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„Гдје, напосљетку, почињу универзална људска права? У 

малим мјестима, близу дома. Толико су близу и толико су 

мала да се не виде ни на једној мапи свијета. А опет, она су 

свијет једне особе; комшилук у којeм живи; школа или 

факултет који похађа; фабрика, фарма или канцеларија у 

којој ради. То су мјеста гдjе сваки мушкарац, свака жена, 

свако дијете тражи једнаку правду, једнаку шансу, једнако 

достојанство, без дискриминације. Ако ова права немају 

значај на тим мјестима, немају значај нигдjе. Без настојања 

грађана да их подржавају у свом окружењу, узалуд ћемо 

чекати на напредак у свијету...” 

Ана Еленор Рузвелт 
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ОПШТИ УВОД 

Приручник за правну заштиту животне средине у Босни и 

Херцеговини требало би да послужи као водич свима који се интересују на 

који начин могу да уз помоћ права и његових инструмената заштите 

животну средину у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: БиХ), били они 

активисти у организацијама за људска права, борци за еколошке циљеве, 

чланови организација које се баве различитим дјелатностима које се дотичу 

животне средине, припадници иницијативâ грађана у локалним 

заједницима, групе које су усмјерене на очување околиша или пак само 

заинтересовани грађани. 

У овом приручнику неће бити превише ријечи о теоријским питањима 

везаним за еколошка права, здраву животну средину и право људских 

права и фокус ће бити стављен на конкретно право на међународном и 

поготово домаћем нивоу у БиХ, њеним ентитетима, дистрикту, кантонима 

и локалној самоуправи.  

Све информације и примјери у овој књизи су информативног 

карактера и нису правно обавезујући. Правно обавезујући акти су само и 

искључиво прописи објављени у службеним гласилима у оквиру органа 

локалне самоуправе, кантона, ентитета и државе. Препоручујемо да се у 

случају било какве недоумице погледају исти или да се од надлежних 

тијела потражи потребна информација. Такође, сви наводи из праксе судова 

и других органа представљају тумачење те праксе, појмова и осталих 

битних карактеристика, на основу ауторовог виђења истих. За детаљније 

упознавање са праксом препоручујемо да се погледају и проуче конкретни 

случајеви у њиховој цјелини, а на основу података који су дати у 

фуснотама и на крају текста, међу изворима.  

У оквиру писања и израде цијеле публикације је уложен труд да она 

буде што јаснија и прецизнија, као и да поред правне регулативе, уједно и 

обилује практичним примјерима. Све ово је урађено у нади да ће и особе 

које немају правничко образовање моћи у њој наћи све оне основне 

елементе и смјернице које им требају за борбу за заштиту животне средине. 

Примјери који су давани у оквиру Приручника се некада налазе у самом 
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тексту објашњавања одређеног појма или поступка, а некада имају и 

засебне дијелове текста који носе наслов „Примјер(и)”. 

У првом дијелу Приручника под називом „Право и стандарди”, дат 

је преглед међународноправне и домаће регулативе у вези са заштитом 

животне средине и људским правима. У њему је обрађен однос животне 

средине и људских права и анализирани су међународни инструменти и 

документи организација за заштиту људских права, донијети од стране 

Организације Уједињених нација, Савјета Европе, Европске уније и 

Организације за европску безбједност и сарадњу. Такође, обрађени су и 

случајеви Европског суда за људска права у вези са остваривањем права на 

здраву животну средину. Поред тога, анализирани су и домаћи уставни, 

законски и подзаконски текстови на свим нивоима у БиХ (државни на 

нивоу БиХ, ентитетски на нивоу Републике Српске и Федерације Босне и 

Херцеговине, ниво Дистрикта Брчко, ниво кантонâ у Федерацији БиХ и 

ниво локалне самоуправе). На крају овог поглавља, компаративно су 

анализирана начела заштите животне средине на различитим нивоима у 

БиХ.  

Други дио под називом „Управно право и заштита животне 

средине” говори о управноправним начинима борбе за животну средину уз 

примјере из праксе еколошких организација у БиХ. У њему су обрађене 

основне информације, могућности покретања поступака, страначка 

легитимација и сл., у оквиру управног поступка и управног спора на свим 

нивоима у БиХ. Посебно је анализирана заштита еколошких права кроз 

посебне поступке заштите права на приступ еколошким информацијама и 

заштите права на учешће у поступцима од значаја за заштиту животне 

средине, заштита слобода и права зајемчена уставом у управном смислу и 

пријаве инспекцијама. Анализа свега је урађена на свим нивоима у БиХ. На 

крају овог поглавља дати су и примјери из праксе везани за управноправну 

заштиту животне средине. 

У трећем дијелу који се зове „Грађанско право и заштита животне 

средине” објашњени су грађанскоправни механизми за еколошку заштиту, 

уз одређене примјере из судске праксе. У њему су обрађене основне 

информације, могућности покретања поступака, страначка легитимација и 
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сл., у оквиру грађанских поступака на свим нивоима у БиХ у вези са 

специфичним инструментима заштите животне средине у грађанској сфери 

и то: „еколошком тужбом”, тужбом за заштиту колективних интереса и 

права, негаторном тужбом везаном за заштиту од штетних имисија и 

грађанском одговорности за еколошку штету. На крају овог поглавља дати 

су и примјери из праксе везани за грађанскоправну заштиту животне 

средине. 

„Kазнено право и заштита животне средине” назив је наредног 

дијела приручника у коме је ријеч управо о кривичноправној и 

прекршајноправној заштити околиша, уз давање статистичких података о 

процесуирању кривичних и прекршајних дјела у вези са заштитом животне 

средине у БиХ. У њему су обрађене основне информације, могућности 

покретања поступака и сл., у оквиру кривичних и прекршајних поступака 

на свим нивоима у БиХ у вези са заштитом животне средине. На крају овог 

поглавља дат је преглед кажњавања од стране судова у прекршајним и 

кривичним поступцима у цијелој БиХ у посљедњих пет година, у вези са 

кривичним дјелима и прекршајима који су везани за животну средину, а 

који су анализирани на основу захтјева за приступ информацијама на које 

је одговорено, као и примјер из судске праксе.  

У петом дијелу који носи назив „Уставно право и заштита животне 

средине” дати су и објашњени уставноправни механизми заштите околиша 

у БиХ. У њему су обрађене основне информације, могућности заштите, 

страначка легитимација и сл. у оквиру поступака пред три уставна суда у 

БиХ у вези са заштитом животне средине. На крају овог поглавља обрађен 

је примјер из праксе који се односи на уставноправну заштиту животне 

средине.   

Kада је ријеч о завршном дијелу овог приручника под називом 

„Посебна институционална заштита код одређених органа и 

мјешовити облици еколошке борбе”, у њему је ријеч о заштити коју 

пружа Институција омбудсмена за људска права БиХ, раду и могућностима 

заштите од стране парламентарних радних тијела и заштити кроз директан 

активизам и грађанске начине остварења еколошких циљева са конкретним 

примјерима из праксе из све три ове области. 
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Приликом израде овог приручника, коришћен је правни метод, тако 

да је предмет истраживања представљао правни оквир Босне и 

Херцеговине, њених ентитета, дистрикта, кантона и органа локалне 

самоуправе, међународних организација и судска пракса, пресвасходно 

Европског суда за људска права, судова у БиХ, али и судова из бивше 

Југославије, кроз логичко и језичко повезивање и тумачење норми и 

одлука. Поред нормативног, коришћен је и компаративно-правни метод,  

како су анализирани прописи, пракса и правни стандарди више 

међународних организација. При истраживању је коришћен 

мултидисциплинарни приступ, али са јаким ослонцем на право и правне 

стандарде. 

Сви изрази који се употребљавају у овом тексту за означавање 

мушког или женског рода подразумијевају све родове у оним дијеловима 

текста који нису родно одређени и који се могу односити на више родова. 

Цјелокупан садржај овог приручника се налази у основном тексту, 

док су фусноте одређене само за навођење извора на које се текст односи, 

позива или преузима, тумачи и парафразира њихове дијелове. Дакле, у 

фуснотама нема додатних коментара, сугестија или критика, већ су ту само 

наведени коришћени извори за израду приручника. Називи и сви остали 

подаци из докумената у фуснотама и у списку извора на крају овог 

приручника, дати су на оригиналном језику и писму на коме се тај 

документ користио за израду ове публикације.  

Скраћенице у овом приручнику се појављују у двије форме: оне које 

се налазе у тексту и оне које се налазе у фуснотама. Скраћенице у тексту 

служе лакшем сналажењу у тексту, спречавању гомилања идентичних 

ријечи на више мјеста у тексту и скраћивању текста. Оне се наводе на 

почетку приручника у списку скраћеница, као и при првом спомињању 

одређене државе, институције или правног текста, на начин да се у загради 

поред пуног назива ставља ознака „у даљем тексту” и назив државе, 

институције или правног текста [примјер: Закон о облигационим односима 

(у даљем тексту: ЗОО)]. Скраћенице у фуснотама служе за лакше наредно 

навођење у приручнику одређене публикације или правног прописа. При 

првом спомињању одређене публикације или правног текста у фусности, 
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наводе се сви значајни подаци за публикацију или правни текст, док се у 

продужетку самог назива ставља цртица и скраћени назив који ће се 

користити у наредним фуснотама [примјер: Закон о заштити животне 

средине – ЗЗЖС РС].  

Овај приручник се издаје на два писма (ћириличком и латиничком). 

Верзије на оба писма су у погледу садржаја идентичне. Разликује се само 

пагинација, због различите величине слова у оквиру текста на ћирилици и 

на латиници. 
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I 

ПРАВО И СТАНДАРДИ 

1. ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЉУДСКА ПРАВА 

Још у државама старог вијека, као што су оне у древној Индији, 

старом Египту, античкој Грчкој и Риму, као и у другим земљама из даље 

прошлости, различити акти свједоче о томе да су елементи заштите 

животне средине настајали у корак са генералним развојем права. Кроз 

стољећа, на територијама различитих држава, као и у средњевјековним 

градовима почињу да се доносе „еколошки прописи”, а кроз напредак 

државе и права, обухват ових прописа се шири, превасходно у циљу 

осигуравања заштите људског здравља и живота.
1
 

Тако смо, протеком времена, у XXI вијеку дошли до тога да имамо 

велики број аката којима се штити животна средина. Ови прописи су 

најбројнији у домаћим правним системима и развијали су се дијелом 

самостало, уз сопствене специфичности, дијелом наслоњени једни на друге, 

а дијелом усидрени уз међународне стандарде.  

Ипак, бројност прописа не значи и то да се они увијек поштују. У 

модерном свијету, разлика између прописаног и примјењујућег у области 

заштите животне средине пријети да угрози не само околину, него и живот 

у њој. Поред постојања поприличног броја прописа, стандарда и правила, 

данас многи узимају животну средину здраво за готово, док „притисак на 

ограничене ресурсе планете Земље расте невиђеном брзином”. Некада се 

чак и прописи подешавају или тумаче тако да погодују загађивачима. Такво 

понашање људи, организација, влада различитих држава и великих 

корпорација задаје планети огромне задатке и ударце. Претпоставља се да 

је током XX вијека свијет повећао потрошњу фосилних горива дванаест 

пута и користио је 34 пута више материјалних ресурса. Процјене су да 

потражња за намирницама, храном за животиње и влакнима може порасти 

за 70% до 2050. године. Ако се настави превелика употреба ресурса 

                                                           
1
 Stevan Lilić, Mirjana Drenovak-Ivanović, Ekološko pravo – EP, [Pravni fakultet 

Univerziteta u Beogradu, Beograd: 2014
2
], stranica 16. 
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тренутном стопом искоришћења, требаће нам више од двије планете да нас 

одрже.
2
  

 

  

У вези са питањима животне средине и њене заштите су свакако и 

људска права. Људска права се заснивају на идеји да људска бића имају 

универзална права независно од власти у одређеној држави или других 

фактора, односно својстава које појединац може имати, као што су 

националност, раса или пол. Она, генерално гледајући, представљају права 

које појединац има самим тим што је људско биће, без обзира на друга 

стварна, односно претпостављена лична својства која посједује. Дакле, 

„индивидуа их не стиче због свог држављанства, националности, расе, 

друштвеног положаја... већ зато што је човјек. То су права која припадају 

свим људима, без изузетка. Баш зато је њихов карактер универзалан, јер се 

не односе само на поједине групе, него на све људе на планети.”
3
 

Повезивање питања заштите животне средине и људских права је 

била неминовност. Гледајући све веће атаке на нашу околину и чињеницу 

да ресурси нису бесконачни, донекле се развила и још увијек се развија 

свијест, на међународном и унутрашњем нивоу држава, да је веома битно 

сачувати животну средину, јер је она неопходна „претпоставка физичког и 

психичког здравља сваког лица”. У том смислу се ојачало и схватање да је 

неопходно у оквир људских права сврстати и право на здраву животну 

средину. До тога долази нарочито у уставним текстовима, и иако још увијек 

није ни изблиза довољно добро дефинисано на међународном нивоу, као 

нека друга људска права, право на здраву животну средину јесте основно 

људско право, које се сврстава у тзв. „трећу генерацију људских права”, 

која свој успон доживљавају нарочито у посљедње три деценије. Право на 

здраву животну средину је право човјека које уједно обухвата и право на 

                                                           
2
 Objašnjena Evropska unija: Životna sredina, [Kancelarija Evropske unije za publikacije, 

Luksemburg: 2014, Dostupno na: http://europa.rs/images/publikacije/zivotna-sredina.pdf,  

pristupljeno 12. 11. 2021 u 12.11], stranica 3.  
3
 Dejan Lučka, „Šta su to uopšte ljudska prava?”, Mala škola ljudskih prava, [Dostupno na: 

https://www.6yka.com/novosti/sta-su-to-uopste-ljudska-prava, pristupljeno 12. 11. 2021 u 

12.36]. 

http://europa.rs/images/publikacije/zivotna-sredina.pdf
https://www.6yka.com/novosti/sta-su-to-uopste-ljudska-prava
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благовремено и потпуно обавјештавање о њеном стању и многа друга 

битна питања у вези са овим круцијалним правом човјека. Битно је истаћи 

и да је здрава животна средина предуслов за уживање многих других 

људских права из политичког, економског и социјалног спектра, а нарочито 

се ту истичу право на здравље и право на живот. Компаративно 

уставноправно гледано, право на здраву животну средину уско 

кореспондира са другим људским правима, како она могу бити истински 

заштићена само у еколошки прихватљивој животној средини. Често се каже 

да је ово право, иако спада у „новија” људска права, у ствари и основа, али 

и услов свих других људских права заштићених највишим правним актом у 

одређеној држави.
4
 

Нарочитo значајна потврда и афирмација овог права као основног 

људског права, дошла је и од Савјета за људска права Организације 

Уједињених нација који је 2021. године усвојио резолуцију у којој признаје 

право на чисту, здраву и одрживу животну средину као људско право које 

је важно за уживање права човјека, уз напомену да је право на чисту, 

здраву и одрживу животну средину повезано са другим правима и 

постојећим међународним правом, и потврду да промоција људског права 

на чисту, здраву и одрживу животну средину захтјева пуну примјену 

мултилатералних споразума о животној средини у складу са принципима 

међународног права животне средине.
5
 

 

  

                                                           
4
 Дарко Симовић, Марко Станковић, Владан Петров, Људска права, [Правни факултет 

Универзитета у Београду, Београд: 2018], странице 251-252; Владан Петров, Марко 

Станковић, Уставно право, [Правни факултет Универзитета у Београду, Београд: 

2020], странице 508-509; Ратко Марковић, Уставно право – УП 2017, [Правни 

факултет Универзитета у Београду, Београд: 2017], страница 485; Svjetlana Dragović, 

Duško Pena, „Pravo na zdravu ţivotnu sredinu i njegova zaštita u krivičnom pravu 

Republike Srpske”, Zbornik radova – Međunarodna naučnostručna konferencija: Suzbijanje 

kriminaliteta i evropske integracije, s osvrtom na ekološki kriminalitet – Trebinje, 18–20 

marta 2014. godine, [Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka: 2014], stranica 292. 
5
 Resolution Adopted by the Human Rights Council on 8 October 2021, [A/HRC/RES/48/13, 

2021], 1-3.  
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Сама животна средина према законским дефиницијама у БиХ 

представља скуп природних и створених вриједности чији комплексни 

међусобни односи чине окружење, тј. простор и услове за живот;
6
 односно 

природно окружење људи, животињског и биљног свијета, гљива и 

организама и њихових заједница, које омогућава њихово постојање и 

њихов даљи развој: ваздух, воде, тло, земљиште, енергија, те материјална 

добра и културно насљеђе као дио окружења којег је изградио човјек; сви у 

својој разноликости и укупности узајамног дјеловања.
7
  

Дакле, право на здраву животну средину означава право да се живи, 

ради, ствара и ужива у том чистом, здравом и одрживом скупу природних и 

створених вриједности, односно чистом, здравом и одрживом природном 

окружењу људи, животињског и биљног свијета, гљива и организама и 

њихових заједница, чији комплексни односи чине чисто, здраво и одрживо 

окружење и услове за живот.  

Међутим, животна средина је често изложена различитим 

опасностима, штетама и загађењима, која значајно могу да утичу на 

квалитет живота људи и остваривање права на здраву животну средину. 

