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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРЧКО ДИСТРИКТА

Градоначелник Брчко дистрикта, на основу члана 9, тачка 7
и члана 23, ставa 1 Закона о извршној власти Брчко
дистрикта БиХ (Сл.Гласник Брчко дистрикта БиХ бр.2/00,
5/01, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03, 14/03, 31/04 и 40/04) у
смислу члана 81, ставa 1 Закона о заштити животне средине
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бр: 24/04 и 1/05),
на приједлог Одјељења за јавне послове бр.03-052000369/06-1 од 20.04.2006. године Владе Брчко дистрикта ,
доноси:
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА
ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОГОНЕ И
УРЕЂАЈЕ КОЈИ ИМАЈУ ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ ПРИЈЕ
СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

(1)

(2)

(1)

(2)

Члан 1
(Предмет)
Овим Правилником се прописују услови за подношење
захтјева за издавање еколошке дозволе за погоне и
уређаје, за која су издате дозволе прије ступања на
снагу Закона о заштити животне средине Брчко
дистрикта.
Под дозволом из става 1 овог члана у смислу члана 71,
ставa 1 Закона о заштити животне средине сматра се
одобрење за грађење и дозвола за рад, или употребу.
Члан 2
(Субјекти)
Услови утврђени у овом правилнику односе се на
погоне и уређаје, наведене у члану 2,3, 5, и 6
Правилника о погонима и пуређајима за које је обавезна
процјена утицаја на животну средину и погонима и
постројењима који могу бити изграђени и пуштени у рад
само ако имају еколошку дозволу.
Постојећи погони и уређаји из става 1 овог члана не
подлијежу обавези спровођења процјене утицаја на
животну средину.

Члан 3
(План активности)
(1) Одговорно лице погона и уређаји из члана 2 овог
правилника дужно је, прије подношења захтјева за
издавање еколошке дозволе, израдити план активности
са мјерама и роковима за поступно смањење емисија,
односно загађења и за усаглашавање са најбоље
расположивом техником (у даљем тексту План).
(2) План израђује овлашћена институција која испуњава
услове за обављање дјелатности из области заштите
животне средине.
Члан 4
(Рок за достављање Плана активности)
За погоне и уређаје из чланова 2, 3, 5, и 6 Правилника о
погонима и уређајима за које је обавезна процјена утицаја на
животну средину и погонима и уређајима који могу бити
изграђени и пуштени у рад само ако имају еколошку дозволу,
План се доставља надлежном одјељењу за заштиту животне
средине Владе Брчко дистрикта најкасније у року од шест
мјесеци прије подношења захтјева за еколошку дозволу , а у
складу са роковима прописаним Правилником о роковима за
подношење захтјева за издавање еколошке дозволе за
погоне и уређаје који имају издате дозволе прије ступања на
снагу Закона о заштити животне средине.
Члан 5
(Обавезе одговорног лица)
(1) Одговорно лице погона и уређаја дужно је предузети
све мјере и активности утврђене планом.
(2) Одговорно лице погона и уређаја након одобрења
плана подноси захтјев за издавање еколошке дозволе
у складу са чланом 66 Закона о заштити животне
средине.
(3) Регистар о погонима , постројењима и загађивачима ,
садржи одобрени План.

Члан 6
(Садржај Плана)

