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П РА В И Л Н И К

О ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ И ОБНАВЉАЊА
ЕКОЛОШКИХ ДОЗВОЛА

Члан 1.
Овим правилником прописује се поступак ревизије и

обнављања еколошких дозвола (у даљем тексту: дозвола)
издатих од органа надлежног за издавање дозволе (у даљем
тексту: надлежни орган).

Члан 2.
Издата дозвола подлијеже ревизији, коју надлежни

орган покреће по службеној дужности или на захтјев одго-
ворног лица.

Члан 3.
(1) Надлежни орган по службеној дужности покреће

поступак ревизије, ако утврди:
а) да је загађење које ствара дато постројење толико

значајно да постојеће граничне вриједности емисије про-
писане у дозволи морају бити поново размотрене или је
потребно утврдити нове вриједности у дозволи,

б) да је дошло до значајних промјена у најбољим
расположивим техникама које омогућавају значајно сма-
њење емисија без већих трошкова,

в) да безбједност одвијања рада и активности захтијева
коришћење других техника,

г) да постоји опасност да загађење проузрокује штету
или је већ настала штета по животну средину и здравље
људи и

д) да измјене у прописима о заштити животне средине
то захтијевају.

(2) У случајевима из става 1. овог члана надлежни
орган покреће поступак ревизије дозволе у року од 30 дана
од дана сазнања о насталом случају.

(3) Ако надлежни орган покрене поступак ревизије
дозволе по службеној дужности, обавјештава одговорно
лице о разлозима за покретање тог поступка.

(4) Надлежни орган доноси рјешење о обнављању
дозволе, ако у поступку ревизије утврди да су се стекли
неки од услова наведених у ставу 1. овог члана.

Члан 4.
(1) Уколико у периоду важења еколошке дозволе дође

до промјене одговорног лица, одговорно лице обавезно је
да о томе обавијести надлежни орган у писаној форми.

(2) Одговорно лице у смислу Закона о заштити живот-
не средине је свако физичко или правно лице које у цијело-
сти или дијелом руководи радом или контролише постро-
јење или лице на које је пренесено овлашћење за доноше-
ње економских одлука и области техничког функциониса-
ња постројења или погона.

(3) У случају промјене одговорног лица, надлежни
орган у року од 30 дана од дана пријема обавјештења врши
измјену у дозволи о насталој промјени без спровођења
поступка ревизије.

(4) Уз обавјештење из става 1. овог члана достављају се
докази о насталој промјени.

(5) Надлежни орган обавјештава одговорно лице о
извршеној промјени из става 1. овог члана.

Члан 5.
(1) Обнављање дозволе врши се на захтјев одговорног

лица.
(2) Захтјев из става 1. овог члана одговорно лице под-

носи органу надлежном за издавање дозволе најкасније
три мјесеца прије истека њеног рока.

(3) Обнављање дозволе врши се:
а) достављањем доказа о извршеним мјерама и обаве-

зама наложеним у претходном поступку издавања дозволе
која је предмет ревизије и

б) достављањем доказа којим се утврђује да није
дошло до значајних промјена услова на основу којих је
издата дозвола која је предмет ревизије.

(4) Под доказима из става 3. овог члана подразумијева-
ју се:

а) извјештаји о извршеним мјерењима емисија наложе-
ним у дозволи која се обнавља,

б) записник инспектора за заштиту животне средине,
сачињен на лицу мјеста којим се доказује да су извршене
мјере и обавезе наложене рјешењем о дозволи и да није
дошло до значајних промјена услова који се односе на
постројење и активности, основне и помоћне сировине,
коришћење енергије, извор емисија и локацију на којој се
постројење налази и

в) изјава одговорног лица, овјерена од органа надле-
жног за овјеру потписа, да су са даном подношења захтје-
ва за обнављање дозволе извршене мјере и обавезе нало-
жене рјешењем о дозволи и да није дошло до значајних
промјена услова који се односе на постројење и активно-
сти, основне и помоћне сировине, коришћење енергије,
извор емисија и локацију на којој се постројење налази.

(5) Надлежни орган доноси рјешење о обнављању
дозволе, ако утврди да су испуњени услови за њено обна-
вљање прописани овим правилником.

(6) У случају када је дошло до значајне промјене усло-
ва утврђених дозволом, одговорно лице подноси нови
захтјев за издавање дозволе, а на начин и по поступку за
њено издавање прописано Законом о заштити животне сре-
дине.

(7) Доказе из става 5. овог члана припремају институ-
ције које испуњавају услове за обављање дјелатности из
области заштите животне средине.

(8) У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за
обнављање дозволе у року који је прописан овим правил-
ником, дозвола престаје да важи, а рјешење о престанку
дозволе доноси се у складу са Законом о заштити животне
средине.

Члан 6.
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и

екологију у року од осам дана од дана уручења рјешења
одговорном лицу издатог у складу са овим правилником,
објављује рјешење на интернет страници овог министар-
ства, односно Владе.

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.04-020-414/13
19. марта 2013. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.
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На основу члана 67. став 3. Закона о заштити животне
средине (“Службени гласник Републике Српске”, број
71/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10 и 24/12), министар за просторно уређење, гра-
ђевинарство и екологију д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које у погледу

регистрације, кадрова, техничке опремљености и радног
простора морају испуњавати овлашћена правна лица (у
даљем тексту: правно лице) за обављање стручних посло-
ва и израду документације (у даљем тексту: стручни
послови) који су утврђени прописима из области заштите
животне средине.