Зато је неопходна заштита животне средине, превасходно кроз законска 

средства, уз коришћење различитих правних инструмената. Заштита 

животне средине подразумијева све одговарајуће дјелатности и мјере које 

имају за циљ превенцију од опасности, штете или загађивања животне 

средине, смањење и отклањање штете која је настала, као и враћање на 

стање прије изазване штете.
8
 

 

  

Људска права и здрава животна средина су чврсто повезана, а осим 

посебних врста еколошких заштитних механизама, и право људских права 

                                                           
6
 Закон о заштити животне средине – ЗЗЖС РС, [Службени гласник Републике 

Српске, бројеви 71/2012, 79/2015 и 70/2020], члан 14/ж. 
7
 Zakon o zaštiti okoliša – ZZOFBiH, [Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, 

broj 15/2021], član 4. 
8
 ЗЗЖСРС, члан 14, тачка л; Zakon o zaštiti životnog okoliša – ZZŢOBD, [Sluţbeni 

glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, brojevi: 24/2004, 1/2005 i 19/2007 i 09/2009], 

član 4. 
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пружа могућност примарне заштите грађана од злоупотребе моћи од стране 

државних органа, али и намеће позитивне обавезе држави да осигура да 

права не буду кршена ни од стране недржавних актера, а ако се кршење 

деси, да они који крше право буду прописно санкционисани.
9
 

Када је у питању степен развијене свијести у БиХ о праву на здраву 

животну средину као праву из корпуса основних људских права и слобода 

код државе, организација и активиста, из разговора са људима који 

директно раде на питањима заштите животне средине може да се закључи 

да је та свијест генерално слабо развијена у друштву. Она постоји код 

организација и појединаца који се професионално и/или добровољно баве 

заштитом животне средине и људских права у вези са животном средином, 

али је она у глобалу гледано ниска, те је, нарочито од стране 

естаблишмента, препозната тек начелно кроз правни поредак. Овакво 

појмовно доживљавање људских права и животне средине често резултира 

„контрадикторном проведбом власти, те донекле и успостављањем правне 

несигурности у друштву као правилом, а не изузетком”.
10

 

2. МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ И ИНСТРУМЕНТИ 

ЗНАЧАЈНИ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ 

2.1. Инструменти Организације Уједињених нација 

Организација Уједињених нација (у даљем тексту: УН) је донијела 

многобројне документе који се односе на људска права и здраву животну 

средину. Неки од њих су правно обавезујућег, неки декларативног, а неки 

упућујућег карактера. Неки су били чисто правни, неки политичко-

економски, а неки мјешовити. Најзначајније од њих ћемо обрадити у овој 

цјелини, како је немогуће обухватити све акте који се односе на ова 

питања, јер их је огроман број. Прво ћемо обрадити два документа који су 

битни за БиХ, како се налазе у анексу њеног Устава, а онда ћемо 

                                                           
9
 Dinah Shelton, „Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights 

Have Been Recognized?”, Denver Journal of International Law & Policy, [University of 

Denver, Sturm College of Law, Denver: 2006], page 130.  
10

 Redţib Skomorac, Odgovor na pitanja za organizacije u Bosni i Hercegovini – ONPO, 

[Centar za ţivotnu sredinu, Banja Luka: decembar  2021]; Zoom разговор са Самиром 

Лемешем, [Еко форум, Зеница: децембар  2021]. 
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користећи се критеријумима времена доношења и везаности аката, 

обрадити друге инструменте. 

У оквиру УН-а свакако најзначајнији инструменти за заштиту 

људских права су Универзална декларација о људским правима, 

Међународни пакт о грађанским и политичким правима и Међународни 

пакт о економским, социјалним и културним правима (у даљем тексту: 

МПЕСК), у којима су одређена тзв. људска права прве и друге генерације. 

Право на здраву животну средину као такво није експлицитно дефинисано 

ни у једном од ових докумената.
11

 Међутим његове назнаке и дијелови 

могу да се виде у МПЕСК-у.  

МПЕСК прописује да ће државе уговорнице овог пакта признати 

право сваког лица да ужива најбоље стање физичког и менталног здравља 

које може постићи, а мјере које ће државе предузети у циљу обезбјеђења 

пуног остварења овог права треба да обухвате и спровођење мјера у циљу 

осигурања пуног „побољшања свих видова хигијене средине и 

индустријске хигијене”.
12

  

Ово инклузивно право, које се не протеже само на правовремену и 

одговарајућу здравствену заштиту, обухвата широк спектар 

социоекономских фактора који промовишу услове у којима људи могу да 

воде здрав живот, и односи се на основне детерминанте здравља, као што 

су храна и исхрана, становање, приступ безбједној и питкој води и 

адекватним санитарним условима, безбједним и здравим условима рада, 

здрава животна средина и приступ образовању и информацијама у вези са 

здрављем. Унапређење свих аспеката еколошке и индустријске хигијене 

обухвата, између осталог, и захтјев да се обезбиједи адекватно снабдјевање 

безбједном водом за пиће и основним санитарним условима, спречавање и 

смањење изложености становништва штетним супстанцама као што су 
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 Видјети: Universal Declaration of Human Rights, [A/RES/217, 1948]; International 

Covenant on Civil and Political Rights, [2200A (XXI), 1966, Treaty Series, vol. 999]. 
12

 The International Covenant on Civil and Political Rights, [United Nations General 

Assembly, 2200A (XXI), Paris: 1966], article 12. 
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зрачење и штетне хемикалије или други штетни услови животне средине 

који директно или индиректно утичу на здравље људи.
13

 

Конвенција о правима дјетета наводи да стране уговорнице 

признају право дјетета на уживање највишег остваривог здравственог 

стандарда и на капацитете за лијечење и здравствену рехабилитацију. У 

склопу тежње ка пуном остварењу овог права, државе треба да посебно 

предузимају одговарајуће мјере, и између осталог, да се боре против 

болести и неухрањености, кроз примјену расположиве технологије и 

обезбјеђење снабдијевања адекватним хранљивим намирницама и чистом 

питком водом, узимајући у обзир опасности и ризике загађења животне 

средине, као и да омогуће да сви сегменти друштва буду информисани те 

да им се помогне у коришћењу основних знања о дјечијем здрављу и 

исхрани, предности дојења, хигијене, чистоће околине и спречавању 

несрећа. Такође, државе треба да раде на томе да образовање дјетета буде 

усмјерено и на развој поштовања према природној околини.
14

 

Декларација УН-а о човјековој средини позната и као Стокхолмска 

декларација у својим принципима наводи да човјек има основно право на 

слободу, једнакост и адекватне услове живота, у окружењу које има 

квалитет који омогућава достојанствен живот и благостање; и носи 

одговорност да заштити и унаприједи животну средину за садашње и 

будуће генерације. Према овој декларацији природни ресурси земље, 

укључујући ваздух, воду, земљиште, флору и фауну, морају да се чувају за 

добробит садашњих и будућих генерација кроз пажљиво планирање или 

управљање. Она у свом оквиру садржи и остале основне принципе заштите 

животне средине (укупно њих 26), као што су они везани за питања 

едукација о питањима животне средине, сарадњу држава у даљем развоју 

правâ везаног за одговорност и обештећењe за жртве загађења, одговорност 
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 Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comment No. 14: The Right 

to the Highest Attainable Standard of Health (Article 12), [Adopted at the Twenty-second 

Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 11 August 2000, 

Contained in Document E/C.12/2000/4], § 5, 11 and 15. 
14

 Convention on the Rights of the Child, [A/RES/44/25, 20 November 1989], articles 24 and 

29.  
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човјека да чува и управља стаништем дивљих животиња, рационално 

планирање, улогу науке и технологије итд.
15

  

Рио декларација о животној средини и развоју декларише да су 

људска бића у центру бриге за одрживи развој те да људи имају право на 

здрав и продуктиван живот, у складу са природом. Право на развој мора 

бити испуњено тако да се на правичан начин задовоље развојне и еколошке 

потребе садашњих и будућих генерација. Државе треба да сарађују у духу 

глобалног партнерства и у циљу очувања, заштите и обнављања здравља и 

интегритета екосистема планете Земље. Како би се постигао одрживи 

развој и виши квалитет живота, државе треба да смање оне облике 

производње и потрошње који нису у складу са одрживим развојем. Такође, 

сваки појединац би требало да има одговарајући приступ информацијама 

које се односе на животну средину, а које имају државни органи, као и 

могућност да учествује у процесима доношења одлука. Државе пак треба да 

информације учине широко доступним и обезбиједе ефикасан приступ 

судским и административним поступцима, укључујући обештећење и 

правни лијек. Државе треба и да донесу националне законе који ће 

обрађивати питања одговорности и одштете за жртве загађења и друге 

штете по животну средину. Поред тога, у циљу заштите животне средине 

земље морају, у складу са својим могућностима, што је више могуће 

примјењивати превентивне мјере. Загађивач би требало да, у принципу, 

сноси трошкове загађења, поштујући интересе јавности, а без нарушавања 

међународне трговине и инвестирања. Рио декларација садржи и остале 

основне принципе (укупно их има 27) као што су они везани за оцјењивање 

утицаја на животну средину, обавјештавање других земаља о природним 

катастрофама или другим опасностима, сарадњу на унапређењу отвореног 

међународног економског система који би довео до економског раста и 

одрживог развоја у цијелом свијету и друге.
16
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 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, [United 

Nations Conference on the Human Environment, Stockholm: 1972], Principles 1, 2, 4, 14, 

15, 18 and 19. 
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 Rio Declaration on Environment and Development, [United Nations Conference on 

Environment and Development, Rio de Janeiro: 1992], Principles 1, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 

16, 17 and 18. 
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Агенда 21 представља глобални акциони план одрживог развоја у XXI 

вијеку. Агенда обрађује најтеже проблеме у области животне средине са 

којима се свијет суочава и има за циљ да припреми исти тај свијет за 

изазове које доноси XXI вијек. Она одражава глобални консензус и високи 

степен политичке сагласности о неодвојивости развоја и животне средине. 

За њено одговарајуће остваривање су најодговорније владе, a националне 

стратегије, политике, планови и програми су од приоритетног значаја за 

њено реализовање. Међународна сарадња треба да подржава националне 

напоре, а УН у томе има кључну улогу. Међутим, и друге међународне 

организације су позване да учествују у овим напорима, док широко учешће 

јавности треба да буде што више подстицано. У Агенди се налази и дио који 

је посвећен јачању улоге појединаца и њихових група у заштити животне 

средине. Агенда формулише и одређен број акција које би требало да 

доведу до „привредно, друштвено и еколошки одрживог развоја”. Она 

указује и на потребу подизања еколошке свијести код што више људи. 

Такође, као један од циљева јачања улоге невладиних организација „у 

поступцима заштите животне средине наводи се и покретање иницијативе 

за разматрање формирања поступака који би дали могућност невладиним 

организацијама да се укључе у све фазе доношења одлука: од стварања 

политике до њихове примјене”. Поред тога, државне владе би требало да 

омогуће континуирани дијалог са невладиним организацијама, али и да 

учине доступним податке и информације које су организацијама потребне у 

обављању активности, „као и да омогуће дијалог између локалних власти и 

локалних невладиних група о активностима у вези са одрживим развојем и 

укључе мишљења њихових представника у формулисање еколошке 

политике и појединачних одлука”.
17

 

Оквирна конвенција Уједињених нација о промјени климе је 

створена са циљем да се постигне стабилизација концентрације гасова 
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 Мирјана Дреновак-Ивановић, Сретен Ђорђевић, Практикум o праву на правну 

заштиту у стварима од значаја за заштиту животне средине у управном поступку и 

управном спору – Практикум, [Министарство заштите животне средине , Београд: 

2018], странице 19-20; EP, stranice 80-81; Agenda 21, [Division for Sustainable 

Development Goals in the United Nations, Can be found on: 

https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21, Accessed on: 

11/11/2021 at 11.53]. 
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стаклене баште у атмосфери на нивоу који би спречавао опасне 

антропогене утицаје на климатски систем. Такав ниво требало би да се 

постигне у временском периоду који би омогућио екосистемима да се 

природно прилагоде промјени климе и који би обезбиједио да не буде 

угрожена производња хране и омогућио даљи стабилан економски развој. У 

овој конвенцији се као принцип наводи дужност да се заштити климатски 

систем за добробит садашњих и будућих генерација човјечанства, на 

основу једнакости и у складу са њиховим заједничким али 

издиференцираним одговорностима и одговарајућим могућностима. 

Одређује се исто тако и дужност да се предузму мјере предострожности у 

циљу предвиђања, спречавања или свођења на најмању могућу мјеру 

узрока промјене климе и ублажавања њених штетних утицаја. Поставља се 

и обавеза свим странама у конвенцији да, између осталог, формулишу, 

спроводе, објављују и редовно обнављају националне и регионалне 

програме који садрже мјере за ублажавање промјене климе, доприносе и 

сарађују на разради, примјени и ширењу метода и процеса, којима се 

ограничавају, смањују или спречавају антропогене емисије гасова стаклене 

баште и узимају у обзир промјену климе при спровођењу својих 

релевантних друштвених, економских и еколошких политика и акција. 

Стране такође треба да подстичу и олакшавају развој и остваривање 

програма образовања и информисања јавности о проблемима промјене 

климе и њеним утицајима, приступ јавности информацијама о промјени 

климе и њеним утицајима, учешће јавности у рјешавању проблема 

промјене климе и њених утицаја и припрему адекватних мјера реаговања, 

као и обуку научног, стручног и управљачког кадра.
18

  

Споразум из Париза је донесен како би се унаприједило спровођење 

Оквирне конвенције УН-а о промјени климе и постизање њеног циља, као и 

ради оснаживања глобалног одговора на пријетње изазване климатским 

промјенама. Према овом споразуму потребно је ограничење раста 

просјечне глобалне температуре значајно испод 2°C у односу на 

прединдустријски ниво и наставак напора да се ограничи раст температуре 

до 1,5°C у односу на прединдустријски ниво, јер би то значајно смањило 
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 United Nations Framework Convention on Climate Change, [United Nations, Treaty 

Series , vol. 1771, page 107, 1992], articles 2, 3, 4 and 6.  
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ризике и утицаје климатских промјена. Како би се постигли ови дугорочни 

циљеви ограничења раста температуре потребна су настојања држава да се 

достигне глобални максимум емисија гасова са ефектом стаклене баште 

што је прије могуће. При овом се узима у обзир да ће за достизање тог 

максимума земљама у развоју бити потребно више времена.
19

 

Према Конвенцији о биолошкој разноврсности државе имају, у 

складу са Повељом Уједињених нација и принципима међународног права, 

суверено право да експлоатишу сопствене ресурсе у складу са својим 

политикама заштите животне средине, али и одговорност да осигурају да 

активности у оквиру њихове јурисдикције или контроле не проузрокују 

штету по животну средину других држава или области ван граница 

националне јурисдикције. Конвенцијом се одређује да ће државе 

сарађивати с другим државама и међународним организацијама како би се 

осигурало очување и одрживо коришћење биолошке разноликости, 

развијати одговарајуће националне стратегије, планове или програме за 

очување и одрживо коришћење биолошке разноврсности и интегрисати 

заштиту биолошке разноликости у национално одлучивање, 

мултидисциплинарне планове, програме и политике, идентификовати и 

надзирати биолошку разноликост и чимбенике који на њу утичу и чувати 

биолошку разноврсност путем различитих мјера. Тако је потребно, између 

осталог, успоставити систем заштићених подручја или подручја где треба 

примијенити посебне мјере за очување биолошке разноврсности, развијати 

смјернице за избор, установљавање и управљање заштићеним подручјима, 

регулисати или управљати биолошким ресурсима важним за очување 

биолошке разноврсности итд.
20

   

Базелска конвенција о надзору прекограничног промета опасног 

отпада и његовом одлагању је донесена, између осталог, ради умањења 

ризика штете по људско здравље и животну средину коју проузрокују 

опасни отпади и други отпади и њихово прекогранично кретање. У тексту 
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 Paris Agreement, [Can be found on: 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/2016/02/20160215%2006-03%20PM/Ch_XXVII-7-d.pdf, 

Accessed on: 18/11/2021 at 14.53], articles 2 and 4.  
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 Convention on Biological Diversity, [United Nations,  Treaty Series , vol. 1760, p. 79, 

1992], articles 3 and 5-8. 
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Базелске конвенције истакнута су четири основна циља: смањење 

прекограничног транспорта опасног отпада на минимум, еколошко 

управљање са неизбјежним прекограничним транспортом опасног отпада, 

депоновање опасног отпада на мјесту настајања и смањење настајања 

опасног отпада. Опасним отпадом се, између осталог, сматра отпад који 

мора да буде опасан и да садржи одређене опасне особине као што су 

токсичност, запаљивост, експлозивност и корозивност. Опасним отпадом 

се сматра и отпад који је законом земље из које се увози, извози или 

транспортује проглашен за опасни отпад. Поред тога, опасним отпадом се 

сматра и отпад из домаћинстава, у одређеним случајевима, као и пепео из 

спалионица смећа уколико се транспортује, увози или извози.
21

  

Овом конвенцијом прописано је да би свака страна, између осталог, 

требало да предузме одговарајуће мјере да: 

1. осигура да се стварање опасних отпада и других отпада на њеној 

територији сведе на најмању могућу мјеру,  

2. осигура расположивост одговарајућим просторима за одлагање,  

3. осигура да се прекогранично кретање опасних отпада и других 

отпада смањи на најмању могућу мјеру у складу са еколошки 

исправним и дјелотворним управљањем таквим отпадима,  

4. осигура да лица укључена у управљање опасним отпадима, или 

другим отпадима на њеној територији, предузму кораке који су 

неопходни да се спријечи загађење од опасних отпада и других 

отпада који би проистекли од таквог управљања, 

5. захтјева да се информације о предложеном прекограничном 

кретању опасних отпада и других отпада доставе државама о 

којима је ријеч, како би се јасно истакле посљедице предложеног 

кретања по људско здравље и животну средину, 
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 EP, stranica 89; Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 

Hazardous Wastes and their Disposal – BCCTM, [United Nations,  Treaty Series , vol. 

