
29.9.2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 79 17
угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3087/15 Предсједник
22. септембра 2015. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕФИКАСНОЈ 
КОГЕНЕРАЦИЈИ

Члан 1.
У Закону о обновљивим изворима енергије и ефикасној 

когенерацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
39/13 и 108/13) у члану 31. у ставу 1. у тачки г) послије 
ријечи: “ефикасности” додају се ријечи: “и подстицање 
производње енергије из обновљивих извора”.

У ставу 3. ријечи: “5%” замјењују се ријечима: “10%”.

Члан 2.
У члану 45. у ставу 1. у тачки а) послије ријечи: “(члан 

10. став 1)” брише се запета и додаје ријеч: “и”.
Тачка б) брише се.
Досадашња тачка в) постаје тачка б).
У ставу 6. ријечи: “тачка в)” замјењују се ријечима: 

“тачка б)”.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1028/15 Предсједник
10. септембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1382
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
заштити животне средине, који је Народна скупштина Ре-
публике Српске усвојила на Петој сједници, одржаној 10. 
септембра 2015. године, а Вијеће народа 21. септембра 
2015. године констатовало да усвојеним Законом о измје-
нама и допунама Закона о заштити животне средине није 
угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3088/15 Предсједник
22. септембра 2015. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.
У Закону о заштити животне средине (“Службени гла-

сник Републике Српске”, број 71/12) у члану 23. став 2. 
брише се.

Досадашњи став 3. постаје став 2.
Досадашњи став 3, који је постао став 2, мијења се и 

гласи:
“(2) Заштита од буке уређује се посебним прописом.”.

Члан 2.
У члану 43. послије става 3. додаје се нови став 4, који 

гласи:
“(4) Стратегије донесене у складу са посебним зако-

нима, за поједине елементе животне средине, преносе се у 
стратегију из става 1. овог члана и чине њен саставни дио.”.

Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 5, 6. и 7.
У досадашњем ставу 6, који је постао став 7, број: 

“шест” замјењује се бројем: “десет”.

Члан 3.
У члану 47. у ставу 4. ријечи: “донијела је” замјењују се 

ријечју: “доноси”.

Члан 4.
У члану 63. у ставу 2. у тачки а) послије ријечи: “чла-

на” додају се ријечи: “при чему промјена пројекта дости-
же прописане прагове утврђене прописом из става 1. овог 
члана,”.

У тачки б) послије ријечи: “25%” додају се ријечи: “од 
утврђених вриједности”.

Члан 5.
Члан 67. мијења се и гласи:
“(1) Након добијања рјешења из члана 66. став 1. овог 

закона, носилац пројекта је обавезан да поднесе захтјев за 
израду студије утицаја овлашћеном правном лицу из става 
2. овог члана, за дјелатности одређене локацијским услови-
ма и рјешењем о утврђивању обавезе спровођења процјене 
утицаја и прибављања студије утицаја.

(2) Студију утицаја израђује овлашћено правно лице 
које испуњава услове за обављање дјелатности из области 
заштите животне средине и које за то има одговарајућу ли-
ценцу.

(3) Министар посебним прописима утврђује услове за 
обављање дјелатности из става 2. овог члана, као и услове и 
начин полагања стручног испита за обављање дјелатности 
из области заштите животне средине.

(4) Министарства и други органи и организације са на-
длежностима и одговорностима или јавним овлашћењима 
у области заштите животне средине морају носиоцу про-
јекта омогућити приступ подацима који су му потребни за 
израду студије утицаја, ако њима располажу.

(5) Прописом Владе одређује се висина накнаде за тро-
шкове издавања лиценци лицима која испуњавају услове за 
обављање дјелатности из области заштите животне среди-
не.”.

Члан 6.
У члану 68. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Уколико се ради о пројекту за који, у складу са овим 

законом и подзаконским актима донесеним на основу њега, 
није потребно прибављање еколошке дозволе, студија ути-
цаја садржи и План управљања отпадом, који се израђује у 
складу са посебним прописом.”.

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 7.
У члану 69. послије става 4. додаје се нови став 5, који 

гласи:
“(5) Министарство објављује на својој интернет стра-

ници обавјештење о јавној расправи и студију утицаја из 
става 1. овог члана, након објављивања обавјештења у јед-
ном од дневних листова док не истекне рок за давање при-
мједаба и мишљења из члана 70. став 5. овог закона.”.

Досадашњи ст. 5, 6. и 7. постају ст. 6, 7. и 8.

Члан 8.
У члану 71. послије става 2. додаје се став 3, који гласи:
“(3) Министарство одбацује захтјев за доношење рје-

шења о одобравању студије утицаја уколико носилац про-