Петак, 26. јануар 2007. године

План мора да садржи:
име и адресу одговорног лица и инвеститора погона и
уређаја;
б) локацију погона и уређаја, приказаних планским актом;
ц) опис дјелатности правног лица, број запослених, врсту
производа и годишњи капацитет производње;
д) опис погона и уређаја (технолошке и техничке цјелине са
шемама и помоћне објекте, укључујући опрему за смањење
негативног утицаја);
е) датум почетка рада погона односно уређаја;
ф) опис постојећег стања животне средине на датој локацији,
попис мјеста настанка, квантитативне и квалитативне
карактеристике свих загађења (отпад, бука, емисије у
ваздуху, отпадне воде), уз приказ емисионих мјеста на мапи
локације. Приложити доказ о мјерењу емисија из емисионих
мјеста и податке о мониторингу стања животне средине на
локацији, добијених од овлашћене институције;
г) листу сировина и помоћних материјала, укључујући
хемијске материје и гориво (назив сировине, годишњу
потрошњу, потрошњу по јединици производа, укупни
годишњи трошак, опис компоненти или особина са значајним
ефектима
по
животну
средину,
методу
набавке,
складиштења и трансфера);
х) извор водоснабдијевања, укупну потрошња воде и
потрошњу по јединици производа, изворе енергије, укупну
потрошњу енергије и потрошњу по јединици производа;
и) мјере за одржавање и чишћење опреме;
ј) опис постојећег мониторинга;
к) опис постојећих мјера превенције настанка емисија,
постојећих мјера за свођење употребе сировина, воде и
енергије на минимум, опис коначног третмана загађења
(пречишћавање и коначно збрињавање) и њихову упоредбу
са мјерама датим у најбољој расположивој технологији,
л) анализу података о потрошњи сировина и емисијама у
складу са прописима о граничним вриједностима емисија и
препорукама датим у најбољој расположивој технологији;
љ) списак активности и мјера за смањење емисија из погона
и уређаја и рационализацију потрошње сировина и
природних ресурса (воде и енергије) у складу са најбоље
расположивом технологијом и рокове за предузимање
предвиђених активности и мјера;
м) приједлог мониторинг плана у складу са прописима и
рокове за предузимање предвиђених активности и мјера;
н) ) мјере планиране за мониторинг производње , настанка
отпада и емисија;
о) план за спречавање несрећа великих размјера и рокове за
предузимање предвиђених активности и мјера одговорног
лица;
п) начин извјештавања о резултатима извршења мјера;
р) финансијску процјену за извршење плана на годишњем
нивоу;
с) план за престанак рада, уколико постројење или погон
престаје с радом прије 31.12.2007. године;
прилог: извод за просторно планске
документације, овјерене копије свих дозвола,
овјерене копије постојећих елабората (заштита
животне средине, противпожарана заштита и
сигурност на раду),
т) у случају да је постојећи погон депонија, осим горе
наведених података, план мора садржавати приједлог мјера
прилагођавања по фазама и минимум услова, прописаних у
правилнику о садржају плана прилагођавања, управљања
отпадом за постојеће уређаје за третман или одлагање
отпада.
Члан 7
(Стручна комисија за контролу плана)
(1) У поступку одобравања Плана из члана 4 овог
правилника стручна комисија надлежног одјељења
врши контролу података и оцјену мјера и активности
утврђених у плану.
(2) Чланови стручне комисије надлежног одјељења за
заштиту животне средине Владе Брчко дистрикта могу
бити из реда надлежног одјељења и спољних
стручњака.
(3) Стручна комисија надлежног одјељења из става 1 овог
члана подноси извештај шефу Одјељења за јавне
послове Владе Брчко дистрикта о прихватљивости
плана.
a)
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(4)
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(6)
(7)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРЧКО ДИСТРИКТА

Шеф Одјељења, на основу извјештаја стручне комисије,
може наредити одговорном лицу погона и уређаји
измјене и допуне Плана.
Након позитивне оцјене извјештаја стручне комисије о
прихватљивости Плана, шеф Одјељења, најкасније у
року од 60 дана, одобрава План.
Накнаду за рад стручне комисије дужно је сносити
одговорно лице погона и уређаја.
Доказ о уплаћеној накнади одговорно лице погона и
уређаја доставља надлежном одјељењу Владе Брчко
дистрикта прије одобравања Плана.