1673, p. 57, 1992], Preamble.  
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6. спријечи увоз опасних отпада и других отпада ако има разлога да 

сматра да се отпадом о коме је ријеч неће управљати на еколошки 

исправан начин.
22

 

Поред тога, стране према Базелској конвенцији сматрају да је 

незаконит промет опасних отпада или других отпада кривично дјело и 

констатују да ће предузети одговарајуће законске, административне и друге 

мјере ради примјене и спровођења одредби ове конвенције, укључујући и 

мјере за спречавање и кажњавање понашања које је у супротности са њом.
23

 

Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у 

доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне 

средине, познатија под називом Архуска конвенција (у даљем тексту: 

Архуска конвенција) као можда и најпознатија конвенција о заштити 

животне средине, наводи да је потребно да се гарантује право на 

доступност информација, учешће јавности у доношењу одлука и право на 

правну заштиту у питањима животне средине. У овој конвенцији се 

уговорне стране обавезују да ће предузети неопходне законске, регулаторне 

и друге мјере, за имплементацију доступности информација, учешћа 

јавности и доступности правне заштите, као и да ће свака страна настојати 

да обезбиједи да службеници и власти помажу и пружају савјете јавности у 

тражењу доступности информација, у олакшавању учешћа у доношењу 

одлука и у тражењу правне заштите у питањима животне средине. Такође, 

свака страна треба да обезбиједи одговарајуће признавање и помоћ 

удружењима, организацијама и групама које промовишу заштиту животне 

средине и осигура усклађеност свог националног правног систем са овом 

обавезом.
24

  

Свака страна треба да обезбиједи да органи јавне власти, као одговор 

на захтјев за информацијама о животној средини, учине те информације 

доступним јавности, укључујући и случајеве када је то захтијевано, као и 

копије релевантне документације која садржи или обухвата такве 
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 BCCTM, article 4.  
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 BCCTM, article 4. 
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 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and 

Access to Justice in Environmental Matters – AC, [Aarhus: 1998], articles 1, 3. 
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информације. То треба да буде урађено без потребе да се исказује интерес и 

у захтијеваној форми, осим када је органу јавне власти једноставније да 

учини доступним те информације у другој форми при чему ће се дати 

разлози за њихово достављање у тој форми, или када је информација већ 

доступна јавности у другој форми. Саме информације у области животне 

средине треба да буду стављене на располагање што је прије могуће, а 

најкасније мјесец дана након подношења захтјева. У случајевима када обим 

и сложеност информација оправдава продужење овог рока, тај рок може 

бити продужен до два мјесеца од дана подношења захтјева, а подносилац 

захтјева треба да буде информисан о сваком продужењу као и о разлозима 

којима се оно правда.
25

  

Архуска конвенција прописује и да ће заинтересована јавност бити 

обавјештена путем јавног саопштења или, уколико је могуће, појединачно, 

у раној фази поступка доношења одлука по питањима животне средине, те 

на адекватан, благовремен и ефикасан начин, између осталог, о 

предложеној активности и захтјеву о коме ће се одлучивати, природи 

могућих одлука или о нацрту одлуке, органу јавне власти надлежном за 

доношење одлуке, предвиђеној процедури и чињеници да је дата активност 

подложна националној или прекограничној процедури процјене утицаја на 

животну средину. Такође, потребно је сачинити одговарајуће практичне 

аранжмане и/или друге мјере за учешће јавности током припрема планова и 

програма у вези са животном средином, у транспарентном и правичном 

оквиру.
26

  

Поред тога, свака страна треба да настоји да промовише ефективно 

учешће јавности у одговарајућој фази поступка, када су опције „још увијек 

отворене”, током припреме извршних прописа од стране органа јавне 

власти и других опште примјењивих законски обавезујућих правила која 

могу имати значајан утицај на животну средину.
27

 

Свака страна треба и да обезбиједи да свако лице, које сматра да је 

његов захтјев за доставу информација игнорисан, неосновано одбијен или 
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да је на било који начин третиран супротно одредбама из Архуске 

конвенције, има приступ поступку преиспитивања пред судом или неким 

другим законом установљеним независним и непристрасним тијелом. У 

случајевима када страна осигурава примјену поступка преиспитивања пред 

судом, осигурава и да то лице такође има могућности покретања бесплатне 

или јефтине, законски одређене убрзане процедуре поновног разматрања од 

стране органа јавне власти или преиспитивања које би учинило неко 

независно и непристрасно тијело, осим суда. У вези са свим горе 

наведеним, ваља напоменути и да се веома често говори да Архуска 

конвенција у ствари почива на три стуба. Први је приступ информацијама 

које се тичу животне средине, други представља право грађана да учествују 

у доношењу одлука о животној средини, а трећи означава право на правну 

заштиту у случају када су претходна два права повријеђена.
28

 

Циљеви одрживог развоја или глобални циљеви Агенде 2030 

представљају глобалну развојну агенду за период који је наступио након 

2015. године. У наредних петнаест година од држава потписница очекује се 

да мобилишу све своје ресурсе како би, између осталог, заштитили 

животну средину. Све државе и све заинтересоване стране, дјелујући у 

партнерству, треба да спроведу овај план, како би се излијечила и 

обезбиједила планета, кроз трансформативне кораке који су потребни да се 

свијет пребаци на одржив и отпоран пут. Седамнаест циљева одрживог 

развоја настоје да остваре људска права свих, као и да балансирају три 

димензије одрживог развоја: економску, социјалну и еколошку. Неки од 

тих циљева су: 

1. да се оконча глад, постигне безбједност хране и побољша исхрана 

и промовише одржива пољопривреда,   

2. да се обезбиједи здрав живот и промовише благостање за људе 

свих генерација, 

3. да се осигурају санитарни услови и приступ пијаћој води за све, 

4. да се осигура приступ доступној, поузданој, одрживој и модерној 

енергији за све, 
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5. да се изгради прилагодљива инфраструктура, промовише одржива 

индустријализација и подстиче иновативност, 

6. да се градови и људска насеља учине инклузивним, безбједним, 

прилагодљивим и одрживим, 

7. да се обезбиједе одрживи облици потрошње и производње, 

8. да се предузме хитна акција у борби против климатских промјена и 

њених посљедица, 

9. да се очувају и одрживо користе океани, мора и морски ресурси, 

10. да се одрживо управља шумама, сузбија дезертификација, 

зауставља и преокрене деградација земљишта и спријечи 

уништавање биодиверзитета, 

11.  да се промовишу мирољубива и инклузивна друштва за одрживи 

развој, да се обезбиједи приступ правди за све и изграде ефикасне, 

поуздане и инклузивне институције на свим нивоима и 

12. да се учврсти глобално партнерство за одрживи развој.
29

 

2.2. Инструменти Савјета Европе 

Савјет Европе је у оквиру свог дјеловања усвојио више докумената о 

заштити животне средине у којима човјекова околина заузима централну 

улогу.   

Међутим, у свом најважнијем документу, Европској конвенцији за 

заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: ЕКЉП; 

Европска конвенција) он то право није експлицитно предвидио. Дакле, за 

разлику од нпр. Банџул повеље, односно Повеље о људским правима и 

правима народа у Африци, која директно препознаје право на здраву 

животну средину
30

, Европска конвенција није у свом оригиналном тексту, 

нити у протоколима предвидјела ово право. Ипак, иако Европска 

конвенција не предвиђа никакво право на здраву животну средину као 

такво, Европски суд за људска права (у даљем тексту: ЕСЉП; Европски 

суд; стразбуршки суд) је развио судску праксу у питањима животне 
                                                           
29

 Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [A/RES/70/1, 

2015], page 14/35; Србија и Агенда 2030 – Мапирање националног стратешког оквира 

у односу на циљеве одрживог развоја, [Доступно на: https://rsjp.gov.rs/wp-

content/uploads/Agenda-UN-2030.pdf, приступљено 29. 11. 2021. у 12.11], страница 3. 
30

 African (Banjul) Charter on Human and Peoples' Rights, [1981], article 24. 

https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/Agenda-UN-2030.pdf
https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/Agenda-UN-2030.pdf
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средине због чињенице да примјена одређених права која су садржана у 

ЕКЉП, као што су право на живот, право на правично суђење или право на 

поштовање приватног и породичног живота, могу бити угрожена 

постојањем штете по животну средину и изложеношћу ризицима по 

животну средину. О овоме ћемо више говорити у сљедећем дијелу текста.
31

 

Циљ Конвенције о очувању дивље флоре и фауне и природних 

станишта је да се очувају дивље биљне и животињске врсте и њихова 

природна станишта, унапређење сарадње између држава чланица 

конвенције у области заштите природе и да се пружи посебна заштита 

угроженим и осјетљивим биљним и животињским врстама. Државе се 

обавезују да ће предузети потребне мјере за одржање популација дивље 

флоре и фауне или за њихово прилагођавање нивоу који посебно одговара 

еколошким, научним и културним захтјевима, притом имајући у виду 

економске захтјеве и захтјеве за рекреацијом и потребе подврста, 

варијетета или облика који су у рискантном положају на неким мјестима. 

Оне се такође обавезују да ће предузети кораке за унапређивање 

националних политика за очување дивље флоре, дивље фауне и природних 

станишта, посвећујући посебну пажњу угроженим и осјетљивим врстама, 

нарочито ендемичним, као и угроженим стаништима. Државе би требало и 

да, према овој конвенцији, предузимају одговарајуће и потребне законске и 

административне мјере за осигуравање очувања станишта у којима живе 

врсте дивље флоре и фауне.
32

 

Европска конвенција о предјелу одређује обавезу државама 

потписницама да раде на подизању нивоа свијести грађанског друштва, 

приватних организација и надлежних органа власти, о вриједностима 

предјела (пејзажа), њиховој улози и промјенама које се у њима дешавају. 

Циљеви ове конвенције су промовисање заштите, управљања и планирања 

предјела, као и организовање европске сарадње у питањима предјела. Њом 

се одређује да ће све стране потписнице конвенције: 

                                                           
31

 See: Environment and the European Convention on Human Rights, [European Court of 

Human Rights, Strasbourg: 2021], page 1.  
32

 Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, [Council of 

Europe, European Treaty Series No 104], articles 1-5. 
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1. законом признати предио као битну компоненту људског 

окружења, као израз разноврсности заједничког културног и 

природног насљеђа, и темељ њиховог идентитета,  

2. успоставити и спроводити предионе политике које имају за циљ 

заштиту, управљање и планирање предјела, 

3. успоставити процедуре за укључивање најшире јавности, локалних 

и регионалних власти, као и других страна које су заинтересоване 

за одређивање и примјењивање предионих политика и 

4. интегрисати предио у политике просторног (регионалног) и 

урбанистичког планирања, и у културне, пољопривредне, 

социјалне, економске и политике животне средине, као и у све 

остале политике које могу да имају посредан или непосредан 

утицај на предио.
33

 

Значајне су за споменути и Конвенција о грађанскоправној 

одговорности за штете настале усљед активности опасних по животну 

средину и Конвенција о кривичноправној заштити животне средине, које 

још увијек нису ступиле на снагу, јер их није ратификовао довољан број 

држава.
34

  

2.2.1. Пракса Европског суда за људска права 

Европска конвенција је веома значајан инструмент за заштиту 

људских права у БиХ. Права и слободе предвиђене ЕКЉП и њеним 

протоколима директно се примјењују у Босни и Херцеговини, те имају 

приоритет над свим другим законима. Закони би, такође, требало да буду 

усклађени са њом. Поред тога, за примјену ЕКЉП није потребно да се 

донесу посебни прописи, јер се она примјењује по самом Уставу, а 

појединац се при заштити својих права може директно позивати на њу. 

Европска конвенција је ратификована 2002. године, чиме је БиХ ушла у 

европски систем заштите људских права, а њени грађани су добили 

                                                           
33

 Council of Europe Landscape Convention, [Council of Europe, European Treaty Series 

No. 176), articles 3 and 5-6.  
34

 Convention on Civil Liability for Damage resulting from Activities Dangerous to the 

Environment, [Council of Europe, European Treaty Series No. 150]; Convention on the 

Protection of the Environment through Criminal Law, [Council of Europe, European Treaty 

Series No. 172]. 
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могућност да се обрате представком апликанта Европском суду за људска 

права. Сви нивои власти дужни су да поштују одредбе из ЕКЉП прије свих 

закона у држави, када су у питању људска права, јер је Европска конвенција 

постала дио унутрашњег правног система, што значи да је обавезујућа за 

све домаће судове и остале државне органе. Ово је нарочито битно у 

случају контрадикторности и несагласности ЕКЉП и домаћих закона.
35

 

У поступцима пред јавним органима грађани се могу директно 

позивати на ЕКЉП и на судску праксу ЕСЉП. Пресуде Европског суда за 

људска права су у ствари тумачи текста Европске конвенције, помоћу којих 

се она разрађује и објашњава. Све пресуде Европског суда у себи садрже 

прецедентне стандарде „који имају статус обавезујућих правних норми”, 

али оне су такође и пут према коме се Европска конвенција посматра као 

живи инструмент који се мора тумачити у свјетлу данашњих услова.
36

  

Како смо већ нагласили, у оквиру ЕКЉП и њених протокола нема 

изричито гарантованог права на здраву животну средину. Међутим, 

Европски суд је уз коришћење начела и метода тумачења ЕКЉП, уз темељ 

који се налази у стриктно прописаним правима, нашао начин да се заштити 

право на здраву животну средину. Стварање заштите овог права је плод 

примјене посматрања Европске конвенције као живог инструмента односно 

еволутивног тумачења конвенцијских појмова, као и тумачења ЕКЉП уз 

помоћ начела аутономног тумачења појмова, уз додатно тумачење у складу 

с начелом учинковитости које је омогућило да се установе одређене 
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 Устав Босне и Херцеговине – Анекс IV Општег оквирног споразума за мир у Босни и 

Херцеговини – Устав БиХ, [преговори започети у Дејтону 21. новембра 1995, а 

споразум потписан у Паризу 14. децембра 1995], члан II/2; Dejan Lučka, Ljudska prava 

u Bosni i Hercegovini 25 godina nakon „Dejtona” (Lijek za krvavi sukob kao današnji 

temelj ljudskih prava) – LJPBiH, [Friedrich-Ebert-Stiftung, Sarajevo: 2020], stranica 6; 

Elma Arifagić-Veledar, AIRE centar, „Praksa Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na 

Bosnu i Hercegovinu”, Pravna hronika, [Visoko sudsko i tuţilačko vijeće Bosne i 

Hercegovine, AIRE centar: 2015], stranica 14. 
36

 LJPBiH, stranica 6. Monica Macovei, Freedom of expression – A guide to the 

implementation of Article 10 of the European Convention on Human Rights, [Directorate 

General of Human Rights – Council of Europe: 2004
2
], stranica 5; Loizidou v. Turkey, 

[Application no. 15318/89, 23. 3. 1995], § 71. 
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позитивне обавезе држава.
37

 Европски суд има доста велику праксу у овом 

погледу, а неке од занимљивијих случајева ћемо презентовати у овом 

приручнику.  

Европска конвенција штити право на живот те у својим одредбама 

наводи да је право на живот сваког лица заштићено законом. У случају 

Öneryıldız против Турске радило се о човјеку који се жалио на повреду 

права на живот зато што је девет чланова његове породице изгубило живот 

у експлозији. Наиме, његова кућа је била саграђена у близини депоније 

смећа, на коју је складиштено смеће из више округа. Стручњаци су 

упозоравали на то да депонија представља извор опасности за становнике 

који живе близу ње, као и да се не предузимају мјере да би се спријечиле 

експлозије гасова који се ослобађају при распаду отпада. До експлозије 

метана на депонији је дошло у априлу 1993. године, а отпад који је 

разнесен због експлозије је затрпао неколико кућа које су се налазиле близу 

депоније. Кривични поступци су покренути против градоначелника 

Умранија и Истанбула, који су проглашени кривим за немарно обављање 

својих дужности и изречене су им минималне условне казне. Подносиоцу 

представке и његовој дјеци је пред Управним судом због смрти чланова 

породице и изгубљене имовине досуђена одређена накнада материјалне и 

нематеријалне штете, која им није исплаћена.
38

 

Европски суд за људска права је у свом одлучивању нашао да је 

дошло до повреде права на живот због недостатка одговарајућих корака да 

се спријечи смрт девет рођака подносиоца представке, и нађено је да је овај 

члан повријеђен и због недостатка адекватне заштите права на живот. 

