ни вла сни ци ко ји удо ме пса
лу та ли цу и лица оште ће ног ви да ко ја по сје ду ју псе-во ди че
(члан 24).

У по ступ ку оцје њи ва ња устав но сти и за ко ни то сти
оспо ре не Од лу ке о за шти ти и др жа њу жи во ти ња на те ри -
то ри ји Града Бања Лу ка (“Слу жбе ни гла сник Гра да Ба ња
Лу ка”, бр. 22/04, 19/06, 28/06, 15/07 и 17/07), ко ју је до ни -
је ла Скуп шти на Града Бања Лу ка, Суд је утвр дио да је За -
кон о здрав стве ној за шти ти жи во ти ња и ве те ри нар ској дје -
лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
11/95 и 52/01), чи ји је члан 3. на ве ден као прав ни основ за
до но ше ње овог ак та, пре стао да ва жи сту па њем на сна гу
За ко на о ве те ри нар ству у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 42/08).

На осно ву на ве де ног, Суд је утвр дио да је За кон о
здрав стве ној за шти ти жи во ти ња и ве те ри нар ској дје лат но -
сти, ко ји је на ве ден као прав ни основ за до но ше ње оспо ре -
не Од лу ке, пре стао да ва жи при је под но ше ња при је дло га
за утвр ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти оспо ре них
од ред би Од лу ке о за шти ти и др жа њу жи во ти ња на те ри то -
ри ји Гра да Ба ња Лу ка и да Суд, пре ма чла ну 115. Уста ва Ре -
пу бли ке Срп ске, не мо же оцје њи ва ти са гла сност оп штег
ак та са за ко ном ко ји је пре стао да ва жи, јер тај за кон ви ше
ни је дио прав ног си сте ма Ре пу бли ке Срп ске. Са гла сно
истак ну том, Суд је оци је нио да не по сто је про це сне прет -
по став ке за во ђе ње по ступ ка и за од лу чи ва ње о устав но сти
и за ко ни то сти оспо ре них од ред би Од лу ке, те је при мје ном
чла на 37. став 1. д) За ко на о Устав ном су ду Ре пу бли ке Срп -
ске од ба цио под не се ни при је длог.

На осно ву из ло же ног, Суд је од лу чио као у дис по зи ти -
ву овог рје ше ња.

Ово рје ше ње Устав ни суд је до нио у са ста ву: пред сјед -
ник Су да Мир ко Зов ко и су ди је: Ми ха и ло Ада мо вић, Во јин

Бо ја нић, Ми ло рад Иво ше вић, проф. др Ду шко Ме дић,
проф. др Мар ко Рај че вић, Бран ко Су на рић и Ав до Шпи -
љак.

Број: У-40/10 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не У став ног су да,
Ба ња Лу ка Мир ко Зов ко, с.р.

Устав ни суд Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 115.
Уста ва Ре пу бли ке Срп ске, чла на 38. став 1. тач ка a) и чла -
на 61. став 1. т. г) и д) За ко на о Устав ном су ду Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
104/011), на сјед ни ци одр жа ној 15. но вем бра 2011. го ди не,
д о  н и о  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е
Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за

оцје њи ва ње устав но сти чла на 3. став 2. тач ка њ) За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10).

Не при хва та се, због не на дле жно сти, ини ци ја ти ва за
оцје њи ва ње са гла сно сти чла на 3. став 2. тач ка њ) За ко на о
про стор ном уре ђе њу и гра ђе њу са чла ном 2. став 1. За ко на
о ствар ним пра ви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 124/08, 58/09 и 95/11).

О б р а  з л о  ж е  њ е

Бо ри слав Па ђен из Бањe Лу ке дао је Устав ном су ду Ре -
пу бли ке Срп ске ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за
оцје њи ва ње устав но сти чла на 3. став 2. тач ка њ) За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10). Да ва лац ини ци ја ти ве ци ти ра оспо -
ре ну од ред бу За ко на, те из но си ми шље ње да се оспо ре ним
про пи си ва њем огра ни ча ва на та ли тет у Ре пу бли ци Срп ској
и до во де у не рав но пра ван по ло жај дје ца у окви ру јед не по -
ро ди це, јер ње ном при мје ном тре ће и сва ко на ред но ди је те
оста је без стам бе ног рје ше ња у сво јој стам бе но-по слов ној
по ро дич ној ку ћи. У ини ци ја ти ви је тра же на и оцје на са гла -
сно сти оспо ре не од ред бе За ко на са од ред бом чла на 2. став
1. За ко на о ствар ним пра ви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 124/08), те пред ло же но да Устав ни суд
до до но ше ња ко нач не од лу ке об у ста ви при мје ну оспо ре не
од ред бе За ко на.