Члан 8
(Изградња нових техничких јединица на локацији
постојећих погона и уређаја)
а) Надлежно одјељење за заштиту животне средине Владе
Брчко дистрикта може издати еколошку дозволу за нову
техничку јединицу која се намјерава градити на локацији
постојећих погона и уређаја, ако се ради о техничкој и
технолошкој цјелини која се може самостално користити ,
прије подношења Плана уз обавезу одговорног лица погона
и уређаја да нове погоне и уређаје интегрално третира у
Плану.
б) Еколошка дозвола из става 1 овог члана важи до
издавања еколошке дозволе за погоне и уређаји у цјелини у
складу са одобреним Планом.
Члан 9
(Надзор)
Надзор над примјеном овог правилника врши Одјељење за
јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ.
Члан 10
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу 8-ог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.
Број: 01-014-010386/06
Датум: 27.07.2006. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мирсад Ђапо, дипл. правник, с.р.
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Градоначелник Брчко дистрикта, на основу члана 9, тачка 7 и
члана 23, става 1 Закона о извршној власти Брчко дистрикта
БиХ (Сл. гласник Брчко дистрикта БиХ бр.2/00, 5/01, 9/01,
12/01, 16/01, 17/02, 8/03, 14/03 и 31/04) у смислу члана 71,
става 2 Закона о заштити животне средине („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број: 24/04 и 5/01), на
приједлог Одјељења за јавне послове Владе Брчко
дистрикта бр.03-052-000369/06-1 од 20.04.2006. године,
доноси:
ПРАВИЛНИК
О РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА
ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОГОНЕ И
УРЕЂАЈЕ КОЈИ ИМАЈУ ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ
ПРИЈЕ СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1
(Предмет)
(1) Овим правилником утврђују се рокови за подношење
захтјева за издавање еколошке дозволе за погоне и
уређаје, за која су издате дозволе прије ступања на
снагу Закона о заштити животне средине Брчко
дистрикта.
(2) Под дозволом из става 1 овог члана, у смислу члана 71,
става 1 Закона о заштити животне средине сматра се
одобрење за грађење и дозвола за рад односно
употребу.
Члан 2
(Субјекти)
Рокови утврђени у овом правилнику односе се на погоне и
уређаје наведена у члану 2,3, 5, и 6 Правилника о погонима
и уређајима за које је обавезна процјена утицаја на животну
средину и погонима и уређајима који могу бити изграђени и
пуштени у рад само ако имају еколошко-околинску дозволу.
Члан 3
(Рокови)

Петак, 26. јануар 2007. године

Одговорна лица погона и уређаје из члана 2 овог правилника
дужни су поднијети захтјев за издавање еколошко-околинске
дозволе у сљедећим роковома:
а) Најкасније до 31. јануара 2007. године за:
1. управљање водама;
2. пољопривреду, шумарство и водопривреду;
3. прехрамбену индустрију;
4. инфраструктурне и друге пројекте;
5. туризам и забаву, те
6. погоне и уређаје за које постоји опасност од
несрећа већих размјера.
б) Најкасније до 31.аугуста 2007. године за:
1. минералну индустрију;
2. управљање отпадом;
3. текстилну , кожарску, дрвну и папирну индустрију;
4. енергетску индустрију;
5. хемијску индустрију;
6. металску индустрију и
7. екстрактивну индустрију.
Члан 4
(Услови)
Одговорна лица погона и уређаје дужна су прије подношења
захтјева за издавање еколошке дозволе да испуне услове
прописане у Правилнику о условима за подношење захтјева
за издавање еколошке дозволе за погоне и уређаје која
имају издате дозволе прије ступања на снагу Закона о
заштити животне средине.
Члан 5
(Контрола)
Контролу над примјеном овог правилника врши Одјељење за
јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ.
Члан 6
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања
у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.
Број: 01-014-010388/06
Датум: 27.07.2006. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мирсад Ђапо дипл. Правник, с.р.
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На основу члана 23 Закона о извршној власти Брчко
дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ»,
бројеви 2/00, 5/01, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03, 14/03,
31/04) и чланова 4, 23 и 29 Закона о трговини («Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ» број 40/04), градоначелник
Брчко дистрикта, доноси:
ПРАВИЛНИК
О МИНИМАЛНИМ ТЕХНИЧКИМ И
КВАЛИФИКАЦИОНИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ШПЕДИТЕРСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ШПЕДИТЕРСКИХ
ПОСЛОВА
Члан 1
Овим правилником прописују се ближи услови у погледу
обављања шпедитерске дјелатности и
шпедитерских
послова у Брчко дистрикту БиХ од стране правних лица
регистрованих за ове дјелатности (у даљем тексту:
предузећа).
Члан 2
Предузеће може да обавља дјелатност шпедиције ако
испуњава сљедеће услове:
да је регистровано
за обављање
шпедитерске
дјелатности (63400 – активност других посредника у
саобраћају);
да има запосленог најмање једног радника који
испуњава услове за обављање шпедитерских послова;
да је испунило техничке услове за обављање
шпедитерских послова;
да посједује рјешење о испуњавању услова за
обављање дјелатности које издаје Одјељење за јавну
безбједност.
Члан 3