Наиме, турска влада није становницима сиротињске четврти пружила 

информације о ризицима којима су се излагали због живота у њој. 
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 Gabrijela Mihelčić, Maša Marochini Zrinski, „Suţivot negatorijske zaštite od imisija i 

prava na ţivot u zdravoj ţivotnoj sredini”, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 

[Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka: 2018], stranica 242. 
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 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms – ECHR, 

[Council of Europe, European Treaty Series Nos. 005, 009, 044, 045, 046, 055, 114, 117, 

118, 140, 146, 155, 177, 187, 194, 204, 213 and 214], article 2; Öneryıldız v. Turkey, 

[Application no. 48939/99, 30 November 2004]; Miloš Stopić, Jovana Zorić, Pravo na 

zdravu životnu sredinu u praksi Evropskog suda za ljudska prava – PŢS PESLJP, 

[Beogradski centar za ljudska prava, Beograd: 2009], stranice 42-44. 
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Међутим, како наводи ЕСЉП, чак и да је пружила довољно информција, то 

не би било довољно да се ослободи одговорности, јер је било потребно да 

власти предузму неопходне мјере како би се избјегли ризици по животе 

људи. Такође, урбанистичка политика је била неадекватна и несумњиво је 

играла улогу у слиједу догађаја који су довели до несреће. Држава има 

позитивну обавезу да предузме неопходне мјере како би заштитила животе 

људи те треба да има законски и административни оквир који ће пружати 

ефикасну заштиту од покушаја угрожавања права на живот.
39

 

Европски суд има још предмета у којима је повезано право на живот 

са проблемима везаним за животну средину, као што су нпр. случајеви 

Budayeva и остали против Русије или Kolyadenko и остали против 

Русије.
40

 

Европска конвенција за заштиту људских права експлицитно наводи и 

да нико не смије да буде подвргнут мучењу, нечовјечном или 

понижавајућем поступању или кажњавању. Када је у питању ова забрана 

нехуманог или понижавајућег поступања занимљива је пракса ЕСЉП у 

вези са тзв. „пасивним пушењем”. У случају Florea против Румуније 

радило се о затворенику под именом Gheorghe Florea, који је боловао од 

хроничног хепатитиса и артеријске хипертензије. Он је осам до девет 

мјесеци дијелио ћелију са преко стотину затвореника, при чему су преко 

90% њих били пушачи, док му је његов љекар савјетовао да избјегава 

пушење. Господин Florea се посебно жалио на претрпаност затвора и лоше 

хигијенске услове, укључујући и то што је био стављен у ћелију заједно са 

пушачима. Европски суд је у својој одлуци констатовао да је господин 

Florea провео у притвору отприлике три године живећи у веома скученим 

условима, гдје је његов лични простор био испод европског стандарда, гдје 

су хигијенски услови били веома лоши, а иста просторија се користила и за 

спавање и за исхрану. Када је у питању чињеница да је морао да дијели 

ћелију, па чак и болничко одјељење са затвореницима који су пушили, 

Европски суд је примјетио да је подносилац представке морао да толерише 
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 Öneryıldız v. Turkey; PŢS PESLJP, stranice 42-44. 
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 Budayeva and Others v. Russia, [Applications nos. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 
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пушење својих колега затвореника и то против онога што му је савјетовао 

љекар. Узимајући те и друге чињенице у обзир, ЕСЉП је констатовао да су 

услови затварања били довољно тешки и озбиљни да је тиме прекршена 

забрана нехуманог или понижавајућег поступања.
41

 

Европска конвенција гарантује и право на правично суђење, 

односно да свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и 

обавезама, или о кривичној оптужби против њега, има право на правичну и 

јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним судом, 

образованим на основу закона.
42

 

У случају L’Erablière A.S.B.L. против Белгије непрофитно удружење 

L’Erablière A.S.B.L. које је водило кампању за заштиту животне средине у 

Marche-Nassogne, жалило се због давања урбанистичке дозволе за 

проширење локације за сакупљање отпада. Државни савјет није одобрио 

притужбу због одређених процедуралних разлога, како је утврдио да не 

укључује изјаву о чињеницама које објашњавају позадину спора. 

Удружење које је поднијело представку је тврдило да одлука о 

неприхватљивости Државног савјета представља повреду права на приступ 

суду. Европски суд је поновио да, дâ би члан којим је прописано право на 

правично суђење био примјенљив, мора постојати спор који има довољну 

везу са грађанским правом. По питању испуњавања процедуралних разлога, 

везаних за изјаву о чињеницама које објашњавају позадину спора, иако је 

то био један од формалних услова према домаћем праву, ЕСЉП је 

констатовао да су се Државни савјет и супротна страна могли упознати са 

чињеницама и без ове изјаве. Даље, у овом случају, Европски суд је 

сматрао да повећање капацитета локације за сакупљање отпада може 

директно утицати на приватни живот чланова удружења L’Erablière 

A.S.B.L. које је поднијело представку, уз наглашавање да је циљ удружења 

био ограничен на заштиту животне средине у Marche-Nassogne. Сходно 

томе, стразбуршки суд је утврдио да је члан којим је прописано право на 

правично суђење био примјенљив и да је дошло до његове повреде, 

налазећи да је ограничење права на приступ суду наметнуто удружењу 
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било несразмјерно захтјевима правне сигурности и правилног спровођења 

права.
43

 

У вези са правом на правично суђење је и извршење, односно 

неизвршење одлука домаћих судова. Ту је карактеристичан предмет Okyay 

и други против Турске. У њему се радило о неизвршењу пресуда судова из 

Турске у којима је било наложено затварање три термоелектране које су 

загађивале животну средину тако што су користиле угаљ лошег квалитета. 

Иако су судски органи у Турској одлучили да ове термоелектране треба да 

престану са радом, Министарски савјет је у оквиру свог рада одлучио да 

оне ипак наставе радити, зато што би њихово затварање довело до мање 

производње енергије и повећања незапослености. Подносиоци представке 

су се жалили на повреду права на правично суђење и тврдили су да је 

њихово уставно право да живе у здравој и уравнотеженој животној 

средини, као и да је њихова дужност да обезбиједе заштиту животне 

средине те да спријече њено загађивање. Европски суд је истакао да је из 

материјала јасно да су подносиоци представке жалили због рада три 

термоелектране, односно штете коју су те електране наносиле животној 

средини и тога што су оне представљале ризик за живот и здравље 

ставновника Агеанске регије. Европски суд је прво нашао да се може узети 

да се свеобухватни исход поступака пред управним судовима односи на 

грађанска права подносилаца представке те да је члан којим се штити 

правично суђење примјењив у овом случају. Након тога, ЕСЉП је 

констатовао да извршење пресуда представља саставни дио суђења, а само 

право на приступ суду било би практично бесмислено ако би се 

дозвољавало да коначна обавезујућа одлука суде остане неизвршена. Због 

тога што турске власти нису поштовале одлуке судова којим се налаже 

престанак рада термоелектрана, Европски суд је пресудио да је прекршено 

право на правично суђење.
44

 

Европски суд има још предмета у којима је повезано право на 

правично суђење са проблемима везаним за животну средину, као што су 

                                                           
43

 L’Erablière A.S.B.L. c. Belgique, [Requête no 49230/07, 24 février 2009]. 
44

 Okyay and Others v. Turkey, [Application no. 36220/97, 12 July 2005]. 



49               Приручник за правну заштиту животне средине у Босни и Херцеговини 

 

нпр. случајеви Apanasewicz против Пољске или Howald Moor и остали 

против Швајцарске.
45

 

По питању примјене ЕКЉП у стварима о којима се ради о заштити 

животне средине, свакако је највише случајева било у вези са правом на 

поштовање приватног и породичног живота. У Европској конвенцији је 

одређено да свако има право на поштовање свог приватног и породичног 

живота, дома и преписке, као и да се јавне власти неће мијешати у вршење 

овог права сем ако то није у складу са законом и неопходно у демократском 

друштву у интересу националне безбједности, јавне безбједности или 

економске добробити земље, ради спречавања нереда или криминала, 

заштите здравља или морала, или ради заштите права и слобода других. 

Веома често је Европски суд констатовао повреде права због неспровођења 

важећих прописа о заштити животне средине од стране државних органа, 

због чега је долазило до ограничења права на приватан и породичан 

живот.
46

 

У вези са овим правом занимљив је случај López Ostra против 

Шпаније. У шпанском граду Лорка се налазило више производних погона 

индустрије прераде коже, па су за прераду отпада из штавионица коже уз 

помоћ државних субвенција изграђени погони компаније Sacursa. Госпођа 

Gregoria López Ostra је становала у непосредној близини ове фабрике. 

Постројење за прераду отпада је почело са радом без дозволе локалних 

власти, а од самог почетка рада фабрике за прераду отпада долазило је до 

емисија различитих гасова, непријатних мириса и загађења које је 

изазивало здравствене проблеме и тегобе код локалних становника. Власти 

су биле принуђене чак да евакуишу најугроженије грађане у центар града у 

коме су живјели један временски период. Након жалби грађана локалне 

власти су забраниле фабрици да дјелимично обавља дјелатност, али је она и 

даље наставила да ради. Госпођа López Ostra се без претјераног успјеха 

жалила домаћим судовима због угрожавања права на дом, као и због 

оштећења здравља које су претрпјели она и чланови њене породице. Након 
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што је прошла све инстанце у Шпанији, обратила се стразбуршкој 

институцији.
47

  

Европски суд је констатовао да из документације предмета произлази 

да је постројење за прераду отпада, чим је отпочело са радом, узроковало 

неугодности и здравствене проблеме великом броју локалног 

становништва. У вези са тим, може да се прихвати да шпанске власти, 

теоретски нису биле директно одговорне за предметно загађење. Међутим, 

град је дозволио да постројење буде изграђено на његовој земљи, а држава 

је потпомогла градњу постројења. Такође, локалне власти нису могле бити 

необавијештене да су се проблеми са животном средином наставили чак и 

након дјелимичног затварања постројења. Европски суд је сматрао да чак и 

ако се претпостави да је општина испунила функцију прописану законом, 

потребно је само да се утврди да ли су домаћи органи власти предузели 

мјере неопходне за заштиту права на поштовање дома и приватног и 

породичног живота госпође López Ostra. Имајући у виду горе описане 

чињенице, као и друге факторе, Европски суд је констатовао да држава није 

успјела у остваривању правичног омјера између интереса економског 

прогреса града (да има постројење за прераду отпада) и ефикасног уживања 

права госпође Gregoria López Ostra, чиме је повријеђено право на 

поштовање приватног и породичног живота.
48

 

У погледу овог права битан је и случај Guerra и остали против 

Италије. У овом предмету радило се о људима који су живјели у кругу од 

једног километара од фабрике за производњу ђубрива. У овој фабрици су 

се догађале несреће у прошлости и због њих су се дешавала тровања 

великог броја људи. Подносиоци представке су посебно тврдили двије 

ствари. Прво, да је недостатак практичних мјера, посебно за смањење нивоа 

загађења и опасности од великих несрећа које произлазе из рада фабрике, 

нарушио њихово право на поштовање њихових живота и физичког 

интегритета. Друго, да је пропуст надлежних органа да обавијесте јавност о 

опасностима и процедурама које треба поштовати у случају веће несреће 

прекршио њихово право на слободу информисања. Европски суд је 
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поновио да озбиљно загађење животне средине може утицати на добробит 

појединаца и спријечити их да уживају у својим домовима на такав начин 

који негативно утиче на њихов приватни и породични живот. У овом 

случају, подносиоци представке су чекали дугачак временски период на 

битне информације које би им омогућиле да процјене ризике којима би они 

и њихове породице могли да буду изложени ако наставе да живе у граду 

који је изложен опасности, уколико би дошло до несреће у фабрици. У 

складу са тим и другим чињеницама ЕСЉП је констатовао да је дошло до 

повреде права на поштовање приватног и породичног живота, зато што 

италијанске власти нису испуниле своју обавезу да осигурају то право.
49

  

У случају Brincat и остали против Малте радило се о радницима на 

поправци у бродоградилишту који су били изложени азбесту током 

неколико деценија, од педесетих година XX вијека до раних 

двијехиљадитих, што је довело до тога да су патили од различитих „стања” 

повезаних са азбестом. Подносиоци представке су се посебно жалили на 

њихову изложеност азбесту, као и на изложеност азбесту њиховог 

преминулог рођака, као и на пропуст малтешке владе да их заштити од 

његових посљедица. Европски суд је утврдио да с обзиром на озбиљност 

пријетње коју представља азбест и упркос поља слободне процјене Малте у 

питању управљања таквим ризицима, малтешка влада није успјела да 

задовољи своје позитивне обавезе према ЕКЉП, односно да донесе прописе 

или да предузме друге практичне мјере како би се осигурало да су 

подносиоци представки били адекватно заштићени и информисани о 

ризику по њихово здравље и живот. Ово нарочито стога што је од раних 

седамдесетих година XX вијека малтешка влада била свјесна или је требало 

да буде свјесна да радници у бродоградилишту могу патити од посљедица 

изложености азбесту, али ипак није предузела позитивне кораке да се 

супротстави том ризику све до 2003. Због тога је ЕСЉП нашао да је дошло 

до повреде права на живот у односу на подносиоце представке чији је 

сродник преминуо и повреде права на поштовање приватног и породичног 

живота у односу на остале подносиоце представке.
50
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Европски суд има још много предмета у којима је повезано право на 

поштовање приватног и породичног живота са проблемима везаним за 

животну средину, као што су нпр. случајеви Taşkın и остали против 

Турске, Fadeyeva против Русије, Roche против Уједињеног Краљевства, 

Vilnes и остали против Норвешке, Deés против Мађарске или Cordella и 

остали против Италије.
51

 

Када је у питању заштита имовине, према Европској конвенцији свако 

физичко и правно лице има право на неометано уживање своје имовине, а 

нико не може бити лишен имовине, осим у јавном интересу и под условима 

предвиђеним законом и општим начелима међународног права.
52

 

У вези са овим правом је предмет Dimitar Yordanov против Бугарске, 

који се тицао притужбе Dimitarа Pavlovа Yordanovа на штету на његовој 

имовини коју је проузроковао оближњи рудник угља. Наиме, држава је 

направила површински рудник угља у близини села у коме је он посједовао 

парцелу, за шта је експроприсано више некретнина, укључујући и његову. 

Када након двије године није добио другу парцелу на име накнаде, отказао 

је процедуру са локалним властима и остао је у кући, док је рудник почео 

са радом и постепено се ширио. Рудник је радио на око 200 метара од 

његове куће, а угаљ се вадио минирањем. На зидовима куће су се појавиле 

пукотине, док су се штала и тор за животиње срушили. На крају се због 

опасности иселио из своје куће. Пред бугарским судовима Dimitar Yordanov 

је тражио надокнаду штете нанијете његовој имовини, међутим, судови су 

закључили да нема доказа о повезаности рударских активности и штете. 

Сматрајући да су му угрожена права, поднио је представку ЕСЉП. 

Европски суд је посебно примијетио да су власти, кроз неуспјелу 

експропријацију имовине господина Pavlovа Yordanovа и рад рудника под 

контролом државе, биле одговорне за имовину господина Pavlovа 

Yordanovа која је остала у зони опасности по животну средину, односно 
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свакодневне детонације у непосредној близини куће господина Dimitrа 

Yordanovа. Ситуација која је њега навела да напусти своју имовину, 

представљала је мијешање државе у мирно уживање имовине, те је 

констатовано да му је прекршено право на заштиту имовине.
53

  

Европски суд има још предмета у којима је повезано право на 

заштиту имовине са проблемима везаним за животну средину, као што је 

нпр. случај National Movement Ekoglasnost против Бугарске.
54

 

Поред наведених права из ЕКЉП, а која су повезана са поштовањем 

права на здраву животну средину, Европски суд је повезивао ова питања и 

у вези са правом на слободу изражавања, као нпр. у случају Vides 

Aizsardzības Klubs cпротив Летоније
55

, правом на слободу мирног 

окупљања и слободу удруживања с другима, као нпр. у предмету Costel 

Popa против Румуније
56

, или пак правом на дјелотворан правни лијек, 

као нпр. у случају Hatton и остали против Уједињеног Краљевства
57

.  

2.3. Инструменти Европске уније 

Право Европске уније (у даљем тексту: ЕУ) представља специфичан 

систем права који се ствара већ више деценија, од оног у оквиру трију 

заједница, па до данас. У његове примарне изворе спадају уговори о 

оснивању са измјенама и допунама, анексима и протоколима, одлуке и 

уговори о пријему нових држава чланица, људска права и општи принципи 

права. Његове секундарне изворе стварају органи ЕУ, и ту спадају уредбе, 

директиве (упутства) и одлуке као обавезујући и препоруке, мишљења и 

други неименовани акти као необавезујући акти. Такође, изворе права чини 

и судска пракса, односно ставови Европског суда правде.
58

 У складу са 
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овим, постоји мноштво извора права ЕУ у вези са заштитом животне 

средине. 