У од го во ру На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске, по -
ред оста лог, на во ди се да се оспо ре на од ред ба За ко на на ла -
зи у са ста ву по гла вља I, ко је се од но си на де фи ни са ње пој -
мо ва ко ји су упо три је бље ни у За ко ну. Оспо ре ном од ред -
бом, ко јом се по бли же озна ча ва оно што за кон пре по зна је
као ин ди ви ду ал ни стам бе но-по слов ни обје кат, не огра ни -
ча ва ју се, пре ма на во ди ма из од го во ра, гра ђа ни у Ре пу бли -
ци Срп ској да гра де, ни ти се ро ђе на бра ћа и се стре ста вља -
ју у не рав но пра ван по ло жај, бу ду ћи да се оспо ре но рје ше -
ње од но си на све гра ђа не Ре пу бли ке Срп ске ко ји се на ла зе
у ис тој прав ној си ту а ци ји. На гла ше но је и да Устав ни суд
ни је над ле жан да оцје њу је ме ђу соб ну са гла сност за ко на, с
об зи ром на то да се ра ди о ак ти ма ко ји има ју исту прав ну
сна гу и ко ји су до не се ни од стра не истог ор га на.

У по гла вљу I За ко на о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 55/10), у ко -
ме су са др жа не основ не од ред бе, оспо ре ном од ред бом чла -
на 3. став 2. тач ка њ) од ре ђе но је да је ин ди ви ду ал ни стам -
бе но-по слов ни обје кат згра да стам бе не и по слов не на мје -
не, са нај ви ше три ста на, на по себ ној гра ђе вин ској пар це -
ли, ко ја не ма ви ше од по дру ма и три над зем не ета же.

У по ступ ку оцје њи ва ња устав но сти оспо ре не од ред бе
чла на 3. став 2. тач ка њ) За ко на о уре ђе њу про сто ра и гра -
ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 55/10)
Суд је имао у ви ду т. 8. и 18. Аманд ма на XXXII на Устав
Ре пу бли ке Срп ске, ко јим је за ми је њен члан 68. Уста ва,
пре ма ко ји ма Ре пу бли ка уре ђу је и обез бје ђу је основ не ци -
ље ве и прав це при вред ног, на уч ног, тех но ло шког, де мо -
граф ског и со ци јал ног раз во ја, раз во ја по љо при вре де и се -
ла, ко ри шће ње про сто ра, као и дру ге од но се од ин те ре са за
Ре пу бли ку, у скла ду са Уста вом.
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По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва, као и од при -
ро де и ка рак те ра основ них од ре да ба За ко на, Суд је оци је -
нио да ни је не са гла сно са Уста вом то што је оспо ре ном
одред бом де фи ни сан ин ди ви ду ал ни стам бе но-по слов ни
обје кат, с об зи ром на то да је у пи та њу за кон ко ји уре ђу је
осно ве ор га ни за ци је, планирањe и уређењe про сто ра, вр -
сте и са др жај до ку ме на та про стор ног уре ђе ња, на чин из ра -
де и по сту пак усва ја ња до ку ме на та про стор ног уре ђе ња,
пра ви ла и план спро во ђе ња до ку ме на та про стор ног уре ђе -
ња, вр сте и са др жај тех нич ке до ку мен та ци је, оба ве зе и ме -
ђу соб не од но се из ме ђу уче сни ка у гра ђе њу, из да ва ње ло ка -
циј ских усло ва, одо бре ња за гра ђе ње, одо бре ња за упо тре -
бу и одо бре ња за укла ња ње те вр ше ње над зо ра над при мје -
ном овог за ко на. С тим у ве зи, де фи ни са ње пој ма ин ди ви -
ду ал ног стам бе но-по слов ног објек та, на осно ву и у окви ру
на ве де них устав них овла шће ња, по оцје ни Су да, ствар је
цје лис ход не про цје не за ко но дав ца од но сно за ко но дав не
по ли ти ке, и о то ме, пре ма чла ну 115. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, Устав ни суд ни је над ле жан да од лу чу је.

У ве зи са за хтје вом да Устав ни суд об у ста ви при мје ну
оспо ре не од ред бе За ко на, Суд је оци је нио да ни је над ле -
жан да об у ста вља при мје ну оп штих прав них ака та, са гла -
сно од ред ба ма чла на 115. Уста ва.

Са гла сно од ред ба ма чла на 115. Уста ва, Устав ни суд ни -
је над ле жан да оцје њу је ме ђу соб ну са гла сност за ко на, па
та ко ни са гла сност оспо ре не од ред бе чла на 3. став 2. тач ка
њ) За ко на о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу са од ред ба ма чла -
на 2. став 1. За ко на о ствар ним пра ви ма (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 124/08, 58/09 и 95/11).

На осно ву из ло же ног, Суд је од лу чио као у дис по зи ти -
ву овог рје ше ња.

Ово рје ше ње Устав ни суд је до нио у са ста ву: пред сјед ник
Су да Мир ко Зов ко и су ди је: Ми ха и ло Ада мо вић, Во јин Бо ја -
нић, Ми ло рад Иво ше вић, проф. др Ду шко Ме дић, проф. др
Мар ко Рај че вић, Бран ко Су на рић и Ав до Шпи љак.

Број: У-41/10 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не У став ног су да,
Ба ња Лу ка Мир ко Зов ко, с.р.
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