Иако БиХ није чланица Европске уније, она је преузела обавезу да 

своје прописе хармонизује са европским акијем, односно европском 

правном стечевином, у склопу пута ка ЕУ. У погледу схватања права на 

здраву животну средину као битног права у ЕУ, значајна је Повеља о 

основним правима ЕУ, која прописује да висок степен заштите и 

унапређење квалитета животне средине морају бити интегрисани у 

политике ЕУ и осигурани у складу са начелом одрживог развоја.
59

  

Уговор о ЕУ прописује да ЕУ ради на одрживом развоју Европе који 

се темељи и на побољшању квалитета животне средине. Она утврђује и 

спроводи заједничке политике и дјеловања и настоји остварити висок 

степен сарадње у свим подручјима међународних односа ради пружања 

помоћи развоју међународних мјера за очување и побољшање квалитета 

животне средине и одрживог управљања свјетским природним 

богатствима, како би осигурала одрживи развој.
60

  

У Уговору о функционисању ЕУ наведено је да се захтјеви у погледу 

заштите животне средине морају укључити у утврђивање и проведбу 

политика и активности ЕУ. Политика ЕУ у подручју животне средине 

доприноси остваривању очувања, заштите и побољшања квалитета 

животне средине, заштити људског здравља, разборитом и рационалном 

коришћењу природних богатстава и потицању мјера на међународном 

нивоу за рјешавање проблема животне средине. Политика ЕУ се темељи на 

начелима опрезности и превентивног дјеловања, начелу да се штета 

нанесена животној средини поправља најприје на самом извору те на 

начелу према којем „загађивач плаћа”. Питања заштите животне средине 

спадају у област подјељених надлежности између ЕУ и држава чланица.
61
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Прописи у области заштите животне средине у ЕУ су једним дијелом 

пренијети са националног на наднационални ниво, али и поред тога, знатан 

дио регулисања остаје на нивоу држава чланица. То је и „разлог што су до 

сада најчешће коришћена упутства у области регулисања животне средине 

јер је облик њихове обавезности највише одговарао државама 

чланицама”.
62

  

Директива о одговорности за штету у животној средини је 

донесена ради спречавања и отклањања штете у животној средини, како 

постоји много онечишћених мјеста која представљају значајан ризик за 

здравље; и става да би пропуштање дјеловања могло довести до још више 

онечишћених мјеста и још већег губитка биолошке разноликости у 

будућности. Она се у погледу штете у животној средини треба 

примјењивати на професионалне дјелатности које представљају ризик за 

здравље људи или животну средину. Њена је сврха утврђивање оквира за 

одговорност за животну средину који се темељи на начелу „загађивач 

плаћа”, ради спречавања и отклањања штете у животној средини; односно 

принципа према коме оператер који узрокује штету у животној средини или 

пријетећу опасност од такве штете, треба да у начелу сноси трошак 

потребних мјера спречавања или отклањања.
63

   

Директива о заштити животне средине путем кривичног права је 

донесена како би се постигла учинковита заштита животне средине путем 

кривичног права, нарочито због одвраћајуће снаге санкција за дјелатности 

које штете животној средини, а које обично узрокују или би могле 

узроковати значајну штету за ваздух, тло, воду, животиње или биљке. Она 

уводи основне стандарде кривичноправних дјела, без њиховог конкретног 

дефинисања, али и обавезује државе чланице да у својем националном 

законодавству предвиде кривичне санкције за озбиљно кршење одредаба 

права ЕУ о заштити животне средине. Директива објашњава које радње 

представљају кривично дјело уколико се почине противзаконито и 

намјерно или барем из крајње непажње, и одређује да је подстицање, 
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помагање и саизвршилаштво таквог намјерног понашања кажњиво као 

кривично дјело.
64

 

Директива о успостављању оквира за дјеловање Заједнице у 

области политике вода наводи да вода није комерцијални производ као 

други, већ насљеђе које мора бити штићено, брањено и третирано као 

такво. Њена сврха је да успостави оквир за заштиту копнених површинских 

вода, мјешовитих вода, обалних морских вода и подземних вода. Овим 

оквиром треба да се спречава даље погоршавање и заштићује и побољшава 

статус акватичких екосистема, као и сувоземних и мочварних екосистема 

који су директно зависни од акватичких система, као и да се промовише 

одрживо коришћење воде засновано на дугорочној заштити расположивих 

водних ресурса, да се усмјерава и унапређује заштита и побољшава 

акватична средина у цјелини, осигурава прогресивно умањење загађења 

подземне воде и спречава њено даље загађивање, и доприноси ублажавању 

ефеката поплава и суша. Тиме се директно доприноси, између осталог, 

обезбјеђењу одговарајуће квалитетне површинске и подземне воде за 

потребе одрживог, избалансираног и правичног коришћења воде, значајном 

смањењу загађивања подземних вода и заштити копнених и морских вода.
65

 

Уредба о заштити врста дивље флоре и фауне путем регулисања 

њихове трговине има за циљ да заштити врсте дивље фауне и флоре те 

осигура њихово очување, уређењем трговине у том подручју. Овом 

уредбом се, између осталог, утврђују општи услови за издавање, употребу 

и показивање исправа које су потребне при увозу и извозу одређених 

дивљих врста у ЕУ.
66

 

Директива о процјени учинака одређених планова и програма на 

животну средину је донесена ради осигурања високог степена заштите 
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животне средине и доприношења укључивању питања животне средине у 

израду и усвајање планова и програма с циљем подстицања одрживог 

развоја, осигуравајући да се за одређене планове и програме који би могли 

имати значајне учинке на животну средину спроведе процјена. Према њој 

процјена се спроводи за све планове и програме који су израђени за 

пољопривреду, шумарство, рибарство, енергетику, индустрију, превоз, 

управљање отпадом, управљање водама, телекомуникације, туризам, 

просторно планирање или употребу земље или за које је, с обзиром на 

могућ учинак на подручја, утврђено да захтијевају процјену.
67

 

Поред ових примјерично наведених правних докумената, ЕУ је 

донијела још мноштво других из области животне средине, којим уређује 

одређена специфична и општа питања на нивоу ЕУ, као што су нпр. 

Директива о јавном приступу информацијама о животној средини и 

опозиву Директиве Савјета 90/313/ЕЕЗ, Директива о омогућавању учешћа 

јавности у изради одређених планова и програма везаних за животну 

средину и која мијења, везано за учешће јавности и приступ правосуђу, 

директиве Савјета 85/337/ЕЕЗ и 96/61/ЕЗ, Директива којом се успоставља 

Инфрастуктура за информисање о просторном планирању, Директива о 

отпаду, која опозива одређене директиве, и многи друге.
68
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Легислативна активност у оквиру ЕУ у вези са заштитом животне 

средине је заиста обимна и она садржи на десетине различитих правних 

текстова који уређују заштиту животне средине у оквиру спровођења 

циљева, заштите права, као и функционисања Европске уније и њених 

држава чланица, а БиХ има обавезу да у потпуности своје право 

хармонизује са европским акијем. 

2.4. Инструменти Организације за европску безбједност и 

сарадњу 

Организација за европску безбједност и сарадњу (у даљем тексту: 

ОЕБС) у оквиру свог дјеловања је често указивала на проблеме везане за 

заштиту животне средине, а у контексту БиХ је значајна јер одређени дио 

својих активности спроводи и у њој.  

У Хелсиншком завршном акту из 1975. године се потврђује да је 

заштита и унапређење животне средине, као и заштита природе и 

рационално коришћење њених ресурса у интересу садашњих и будућих 

генерација те да је то један од задатака од великог значаја за добробит 

народа и економски развој свих земаља и да се многи еколошки проблеми, 

а нарочито у Европи, могу ефикасно рјешавати само кроз блиску 

међународну сарадњу. Државе чланице су се сагласиле да ће имати 

сљедеће циљеве сарадње: 

1. да проучавају, у циљу њиховог решавања, оне еколошке проблеме 

који су по својој природи мултилатералне, билатералне, 

регионалне или субрегионалне димензије, 

2. да повећају ефикасност националних и међународних мјера 

заштите животне средине, упоређивањем и, по потреби, 

усклађивањем метода прикупљања и анализе чињеница, 

унапређењем познавања појава загађења и рационалног коришћења 

природних ресурса, размјеном информација, усаглашавањем 

дефиниција и усвајањем, колико је то могуће, заједничке 

терминологије у области животне средине, 

3. да предузму неопходне мјере за приближавање еколошких 

политика и, гдје је то прикладно и могуће, њихово усклађивање, 
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4. да подстичу националне и међународне напоре својих 

заинтересованих организација, предузећа и фирми у развоју и 

производњу опреме намјењене за праћење, заштиту и унапређење 

животне средине. 

Да би постигле ове циљеве, државе чланице треба да искористе сваку 

погодну прилику за сарадњу у области животне средине, а посебно у 

областима као што су: контрола загађења ваздуха, контрола загађења вода 

и коришћење воде, коришћења земљишта заштите природе и резервата 

природе, побољшања услова животне средине у подручјима насељености, 

законске и административне мјере, фундаментална истраживања, праћења, 

предвиђања и процјене промјена животне средине.
69

  

Хелсиншким документом из 1992. године је одређено да ће државе 

чланице интензивирати постојећу и растућу сарадњу како би се поново 

успоставила и одржала здрава еколошка равнотежа у ваздуху, води и на тлу 

уз наглашавање појединачне и заједничке обавезе према постизању тих 

циљева. Државе чланице у овом документу наглашавају и да је интеграција 

заштите средине у остале политике и у процес доношења одлука битан 

услов за стварање сигурносног економског развоја и за опрезну употребу 

природних богатстава. У том погледу употреба економских и пореских 

инструмената уз инструменте надзора је важна како би се на националном  

нивоу проводило начело да „загађивач плаћа”. Државе чланице такође 

потичу спровођење начела у вези са размјеном информација о стању 

животне средине договарањем, раним упозоравањем и помоћи у ванредним 

ситуацијама везаним за околиш.
70

 

У Мадридској декларацији о животној средини и безбједности се 

истиче важност унапређења сарадње у области животне средине и 

безбједности у региону ОЕБС-а. Такође, констатује се да деградација 

животне средине, укључујући природне и човјековим дјеловањем изазаване 

катастрофе и њихов могући утицај на миграторне процесе, могу 
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потенцијално бити чинилац који ће додатно доприносити конфликту. 

Климатске промјене могу увећати ове изазове у животној средини. 

Декларација наводи и да сарадња у области животне средине и промоција 

раног упозоравања могу да буду корисни алати за смањење тензија као дио 

ширих напора за спречавање сукоба, изградњу међусобног повјерења и 

промовисање добросусједских односа.
71

 

Одлуком о унапређењу смањења ризика од катастрофа 

Министарски савјет ОЕБС-а подстиче државе чланице да развију, 

координишу и спроводе мјере за смањење ризика од катастрофа са 

плановима прилагођавања и ублажавања климатских промјена на свим 

одговарајућим нивоима. Он такође подстиче државе чланице да промовишу 

добро управљање и транспарентност у области смањења ризика од 

катастрофа, да уграде локално знање и информације у националне планове, 

узимајући у обзир способности и мушкараца и жена и специфичне 

рањивости дјеце, жена, старијих, сиромашних и особа са инвалидитетом, и 

да активно ангажују све релевантне актере, а тамо гдје је то могуће и 

локалне власти, цивилно друштво, приватни сектор, медије и академску 

заједницу у свим фазама смањења ризика од катастрофа.
72

 

Ту су наравно и многи други акти, а битне су за споменути и Одлука о 

побољшању утицаја енергетских активности на животну средину у 

региону ОЕБС-а и Одлука о заштити енергетских мрежа од природних 

катастрофа и катастрофа изазваних човјечијим дјеловањем.
73

 

3. ПРАВНИ ПРОПИСИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

Босну и Херцеговину карактерише веома специфично државно 

уређење и легислатива на више нивоа, па тако одредбе којима се прописују 

и разрађују еколошка права, као и расподјелу надлежности за бригу о њима 

и детаљније регулисање извршења неких од њих, имамо у уставима и 

законима у оквиру државе, ентитета, дистрикта и кантона, у подзаконским 
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актима различитих органа, као и на нивоу локалне самоуправе. Дакле, акте 

везане за животну средину можемо да нађемо на нивоу БиХ, на нивоу 

Републике Српске и Федерације БиХ, на нивоу Брчко дистрикта БиХ, на 

нивоу кантона у Федерацији БиХ, као и на локалном нивоу органа локалне 

самоуправе. У наредним поглављима објаснићемо укратко основне уставне, 

законске и подзаконске прописе који се односе на животну средину у БиХ 

и могућности њене заштите.  

3.1. Уставни ниво 

Право на здраву животну средину, односно право на живот у здравој 

животној средини није новина која је дошла у посљедње три деценије у 

наш уставноправни систем. Још је уставни текст Социјалистичке 

Федеративне Републике Југославије (у даљем тексту: СФРЈ; Југославија) 

одређивао да човјек има право на здраву животну средину те да друштвена 

заједница обезбјеђује услове за остварење тог права, а да радни људи и 

грађани, организације удруженог рада, друштвено-политичке заједнице, 

мјесне заједнице и друге самоуправне организације и заједнице имају право 

и дужност да обезбјеђују услове за очување и развој природних и радом 

створених вриједности човјекове средине као и да спречавају и отклањају 

штетне посљедице које загађивањем ваздуха, тла, воде, водотока и мора, 

буком или на други начин угрожавају те вриједности или доводе у опасност 

живот и здравље људи.
74

  

У БиХ данас постоји више уставних текстова. Онај врховни је свакако 

дејтонски Устав БиХ. Уставе имају и Република Српска и Федерација БиХ, 

као и кантони у оквиру ФБиХ, док Брчко дистрикт има свој статут. 

У Уставу БиХ се не спомиње директно заштита животне средине. 

Међутим, Уставом је прописано да ће Босна и Херцеговина (у даљем 

тексту: БиХ) и оба ентитета обезбиједити највиши ниво међународно 

признатих људских права и основних слобода, а БиХ ће остати или постати 

уговорна страна међународних споразума наведених у Анексу I Устава. У 

склопу споразума који су наведени у Анексу I Устава налазе се и већ 
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споменути Међународни пакт о економским, социјалним и културним 

правима и Конвенција о правима дјетета, у којима се спомињу одредбе 

везане за екологију.
75

 

Устав Републике Српске детаљније регулише одређена питања у 

вези са људским правима и животном средином у оквиру Републике 

Српске (у даљем тексту: РС) па тако експлицитно прописује да „човјек има 

право на здраву животну средину”. Поред тога, Устав РС ставља свакоме 

за дужност да, у складу са законом и у оквиру својих могућности, штити и 

унапређује животну средину. Устав РС прописује да Република Српска 

уређује и обезбјеђује заштиту животне средине, те штити и подстиче 

рационално коришћење природних богатстава у циљу заштите и 

побољшања квалитета живота и заштите и обнове животне средине у 

општем интересу. Такође, уставно се одређује да се и општина преко својих 

органа, а у складу са законом, стара о задовољавању потреба грађана у 

заштити животне средине и другим областима.
76

  

Устав Федерације БиХ не спомиње екплицитно право на животну 

средину нити права која су повезана са њом, али је у оквиру Устава 

наведено да у оквиру заједничких надлежности ФБиХ и кантона улази и 

јемчење и провођење људских права и заштита човјекове околине.
77

 

Такође, у овом Уставу је назначено да ће Федерација осигурати примјену 

највишег нивоа међународно признатих права и слобода утврђених у 

документима који су наведени у Анексу овог Устава. Међу тим 

документима, у Анексу Устава у коме се наводи да су то инструменти за 

заштиту људских права који имају правну снагу уставних одредаба, налазе 

се и већ спомињани Међународни пакт о економским, социјалним и 

културним правима и Конвенција о правима дјетета.  

                                                           
75

 Устав БиХ, члан II/1,7, Анекс I.  
76

 Устав Републике Српске – Устав РС, [Службени гласник Републике Српске, бројеви 

21/1992, 28/1994, 8/1996, 13/1996, 15/1996, 16/1996, 21/1996, 21/2002, 31/2002, 31/2003, 

98/2003 и 115/2005], чланови 35, 64, 68 и 102. 
77

 Ustav Federacije Bosne i Hercegovine – Ustav FBiH, [Sluţbene novine Federacije Bosne 

i Hercegovine, brojevi 1/1994, 13/1997, 16/2002, 22/2002, 52/2002, 60/2002, 18/2003, 

63/2003, 9/2004, 20/2004, 33/2004, 71/2005, 72/2005 - i 88/2008], II/A/član 2, III/član 2/a, 

c;  



63               Приручник за правну заштиту животне средине у Босни и Херцеговини 

 

Статут Брчко дистрикта прописује да свако има право да ужива 

сва права и слободе гарантоване Уставом и законима БиХ, Статутом и 

законима Дистрикта, и то без дискриминације по било којој основи, док у 

надлежност  јавних органа власти у БД спада и заштита животне средине.
78

 

Устав Кантона Сарајево наводи да у оквиру заједничких 

надлежности са Федерацијом БиХ, Кантон Сарајево врши самостално или у 

координацији са федералним властима јемчење, односно гаранцију и 

провођење људских права и заштиту човјекове околине, што је на сличан 

начин прописано и у уставима Унско-санског кантона, Тузланског 

кантона, Зеничко-добојског кантона, Херцеговачко-неретванског 

кантона, Средњобосанског кантона и Босанско-подрињског кантона 

Горажде.
79

  

Устави Посавског кантона, Кантона 10 и Западнохерцеговачког 

кантона не спомињу експлицитно право на здраву животну средину.
80
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Из анализе уставних одредби у БиХ можемо да закључимо да се није 

претјерана пажња посветила регулисању еколошких права, односно праву 

на здраву животну средину и његовим укључивањем у корпус основних 

уставних права. Само Устав РС пружа конкретно дефинисање права на 

здраву животу средину, док у осталим конституционалним текстовима то 

није урађено, већ се питања животне средине спомињу у оквиру 

надлежности. Међутим, то не значи да животна средина нема заштиту у 

оквиру државе, јер се њена заштита обавља кроз велики дијапазон 

законских прописа који постоје у БиХ, а који се тичу ове области. 

3.2. Законски ниво 

Босну и Херцеговину карактерише огроман број прописа који су 

везани за животну средину. У БиХ постоје закони који се доносе на нивоу 

државе, ентитета, БД и кантона. Један дио закона је директно усмјерен на 

заштиту животне средине и обрађује питања везана за човјеков околиш, 

док се многи други закони једним дијелом дотичу питања животне средине 

и њене заштите. Овом приликом ћемо анализирати најзначаније од њих, на 

свим нивоима.  

3.2.1. Ниво Босне и Херцеговине  

На нивоу Босне и Херцеговине донијето је више прописа који су 

везани за заштиту животне средине, иако се већином питања из области 

животне средине рјешавају на нивоима ентитета, БД и кантона, те је 

регулатива из ове области управо највише и сконцентрисана у оквиру њих, 

а не на нивоу државе. Најважнији закони на нивоу БиХ су обрађени у 

наставку текста.  

Закон о заштити здравља биља БиХ регулише, између осталог, 

здравље биља, а њиме се одређују мјере и обавезе ради спречавања појаве, 

уношења и ширења штетних организама на биљке, као и њихово 

искорјењивање. Такође, у њему се регулише биолошка заштита биља и 
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јавне услуге у области здравља биља, и обрађују друга питања у вези са 

овом области.
81

 

Законом о заштити нових сорти биља у БиХ се уређују процедуре 

за заштиту нових сорти биља, услови, додјела, начин и поступак за заштиту 

и трајање оплемењивачког права.
82

 

Закон о пољопривреди, прехрани и руралном развоју БиХ уређује 

циљеве, начела и механизме развојних политика у сектору пољопривреде, 

прехране и руралног развоја, структуре и надлежности на свим нивоима 

власти и друга питања битна за ову област.
83

 

Закон о радијацији и нуклеарној сигурности у БиХ регулише систем 

контроле над изворима јонизирајућег зрачења, заштиту људи, садашње и 

будућих генерација, као и околине од експозиције или потенцијалне 

експозиције јонизирајућем зрачењу. Примјењује се на све ситуације које 

садрже експозицију или могућност експозиције јонизирајућег зрачења, 

изузев оних које су искључене из контроле. Овим законом се утврђује и 

одговорност за нуклеарну штету.
84

 

Закон о генетски модификованим организмима БиХ прописује 

поступак и услове за ограничену употребу, прекогранични пренос, 

намјерно увођење у околину и стављање на тржиште генетски 

модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потичу 

од генетски модификованих организама, у циљу осигуравања високе 

разине заштите живота и здравља људи, здравља и добробити животиња, 

околине и интереса потрошача.
85
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 Zakon o zaštiti zdravlja bilja, [Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 23/2003], član 
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Законом о концесијама БиХ прописују се начин и услови под којима 

се могу додјељивати концесије у Босни и Херцеговини, надлежност за 

додјелу концесија, тендерски поступак, садржај и дјеловање уговора о 

концесији, права и обавезе концесионара и друга питања везана за 

концесије. У њему се утврђују услови под којима се домаћим и страним 

правним лицима могу додјељивати концесије у секторима који су у 

надлежности БиХ за осигурање инфраструктуре и услуга, експлоатације 

природних ресурса и објеката који служе њиховом искоришћавању, 

финансирању, пројектовању, изградњи, обнови, одржавању и/или 

руковођењу радом инфраструктуре и за њу везаних објеката и уређаја.
86

 

Треба споменути и Закон о ветеринарству у БиХ, Закон о заштити 

добробити животиња у БиХ, Закон о сјемену и садном материјалу 

пољопривредних биљака БиХ и Закон о фитофармацеутским средствима 

БиХ.
87

 

3.2.2. Ниво Републике Српске  

Република Српска је у оквиру своје надлежности донијела више 

прописа који су директно или једним својим дијелом везани за заштиту 

животне средине. Најважнији од њих су обрађени у наставку текста.  

Закон о заштити животне средине РС је основни закон за заштиту 

животне средине у РС. Њиме је потврђено уставно право из Устава РС да 

свако лице има право на здраву животну средину, као и право на живот у 

животној средини подобној за здравље и благостање. С тим у вези стоји и 

индивидуална и колективна обавеза да се заштити и побољша животна 

средина за добробит садашњих и будућих генерација. Заштиту и 

унапређивање животне средине према овом закону обезбјеђују, у оквиру 

својих овлашћења, Република Српска, јединице локалне самоуправе, 
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 Zakon o koncesijama, [Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine, brojevi 32/2002 i 56/2004], 
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 Zakon o veterinarstvu, [Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 34/2002]; Zakon o 

veterinarstvu, [Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 34/2002]; Закон о сјемену и 
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гласник Босне и Херцеговине, broj 49/2004]. 
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привредна друштва, предузетници, удружења и фондације, као и друга 

правна и физичка лица, стручне организације и друге јавне службе. Такође, 

Закон о заштити животне средине прописује да сваки појединац и 

организација морају имати одговарајући приступ информацијама које се 

односе на животну средину, а којим располажу органи управе, укључујући 

и информације о опасним супстанцама и дјелатностима у њиховим 

заједницама, као и могућност учествовања у доношењу одлука. 

Министарство које је надлежно за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију и јединица локалне самоуправе дужни су да помажу и развијају 

свијест јавности омогућавајући доступност информација широј јавности, а 

сама јавност има право да учествује у поступцима који се воде у складу са 

овим законом или другим прописима. Овим законом се уређује и заштита 

животне средине ради њеног очувања, смањивања ризика за живот и 

здравље људи, те осигуравања и побољшавања квалитета живота, заштита 

свих елемената животне средине, информисање и приступ информацијама 

у области заштите животне средине, планирање и заштита животне 

средине, стратешка процјена утицаја и процјена утицаја на животну 

средину, поступак издавања еколошких дозвола и спречавања несрећа 

великих размјера, систем еко-означавања и управљање заштитом животне 

средине, финансирање активности у вези са животном средином, 

одговорност за штету нанесену животној средини, као и права и обавезе 

правних и физичких лица која обављају дјелатности утврђене овим 

законом.
88

  

Законом о заштити природе РС природа је одређена као добро од 

општег интереса за Републику Српску и она ужива посебну заштиту у 

складу са овим законом и другим посебним прописима. Наведеним законом 

уређују се заштита и очување природе, биолошке, геолошке и пејзажне 

разноврсности у оквиру животне средине.
89

 

Законом о заштити ваздуха РС уређује се заштита и управљање 

квалитетом ваздуха и одређују мјере, начин организовања и контрола 
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 ЗЗЖСРС, чланови 1, 3, 5 и 12. 
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 Закон о заштити природе, [Службени гласник Републике Српске" број 20/2014], 

чланови 1 и 2. 
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спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха као природног добра 

од општег интереса које ужива посебну заштиту.
90

 

Закон о водама РС уоквирује право везано за воде у Републици 

Српској. Овим законом уређује се управљање водама, односно заштита и 

коришћење вода, заштита од штетног дјеловања вода, уређење водотока и 

других водних тијела и јавног добра, као и друга проблематика везана за 

интегрално управљање водама у РС. Њиме се исто тако јасно одређује да су 

воде опште добро, као и да су под посебном заштитом ентитета.
91

 

Закон о шумама РС прописује да су шуме и шумско земљиште 

природна добра од општег интереса и да уживају посебну бригу и заштиту 

Републике Српске. Овим законом, између осталог, уређујe се политика и 

планирање, управљање и газдовање шумама и шумским земљишем, 

заштита шума, финансирање и вриједност шума, катастар шума и шумског 

земљишта и информациони систем у шумарству, имовинско-правни 

односи, као и друга питања од значаја за шуму и шумско земљиште.
92

 

Законом о пољопривредном земљишту РС пољопривредно 

земљиште се посматра као природно богатство и добро од општег интереса 

које се користи за пољопривредну производњу и не може се користити у 

друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним овим законом. 

Њиме се уређују планирање, заштита, уређење, коришћење и располагање 

пољопривредним земљиштем, као и друга питања од значаја за 

пољопривредно земљиште.
93

 

Законом о рибарству РС уређују се риболовне воде, начин 

коришћења риболовних вода и рибљег фонда, привредни риболов, 
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спортски риболов, аквакултура, заштита рибљег фонда у риболовним 

водама и друга питања која се односе на коришћење риболовних вода. 

Рибарство је одређено као еколошка, економска, друштвено корисна и 

образовно-научна дјелатност која је у функцији интегралне заштите, узгоја, 

одрживог коришћења и сталног побољшања квалитета рибљег фонда, 

станишта, аквакултуре и других риболовних ресурса, те представља добро 

од општег интереса.
94

 

Закон о уређењу простора и грађењу РС, између осталих ствари, 

регулише систем просторног планирања и уређења простора, припрему, 

израду и доношење докумената просторног уређења, уређење грађевинског 

земљишта, издавање дозвола за грађење, те друга питања од значаја за 

уређење простора, грађевинско земљиште и грађење објеката, као што су 

она везана за животну средину.
95

 

Законом о заштити од пожара РС уређују се систем заштите од 

пожара, права и обавезе привредних друштава и других правних лица, 

органа управе, jeдиница локалне самоуправе, предузетника и других 

физичких лица као субјеката заштите од пожара, мјере заштите од пожара, 

планирање и организовање заштите од пожара, организација ватрогасно-

спасилачке службе, гашење пожара, надзор над спровођењем мјера заштите 

од пожара и финансирање заштите од пожара. Заштита од пожара, према 

овом закону обухвата скуп мјера и радњи управне, организационе, 

материјално-техничке, образовне и пропагандне природе, које се 

предузимају ради спречавања избијања и ширења пожара, његовог 

откривања и гашења, те спашавања људи, имовине и животне средине 

угрожених пожаром.
96

 

Законом о управљању отпадом РС се уређују дјелатности везане за 

отпад као што су врсте и класификација отпада и планирање управљања 

отпадом, али и субјекти управљања отпадом, одговорности и обавезе у 

управљању отпадом, организовање управљања отпадом, управљање 
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 Закон о заштити од пожара, [Службени гласник Републике Српске, број 94/2019], 

чланови 1 и 2. 
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посебним токовима отпада, поступак издавања дозвола, прекогранично 

кретање отпада, извјештавање о отпаду и база података, финансирање 

управљања отпадом, надзор, као и друга питања од значаја за управљање 

отпадом. Управљање отпадом је одређено као дјелатност од општег 

интереса, што подразумијева спровођење прописаних мјера за поступање 

са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и 

одлагања отпада.
97

 

Законом о енергетској ефикасности РС уређује се енергетска 

ефикасност у финалној потрошњи, доношење планова за унапређивање 

енергетске ефикасности и њихово спровођење, организација послова на 

унапређивању енергетске ефикасности, мјере за побољшање енергетске 

ефикасности и начини финансирања енергетске ефикасности у циљу тога 

да се примјеном политике и мјера за побољшање енергетске ефикасности у 

финалној потрошњи, између осталог, оствари одрживи енергетски развој 

кроз смањење негативних утицаја на животну средину.
98

 

Законом о Фонду и финансирању животне средине РС прописује се 

статус, дјелатност, организација, приходи и начин коришћења средстава 

Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС, који је 

правно лице са јавним овлашћењима и који се бави активностима у области 

очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређивања животне средине, 

као и услови, поступак и начин финансирања заштите животне средине и 

енергетске ефикасности.
99

  

Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама РС уређује 

систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, снаге и субјекте 

заштите и спасавања, права и обавезе републичких органа управе и других 

органа, органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава и 

других правних лица, права и дужности грађана, ванредне ситуације и 

поступање у ванредним ситуацијама, организацију и дјелатност цивилне 
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заштите у систему заштите и спасавања и отклањања посљедица 

елементарних непогода и осталих несрећа и друга питања од значаја за 

организовање и функционисање система заштите и спасавања.
100

 

Законом о концесијама РС се, између осталог, уређује предмет и 

надлежност за додјелу концесија, политика додјеле концесија, начин и 

поступак додјеле концесија,
 
елементи уговора о концесији и престанак 

уговора о концесији, права и обавезе концесионара и концендента и друга 

повезана питања.
101

  

Ту су и закони о националним парковима „Козара”, „Сутјеска” и 

„Дрина”, којима се одређују границе, зоне и режими заштите, питања 

управљања, заштите и развоја ових националних паркова,
102

 као и други 

повезани закони који се могу тицати животне средине, као што су Закон о 

обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, Закон о 

геолошким истраживањима РС, Закон о рударству РС, Закон о сјемену 

пољопривредног биља РС и Закон о цјевоводном транспорту гасовитих и 

течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника.
103

 

3.2.3. Ниво Федерације Босне и Херцеговине 

Федерација Босне и Херцеговине је у оквиру своје надлежности 

донијела више прописа који су директно или једним својим дијелом везани 
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за заштиту животне средине. Најважнији од њих су обрађени у наставку 

текста.  

Закон о заштити околиша ФБиХ је основни закон за заштиту 

животне средине у ФБиХ. Њиме је одређено да свако лице има право на 

здрав и еколошки прихватљив околиш као основно људско право при чему 

је општа дужност та да се заштити и побољша околиш за добробит 

садашњих и будућих генерација. Субјекти који осигуравају заштиту 

околиша су ФБиХ, кантони и јединице локалне самоуправе у складу са 

овим законом и другим прописима. Такође, законски је наглашено да се 

питања заштите околиша остварују путем учешћа јавности. Стога, сваки 

појединац и организација морају да имају одговарајући приступ 

информацијама које се односе на околиш, а којим располажу органи управе 

и управне организације, укључујући и информације о опасним супстанцама 

и дјелатностима у њиховим заједницама као и могућност учешћа у 

доношењу одлука. Такође, органи који доносе прописе и тијела надлежна 

за заштиту околиша су дужни да помажу и развијају свијест јавности, као и 

да потичу учешће у одлучивању, омогућујући доступност информација 

широј јавности. Овим законом уређују се и друга питања битна за животну 

средину, а између осталих и она везана за начела заштите околиша, 

заштиту компоненти околиша, надлежност у области заштите околиша, 

информисање и образовање о околишу, планирање заштите околиша, 

стратешку процјена утицаја на околиш, успостављање стандарда квалитета 

околиша, процјену утицаја на околиш, спречавање несрећа великих 

размјера, финансирање заштите околиша и грађанску одговорност за штету 

у околишу.
104

 

Законом о заштити природе ФБиХ природа је одређена као основна 

вриједност и један од најзначајнијих ресурса ФБиХ те ужива посебну 

законску заштиту, како су природне вриједности од интереса за ФБиХ и 

кантоне. Овим законом уређују се, између осталог, надлежности тијела која 

врше послове заштите природе, опште мјере очувања природе, оцјена 

прихватљивости захвата у природи, типови станишта и еколошки значајна 

подручја, врсте и подврсте, заштита дивљих птица, заштита и очување 
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 ZZOFBiH, članovi 1, 3 i 10. 
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биодиверзитета, шумских екосистема, кршких екосистема, воде и влажних 

станишта, као и друга питања од значаја за заштиту природе.
105

 

Закон о заштити зрака ФБиХ уређује техничке услове и мјере за 

спречавање или смањивање емисија у зрак проузрокованих људским 

активностима које се морају поштовати у процесу производње, планирање 

заштите квалитета ваздуха, посебне изворе емисија, катастар емисија, 

квалитет зрака, надзор и казне за прекршаје за правна и физичка лица.
106

 

Закон о водама ФБиХ одређује воде као опште добро, а као опште 

добро оне су под посебном заштитом БиХ, ФБиХ, кантона, града и опшине. 

Овим законом се уређује начин управљања водама у оквиру ФБиХ који 

обухвата: заштиту вода, коришћење вода, заштиту од штетног дјеловања 

вода и уређење водотока и других вода.
107

   

Закон о слатководном рибарству ФБиХ уређује риболов, 

аквакултуру, заштиту риба и друга питања која су од значаја за област 

слатководног рибарства на територији Федерације БиХ. Рибе  у 

риболовним водама треба да се користе на одржив начин који доприноси 

очувању биолошке разноликости еколошких система.
108

 

Законом о управљању отпадом ФБиХ уређују се одређене категорије 

отпада, и активности у управљању отпадом, операције и постројења у циљу 

подстицања и осигуравања услова за спречавање настајања отпада, прераду 

отпада за поновну употребу и рециклажу, издвајање сировинског 

материјала и његово коришћење за производњу енергије и сигурно 

одлагање отпада.
109
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Законом о заштити од буке ФБиХ прописује се дозвољена разина 

буке, мјере заштите од буке, начин мјерења и евидентирања буке, граничне 

разине буке сврстане према амбијенту, намјени простора и добу дана, у 

сврху заштите здравља људи, заштите радног и животног простора, те 

уопштено животне средине.
110

 

Законом о пољопривредном земљишту ФБиХ утврђују се основни 

принципи и управљање, заштита, коришћење, уређење, располагање и 

остала значајна питања која се односе на пољопривредно земљиште на 

територији Федерације БиХ. Пољопривредно земљиште је природно 

богатство и одређено је као добро од општег интереса за ФБиХ те ужива 

посебну заштиту; користи се за пољопривредну производњу и не може се 

користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима из овог 

закона.
111

 

Закон о просторном планирању и коришћењу земљишта на нивоу 

ФБиХ,  између осталих ствари, регулише планирање коришћења земљишта 

на нивоу ФБиХ, коришћење земљишта и надзор над провођењем планских 

докумената од значаја за Федерацију БиХ. Планирањем се сматра планско 

управљање, коришћење земљишта и заштита простора ФБиХ као нарочито 

вриједног и ограниченог добра.
112

 

Законом о заштити од пожара и ватрогаству ФБиХ се уређује 

организација и функционисање заштите од пожара и ватрогаства, 

планирање и провођење мјера заштите од пожара, организација и 

функционисање ватрогаства и гашење пожара и друга питања од значаја за 

заштиту од пожара у Федерацији БиХ. Заштита од пожара представља 

дјелатност од посебног интереса за ФБиХ, кантон, град и општину.
113
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Закон о енергетској ефикасности у ФБиХ уређује енергијску 

учинковитост у крајњој потрошњи чије је повећање дјелатност од општег 

интереса, доношење и провођење планова за унапређење енергијске 

учинковитости, обавезе јавног сектора, великих потрошача и крајњих 

потрошача у погледу примјене мјера енергијске учинковитости и друга 

питања од значаја за енергијску учинковитост у Федерацији БиХ. Закон је 

донијет у циљу остварења циљева одрживог енергетског развоја: смањење 

негативних утицаја на околину, повећање сигурности опскрбе енергијом, 

задовољавање потреба за енергијом и испуњење међународних обавеза које 

је преузела БиХ у погледу смањења емисија плинова.
114

 

Закон о Фонду за заштиту околиша ФБиХ утврђује организацију, 

управљање и руковођење Фондом за заштиту околиша ФБиХ, његову 

имовину и пословање, а њима се уређују и друга питања у вези са Фондом. 

Фонд је финансијска организација која има својство правног лица, а његова 

дјелатност обухвата послове у вези с прибављањем средстава, 

подстицањем и финансирањем припреме, проведбе и развоја програма, 

пројеката и сличних активности у подручју очувања, одрживог коришћења, 

заштите и унапређивања стања околиша и коришћења обновљивих извора 

енергије.
115

 

Закон о заштити и спашавању људи и материјалних добара од 

природних и других несрећа ФБиХ уређује систем заштите и спашавања 

људи, биљног и животињског свијета, материјалних, културних, 

историјских и других добара и околине од природних непогода, техничко–

технолошких, еколошких и других несрећа или ратних опасности, као и  

права и дужности грађана и тијела ФБиХ, кантона и општина, привредних 

друштава и других правних лица, те друга питања од значаја за област 

заштите и спашавања од природних и других несрећа у Федерацији БиХ.
116
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Законом о концесијама ФБиХ уређују се предмет, начин и услови 

под којим се домаћим и страним правним лицима могу додјељивати 

концесије за обезбјеђивање инфраструктуре и услуга те експлоатација 

природних ресурса; финансирање, пројектовање, изградња, обнова, 

одржавање и руковођење радом те инфраструктуре и свих за њу везаних 

објеката и уређаја у областима које су у искључивој надлежности 

Федерације БиХ; као и садржај уговора и престанак уговора о концесији и 

друга питања од значаја за додјелу концесија на територији ФБиХ.
117

 

Закон о Националном парку „Уна” ФБиХ уређује питање заштите, 

унапређења, коришћења и управљања Националним парком „Уна”, те се 

прописују прекршаји и одређују управне мјере за непоштовање одредаба 

овог закона.
118

 

Ту су такође и Закон о геолошким истраживањима, Закон о 

рударству, Закон о сјемену и садном материјалу пољопривредног биља, 

Закон о коришћењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације, 

Закон о сјемену и садном материјалу шумских и хортикултурних врста 

дрвећа и грмља, као и други.
119

  

3.2.4. Ниво Брчко дистрикта Босне и Херцеговине  

Брчко дистрикт Босне и Херцеговине је у оквиру своје надлежности, 

попут ентитета, донио више прописа који су директно или једним својим 

дијелом везани за заштиту животне средине. Најважнији од њих су 

обрађени у наставку текста.  
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Закон о заштити животног околиша БД је основни закон за 

заштиту животне средине у Дистрикту Брчко. Он стриктно одређује да 

свака особа има право на здрав и еколошки прихватљив животни околиш 

као основно уставно право, као и да свако људско биће има право на живот 

у животном околишу који је подобан за здравље и благостање. Стога је 

лична и колективна обавеза да се заштити и побољша животни околиш за 

добробит садашњих и будућих генерација. Сваки грађанин има право да 

стиче и унапређује спознаје о животном околишу, а ширење и 

унапређивање спознаја о животном околишу су примарне обавезе 

мјеродавног одјела. Питање заштите животног околиша остварује се путем 

удјела свих заинтересованих грађана, а сваки појединац и организација 

морају имати одговарајући приступ информацијама које се односе на 

животни околиш, а којима располаже БД. Овим законом уређују се и друга 

питања битна за животну средину, а између осталих и она везана за 

очување, заштиту, обнову и побољшање еколошког квалитета и капацитета 

животног околиша, као и квалитета живота, мјере и услови за управљање, 

очување и рационалну употребу природних ресурса, оквир правних мјера и 

институција за очување, заштиту и побољшање заштите животног 

околиша, финансирање активности везаних за животни околиш и друга 

питања из области животне средине.
120

 

Закон о заштити природе БД уређује обнову, заштиту, очување и 

одрживи развој пејзажа, природних подручја, биљака, животиња и њихових 

станишта, земљишта, минерала и фосила и других саставница природе, које 

чине дио животног околиша.
121

 

Законом о заштити зрака БД уређује се заштита зрака од 

загађивања ради заштите здравља људи, климе и животног околиша од 

штетног утицаја загађеног зрака.
122

 

Закон о заштити вода БД уређује заштиту вода од загађивања и 

неразумне употребе. Сама заштита вода обухвата очување и регулисање 
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 ZZŢOBD, članovi 1, 3, 10 i 26. 
121

 Закон о заштити природе, [Службени гласник Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине, бројеви: 24/2004, 01/2005, 19/2007 и 09/2009], члан 1. 
122

 Zakon o zaštiti zraka, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, brojevi: 

25/2004,1/2005, 19/2007 i 09/2009], član 1.  
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потребних количина вода, доброг стања, одржавање обале и водног 

земљишта и доношење одлука о постизању рационално-одрживе употребе 

у циљу заштите квалитета воде и осигуравања доброг стања вода и 

животног околиша, ради заштите људског здравља и интереса 

потрошача.
123

 

Законом о шумама БД шуме и шумско земљиште су, због својих 

општекорисних функција и привредног значаја, одређене као добра од 

општег интереса и стога уживају посебну бригу и заштиту Брчко 

дистрикта. Овим законом се прописују очување, заштита и јачање 

општекорисних функција шума, планирање у шумарству, управљање 

шумама, економске функције, финансирање обнове и унапређење шума на 

територији БД и друга питања везана за управљање шумама.
124

  

Законом о пољопривредном земљишту БД уређује се заштита, 

коришћење, унапређивање и уређење пољопривредног земљишта, промет и 

закуп као и друге аграрне операције у БД.
125

 

Закон о слатководном рибарству БД уређује управљање рибама 

слатких (копнених) вода и обухвата риболов, порибљавање, аквакултуру, 

као и заштиту риба и њихових станишта.
126

 

Закон о просторном планирању и грађењу БД, између осталих 

ствари, регулише основне принципе просторног планирања и грађења, 

организацију просторног планирања, документе просторног планирања, 

локацијске услове, техничке карактеристике битне за грађевину, техничка 
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 Закон о заштити вода, [Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, 

бројеви: 25/2004, 1/2005 и 19/2007], чланови 1 и 19. 
124

 Закон о шумама, [Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, 

бројеви 14/2010 и 26/2016], чланови 1 и 4. 
125

 Закон о пољопривредном земљишту, [Службени гласник Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине, бројеви 32/2004, 10/2007, 19/2007 и 20/2006 ], члан 1.  
126

 Zakon o slatkovodnom ribarstvu, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, 

brojevi: 35/2005 i 19/2007], član 1. 
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допуштења, пројектну документација, одобрење за грађење и одобрење за 

употребу.
127

 

Закон о заштити од пожара БД прописује да је заштита од пожара 

дјелатност од посебног интереса за Брчко дистрикт. Заштита од пожара 

обухвата скуп мјера и радњи управне, организационе, техничке, образовне 

и пропагандне природе, које се предузимају ради спречавања настајања 

пожара и његовог ширења, откривања насталог пожара и његовог гашења 

те спашавања људи и материјалних добара угрожених пожаром.
128

 

Законом о управљању отпадом БД се уређују одређене категорије 

отпада и врсте дјелатности, те операције и уређаји у управљању отпадом, у 

циљу подстицања и осигуравања најважнијих услова ради: спречавања 

настајања отпада, прераде отпада за поновну употребу и рециклажу, 

издвајања сировог материјала из отпада и његова употребе за производњу 

енергије.
129

 

Закон о заштити и спашавању људи и материјалних добара од 

природних и других несрећа БД прописује, између осталог, систем заштите 

и спашавања људи и материјалних добара од природних и других несрећа, 

снаге и субјекте заштите и спашавања, права и обавезе тијела БД, 

предузећа и других правних лица, права и дужности грађана, стање 

природне или друге несреће и поступање током тог стања, као и друга 

питања у вези са овом проблематиком.
130

 

Закон о концесијама БД уређује предмет, поступак и начин под 

којим се могу додјељивати концесије у Брчко дистрикту, права и обавезе 

концесионара и друга питања од значаја за додјелу концесија на територији 

БД, те утврђује услове под којим се домаћим или страним правним лицима 
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 Zakon o prostornom planiranju i građenju, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne i 

Hercegovine, brojevi: 29/2008, 18/2017,48/2018, 54/2018, 10/2020, 29/2020 i 40/2020], 

član 1. 
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 Закон о заштити од пожара, [Службени гласник Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине, бројеви: 09/2006, 19/2007 и 12/2011], чланови 1, 2 и 4. 
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 Закон о управљању отпадом – пречишћени текст, [Службени гласник Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине, број 22/2018], чланови 1 и 2. 
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 Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, 

[Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, brojevi: 29/2016 i 33/2016], član 1. 
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могу додјељивати концесије за обезбјеђивање инфраструктуре и услуга, 

експлоатације природних ресурса, и објеката који служе њиховом 

искоришћавању, финансирању, пројектовању, изградњи, обнови, 

одржавању и/или руковођењу радом инфраструктуре и за њу везаних 

објеката и уређаја у областима које су у надлежности БД.
131

 

3.2.5. Ниво кантона у Федерацији Босне и Херцеговине  

У Федерацији БиХ постоји десет кантона, односно уставних 

федералних јединица ФБиХ, које имају одређене надлежности из области 

животне средине.
132

 У оквиру своје надлежности кантони доносе различите 

прописе везане за животну средину и њено очување. Ови закони се 

разликују између себе, некада у већој а некада у мањој мјери, у зависности 

од тога када су израђивани и у ком периоду су донијети, ко је радио на 

њиховој изради, колико је дуго трајала припрема закона, да ли се обраћала 

пажња на унутрашњу и вањску хармонизацију одредби, да ли су нека 

питања већ обрађена у другим законима итд. Међутим, међу њима има и 

доста сличности, те се одредбе једног закона у једном кантону могу у скоро 

идентичној верзији наћи у другом кантону. Такође, постоје и одређене 

сличности са законима на ентитетском и нивоу Дистрикта, које смо већ 

обрадили. Због тога, да не би долазило до превеликог пресликавања 

сличних садржаја закона на кантоналном нивоу, детаљније ћемо обрадити 

само прописе Кантона Сарајево, док ћемо за друге кантоне набројати 

називе закона који се односе на животну средину и њену заштиту, а у 

фуснотама ћемо навести податке о бројевима службених гласила (новина, 

листова) одређеног кантона у којима се ти закони могу пронаћи.  

3.2.5.1. Ниво Кантона Сарајево 

Кантон Сарајево (у даљем тексту: КС) је у оквиру своје надлежности 

донио више прописа који су везани директно или једним својим дијелом за 

заштиту животне средине. Најважнији од њих су обрађени у наставку 

текста.  
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 Закон о концесијама, [Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, 
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 Видјети: U FBiH, I/član 2 и III/član 2. 
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Закон о водама КС уређују се питања организације и начина 

обављања послова управљања водама који су федералним Законом о 

водама пренесени у надлежност Кантона Сарајево.
133

 

Законом о шумама КС прописује се, између осталог, планирање и 

привређивање у шумарству, заштита шума и њихових функција и 

управљање шумама, које су добро од опшег интереса и уживају посебну 

бригу и заштиту Кантона Сарајево и општина.
134

  

Законом о заштити од буке КС прописују се, између осталог, 

дозвољени нивои буке, мјере заштите од буке, као и гранични нивои буке 

усклађени са намјеном простора и временом дана, тако да не угрожавају 

живот и рад људи, а посебно њихово здравље.
135

 

Закон о просторном уређењу КС прописује принципе планског 

уређења, коришћења, заштите и управљања простором, основе просторног 

планирања, начин израде и поступак доношења планских докумената те 

начин њиховог провођења, уређење грађевинског земљишта, одобрење за 

грађење, систем информација о стању у простору, као и друга питања од 

значаја за просторно уређење и грађење на подручју КС.
136

 

Законима о проглашењу заштићеног пејзажа „Бијамбаре”, 

заштићеног пејзажа „Требевић” и заштићеног пејзажа „Бентбаша” КС 

проглашавају се Заштићени пејзаж „Бијамбаре” и Заштићени пејзаж 

„Требевић”, утврђују се границе обухвата, категорија заштићеног подручја 

и остала питања битна за ове заштићене пејзаже.
137

 Законима о 

проглашењу споменика природе „Врело Босне” и ширег подручја водопада 

„Скакавац” спомеником природе КС се проглашавају Споменик природе 

„Врело Босне” и шире подручје водопада „Скакавац” и одређују се границе 
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 Zakon o vodama Kantona Sarajevo, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj 18/2010 i 

43/2016], član 1. 
134

 Zakon o šumama, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj 05/2013], članovi 1 i 4. 
135

 Zakon o zaštiti od buke, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj 23/2016], član 1. 
136

 Zakon o prostornom uređenju, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj 24/2017], član 1. 
137

 Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža „Bijambare”, [Sluţbene novine Kantona 

Sarajevo, broj 06/2010], član 1; Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža „Trebević”, 

[Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj 15/2014], član 1; Zakon o proglašenju zaštićenog 

pejzaža „Trebević”, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj 31/2017], član 1. 
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обухвата, категорија заштићеног подручја, зонирање простора, и друга 

питања везана за ове споменике природе.
138

 

Закон о геолошким истраживањима КС уређује геолошка 

истраживања из надлежности Кантона Сарајево.
139

 

Законом о рударству КС уређују се правни статус рудног блага, 

односно минералних сировина, начин и услови управљања минералним 

сировинама, заштита, извођење рударских радова и друга питања везана за 

управљање минералним сировинама на подручју КС. Рудно благо је 

одређено као добро од општег интереса које је под посебном заштитом.
140

 

Законом о концесијама КС дефинише се појам концесије, основни 

појмови, предмет концесије, утврђује планирање и припремне радње за 

додјелу концесије, поступак додјеле концесије, уговор о концесији, права и 

обавезе концесионара, те друга питања од значаја за остваривање концесија 

на подручју Кантона Сарајево.
141

 

3.2.5.2. Ниво Унско-санског кантона 

Унско-сански кантон је у оквиру своје надлежности донио више 

прописа који су везани директно или једним својим дијелом за заштиту 

животне средине. Између осталих, Унско-сански кантон је донио: Закон о 

заштити природе, Закон о водама, Закон о шумама, Закон о просторном 

уређењу и грађењу, Закон о заштити од буке, Закон о заштити од пожара 

и ватрогаству, Закон о управљању отпадом, Закон о рударству, Закон о 
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 Zakono o proglašenju spomenika prirode „Vrelo Bosne” – prečišćeni tekst, [Sluţbene 

novine Kantona Sarajevo, broj 06/2010], član 1; Zakon o proglašenju šireg područja 

vodopada „Skakavac” spomenikom prirode, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj 

11/2010], član 1. 
139

 Zakon o geološkim istraživanjima Kantona Sarajevo, [Sluţbene novine Kantona 

Sarajevo, broj 41/2012], član 1. 
140

 Zakon o rudarstvu, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj 29/2012], član 1. 
141

 Zakon o koncesijama, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, brojevi 23/2011 i 15/2013], 

član 1. 
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геолошким истраживањима, Закон о комуналним дјелатностима и Закон о 

концесијама.
142

 

3.2.5.3. Ниво Посавског кантона 

Посавски кантон је у оквиру своје надлежности донио више прописа 

који су везани директно или једним својим дијелом за заштиту животне 

средине. Између осталих, Посавски кантон је донио: Закон о водама, Закон 

о шумама, Закон о просторном уређењу и грађењу, Закон о заштити од 

пожара и ватрогаству, Закон о геолошким истраживањима, Закон о 

комуналном господарству и Закон о концесијама.
143

 

3.2.5.4. Ниво Тузланског кантона 

Тузлански кантон је у оквиру своје надлежности донио више прописа 

који су везани директно или једним својим дијелом за заштиту животне 

средине. Између осталих, Тузлански кантон је донио: Закон о заштити 

околице, Закон о заштити природе, Закон о водама, Закон о шумама, Закон 

о пољопривредном земљишту, Закон о промјени намјене пољопривредног 

земљишта, Закон о заштити од буке, Закон о просторном уређењу и 

грађењу, Закон о заштити акумулације Модрац, Закон о проглашењу дијела 
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Zakon o komunalnim djelatnostima, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona, brojevi 

4/2011, 11/2011, 6/2012, 13/2012, 8/2015 i 14/2017]; Zakon o upravljanju otpadom, 

[Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona, brojevi 4/2012 i 8/2014]; Zakon o prostornom 

uređenju i građenju – prečišćeni tekst, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona, brojevi 

12/2013, 3/2016 i 15/2020]; Zakon o zaštiti od buke, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog 

kantona, broj 3/2013]; Zakon o šumama, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona, brojevi 

22/2012, 16/2016 i 12/2017]; Zakon o geološkim istraživanjima, [Sluţbeni glasnik Unsko-

sanskog kantona, broj 19/2011]; Zakon o rudarstvu, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog 

kantona, broj 19/2011]; Zakon o vodama, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona, broj 

4/2011]; Zakon o koncesijama, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona, brojevi 10/2003, 

7/2009, 19/2013, 9/2017 i 18/2019]; Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu, [Sluţbeni 

glasnik Unsko-sanskog kantona, brojevi 4/2013]. 
143

 Zakon o komunalnom gospodarstvu, [Narodne novine Ţupanije Posavske, broj 3/2017]; 

Zakon o prostornom uređenju i građenju, [Narodne novine Ţupanije Posavske, brojevi 

6/2016 i 10/2019]; Zakon o šumama, [Narodne novine Ţupanije Posavske, broj 9/2013]; 

Zakon o geološkim istraživanjima, [Narodne novine Ţupanije Posavske, broj 6/2014]; Zakon 

o vodama, [Narodne novine Ţupanije Posavske, broj 2/2000]; Zakon o koncesijama, 

[Narodne novine Ţupanije Posavske, brojevi 6/2014, 12/2017 i 10/2021]; Zakon o zaštiti od 

požara i vatrogastvu, [Narodne novine Ţupanije Posavske, broj 12/2019]. 
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подручја планине Коњух заштићеним пејзажом „Коњух” и Закон о 

концесијама.
144

  

3.2.5.5. Ниво Зеничко-добојског кантона 

Зеничко-добојски кантон је у оквиру своје надлежности донио више 

прописа који су везани директно или једним својим дијелом за заштиту 

животне средине. Између осталих, Зеничко-добојски кантон је донио: 

Закон о заштити околине, Закон о водама, Закон о шумама, Закон о 

заштити од буке, Закон о рударству, Закон о геолошким истраживањима, 

Закон о просторном уређењу и грађењу, Закон о повјеравању јавних 

овлашћења из области заштите околиша, Закон о комуналним 

дјелатностима, Закон о проглашењу Споменика природе „Тајан” и Закон о 

концесијама.
145
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 Zakon o poljoprivrednom zemljištu, [Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, brojevi 

11/2000 i 04/2004]; Zakon o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, [Sluţbene novine 

Tuzlanskog kantona, broj 10/2010]; Zakon o koncesijama, [Sluţbene novine Tuzlanskog 

kantona, brojevi 05/2004, 07/2005, 06/2011, 01/2013 i 11/2014]; Zakon o vodama, 

[Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, broj 11/2008]; Zakon o zaštiti akumulacije Modrac, 

[Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, broj 5/2006]; Zakon o šumama, [Sluţbene novine 

Tuzlanskog kantona, brojevi 9/2012 i 17/2013]; Zakon o prostornom uređenju i građenju, 

[Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, brojevi 06/2011, 04/2013, 15/2013 i 02/2016]; Zakon 

o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštičenim pejzažom „Konjuh”, [Sluţbene 

novine Tuzlanskog kantona, brojevi 13/2009 i 08/2014]; Zakon o zaštiti prirode, [Sluţbene 

novine Tuzlanskog kantona, broj 10/2004]; Zakon o zaštiti od buke, [Sluţbene novine 

Tuzlanskog kantona, broj 03/2016]; Zakon o zaštiti okolice, [Sluţbene novine Tuzlanskog 

kantona, broj 06/1998, 15/2000]. 
145

 Zakon o šumama, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, brojevi 8/2013 i 

1/2015]; Zakon o vodama, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 17/2007]; 

Zakon o rudarstvu, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 10/2012]; Zakon o 

geološkim istraživanjima, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 8/2012]; 

Zakon o koncesijama – prečišćeni tekst, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 

5/2003]; Zakon o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša, [Sluţbene novine 

Zeničko-dobojskog kantona, broj 12/2013]; Zakon o komunalnim djelatnostima, [Sluţbene 

novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 17/2008]; Zakon o proglašenju Spomenika prirode 

„Tajan”, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 3/2008]; Zakon o zaštiti 

okoline, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 1/2000]; Zakon o prostornom 

uređenju i građenju, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 1/2014]; Zakon o 

zaštiti od buke, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 1/2014]. 
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3.2.5.6. Ниво Босанско-подрињског кантона Горажде 

Босанско-подрињски кантон Горажде је у оквиру своје надлежности 

донио више прописа који су везани директно или једним својим дијелом за 

заштиту животне средине. Између осталих, Босанско-подрињски кантон 

Горажде је донио: Закон о заштити околине, Закон о водама, Закон о 

шумама, Закон о заштити од буке, Закон о просторном уређењу и грађењу, 

Закон о комуналним дјелатностима и Закон о концесијама.
146

  

3.2.5.7. Ниво Средњобосанског кантона 

Средњобосански кантон је у оквиру своје надлежности донио више 

прописа који су везани директно или једним својим дијелом за заштиту 

животне средине. Између осталих, Средњобосански кантон је донио: Закон 

о заштити околиша, Закон о заштити природе, Закон о водама, Закон о 

шумама, Закон о квалитети зрака, Закон о заштити од буке, Закон о 

просторном уређењу, Закон о грађењу, Закон о управљању отпадом, Закон 

о комуналним дјелатностима и Закон о концесијама.
147
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 Zakon o komunalnim djelatnostima, [Sluţbene novine Bosansko-podrinjskog kantona 

Goraţde, broj 9/2013]; Zakon o prostornom uređenju i građenju – prečišćeni tekst, 

[Sluţbene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goraţde, broj 7/2013]; Zakon o zaštiti 

okoline – prečišćeni tekst, [Sluţbene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goraţde, broj: 

5/2005; 11/2010 i 8/2011]; Zakon o zaštiti od buke – prečišćeni tekst, [Sluţbene novine 

Bosansko-podrinjskog kantona Goraţde, broj 9/2013]; Zakon o vodama, [Sluţbene novine 

Bosansko-podrinjskog kantona Goraţde, broj 6/2010]; Zakon o šumama, [Sluţbene novine 

Bosansko-podrinjskog kantona Goraţde, brojevi 04/2013, 03/2019 i 15/2019]; Zakon o 

koncesijama, [Sluţbene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goraţde, broj 07/2017]; 

Zakon o prostornom uređenju i građenju – prečišćeni tekst, [Sluţbene novine Bosansko-

podrinjskog kantona Goraţde, brojevi 07/2013, 16/2013 , 06/2015 i 07/2017]. 
147

 Zakon o vodama, [Sluţbene novine Srednjobosanskog kantona, broj 11/2009]; Zakon o 

koncesijama, [Sluţbene novine Srednjobosanskog kantona, brojevi 08/2009, 06/2013 i 

09/2015]; Zakon o šumama, [Sluţbene novine Srednjobosanskog kantona, brojevi 05/2014, 

12/2015 , 08/2016 i 14/2020]; Zakon o prostornom uređenju, [Sluţbene novine 

Srednjobosanskog kantona, broj 11/2014]; Zakon o građenju, [Sluţbene novine 

Srednjobosanskog kantona, broj 10/2014]; Zakon o zaštiti okoliša, [Sluţbene novine 

Srednjobosanskog kantona, broj 4/2005]; Zakon o zaštiti prirode, [Sluţbene novine 

Srednjobosanskog kantona, broj 4/2005]; Zakon o upravljanju otpadom, [Sluţbene novine 

Srednjobosanskog kantona, broj 4/2005]; Zakon o kvaliteti zraka, [Sluţbene novine 

Srednjobosanskog kantona, broj 11/2000]; Zakon o zaštiti od buke, [Sluţbene novine 
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3.2.5.8. Ниво Херцеговачко-неретванског кантона 

Херцеговачко-неретвански кантон је у оквиру своје надлежности 

донио више прописа који су везани директно или једним својим дијелом за 

заштиту животне средине. Између осталих, Херцеговачко-неретвански 

кантон је донио: Закон о заштити околиша, Закон о заштити природе, 

Закон о водама, Закон о заштити зрака, Закон о заштити од буке, Закон о 

просторном уређењу, Закон о грађењу, Закон о заштити од пожара, Закон 

о управљању отпадом, Закон о комуналним дјелатностима и Закон о 

концесијама.
148

 

3.2.5.9. Ниво Западнохерцеговачког кантона 

Западнохерцеговачки кантон је у оквиру своје надлежности донио 

више прописа који су везани директно или једним својим дијелом за 

заштиту животне средине. Између осталих, Западнохерцеговачки кантон је 

донио: Закон о заштити околиша, Закон о водама, Закон о шумама, Закон 

о просторном уређењу, Закон о грађењу, Закон о заштити од буке, Закон о 

комуналном господарству и Закон о концесијама.
149

  

                                                                                                                                                             
Srednjobosanskog kantona, broj 11/2000]; Zakon o komunalnim djelatnostima, [Sluţbene 

novine Srednjobosanskog kantona, broj 13/2013]. 
148

 Zakon o vodama, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 6/2013]; 

Zakon o koncesijama, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, brojevi 

1/2013, 7/2016, 6/2018, 09/2019 i 1/2021]; Zakon o prostornom uređenju, [Sluţbene novine 

Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 4/2014]; Zakon o građenju, [Sluţbene novine 

Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 5/2004]; Zakon o zaštiti od požara, [Sluţbene 

novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 5/2009]; Zakon o zaštiti zraka, [Sluţbene 

novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 7/2014]; Zakon o zaštiti okoliša, 

[Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 6/2012]; Zakon o zaštiti 

prirode, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 3/2005]; Zakon o 

zaštiti zraka, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 3/2005]; Zakon o 

upravljanju otpadom, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 6/2006]; 

Zakon o komunalnim djelatnostima, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, 

broj 4/2016]; Zakon o zaštiti od buke, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog 

kantona, broj 6/2018]. 
149

 Zakon o vodama, [Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke, broj 12/2015]; Zakon 

o koncesijama, [Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke, broj 13/2013]; Zakon o 

prostornom uređenju, [Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke, brojevi 4/1999, 

15/2001, 10/2003 i 18/2011]; Zakon o građenju, [Narodne novine Ţupanije 

Zapadnohercegovačke, brojevi 4/1999, 15/2001, 10/2003 i 18/2011]; Zakon o zaštiti okoliša, 
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3.2.5.10. Ниво Кантона 10 

Кантон 10 је у оквиру своје надлежности донио више прописа који су 

везани директно или једним својим дијелом за заштиту животне средине. 

Између осталих, Кантон 10 је донио: Закон о шумама, Закон о водама, 

Закон о рударству, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о 

слатководном рибарству, Закон о грађењу, Закон о комуналним 

дјелатностима, Закон о просторном уређењу, Закон о геолошким 

истраживањима и Закон о концесијама.
150

 

3.3. Подзаконски акти које издају владе и министарства 

Подзаконски правни акти су општи правни акти који имају нижу 

правну снагу од закона и које доноси извршна власт и локални органи 

самоуправе. То су различите уредбе, одлуке, наредбе, правилници, 

пословници итд. Они се у области животне средине доносе ради бољег 

регулисања одређеног подручја, детаљније обраде законских одредби и 

сл.
151

 Подзаконски акти у области заштите животне средине морају бити 

усклађени са уставима и законима у БиХ.  

Како у БиХ постоји поприличан број влада, министарстава и органа 

управе, број подзаконских аката из области животне средине је огроман. 

                                                                                                                                                             
[Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke, broj 08/2013]; Zakon o komunalnom 

gospodarstvu – pročišćeni tekst, [Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke, broj 

9/2013]; Zakon o zaštiti od buke, [Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke, broj 

17/2014]; Zakon o šumama, [Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke, brojevi 

8/2013 i 11/2017]. 
150

 Zakon o šumama, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, broj: 4/2014]; Zakon o 

vodama, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, broj: 8/2015]; Zakon o rudarstvu, 

[Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, broj: 12/2001]; Zakon o poljoprivrednom 

zemljištu, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, broj: 2/2010]; Zakon o slatkovodnom 

ribarstvu, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, broj: 2/2006]; Zakon o građenju, 

[Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, broj 3/2016]; Zakon o komunalnim 

djelatnostima, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, brojevi 2/2006, 4/2006 i 

13/2017]; Zakon o prostornom uređenju, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, broj 

2/2014]; Zakon o geološkim istraživanjima, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, broj 

12/2001]; Zakon o koncesijama, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, brojevi 14/2003 

i 8/2008]. 
151

 Радомир Лукић, Будимир Кошутић, Увод у право, [Правни факултет Универзитета 

у Београду – Јавно предузеће „Службени гласник”, Београд: 2008
27

], странице 176-177. 
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Међутим, ови акти могу бити веома значајни када се крене у заштиту 

животне средине. Због тога је неопходно упознати се са оним актима који 

се односе на проблем који се жели ријешити у области заштите околиша. 

Улога ових аката у правним тражењима некада може бити пресудна за 

успјех одређених радњи, те је веома битно да се и они консултују у случају 

правних акција за заштиту животне средине. 

Тако у Републици Српској постоје различити подзаконски акти у 

области животне средине, као што су: Правилник о постројењима која могу 

бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу, 

Правилник о садржају, утврђивању и спровођењу мјера управљања у 

заштићеним подручјима, Уредба о Црвеној листи заштићених врста флоре 

и фауне Републике Српске, Одлука о јединачним накнадама за загађивање 

животне средине за моторна возила,  Правилник о мјерама за спречавање 

и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха и многи 

други.
152

  

Као што је то случај у РС, и у Федерацији БиХ постоје различити 

подзаконски акти у области животне средине, као што су: Уредба о 

пројектима за које је обавезна процјена утицаја на околину и пројектима 

за које се одлучује о потреби процјене утицаја на околину, Правилник о 

регистрима постројења и загађивањима, Правилник који одређује 

поступање са опасним отпадом који се не налази на листи отпада или чији 

је садржај непознат, Правилник о мониторингу емисија загађујућих 

материја у ваздух, Правилник о садржају и начину израде плана 

                                                           
152

 Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само 

уколико имају еколошку дозволу, [Службени гласник Републике Српске, број 

124/2012]; Правилник о садржају, утврђивању и спровођењу мјера управљања у 

заштићеним подручјима, [Службени гласник Републике Српске, број 83/2015]; Уредба 

о Црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике Српске, [Службени 

гласник Републике Српске, број 124/2012]; Одлука о јединачним накнадама за 

загађивање животне средине  за моторна возила, [Службени гласник Републике 

Српске, бројеви 116/2018 и 119/2018]; Правилник о мјерама за спречавање и смањење 

загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха, [Службени гласник Републике 

Српске, бројеви 3/2015, 51/2015, 47/2016 и 16/2019]. 
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управљања заштићеним подручјима, Уредба о посебним накнадама за 

околиш које се плаћају при регистрацији моторних возила и многи други.
153

 

У Брчко дистрикту БиХ исто тако имамо различите подзаконске акте 

у области животне средине, као што су: Правилник о поступању са 

отпадом који се не налази на листи опасног отпада или чији је садржај 

непознат, Правилник о мониторингу квалитета ваздуха, Правилник о 

постепеном искључивању супстанци које оштећују озонски омотач, 

Правилник о погонима и постројењима 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, Правилник о садржају 

студије утицаја на животну средину и многи други.
154

 

Кантони, такође, имају подзаконске акте у области животне средине. 

Тако Кантон 10, између осталих подзаконских аката, има Правилник о 

погонима и постројењима који могу бити изграђени и пуштени у рад само 

                                                           
153

 Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje 

se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš, [Sluţbene novine Federacije Bosne i 

Hercegovine, broj: 51/2021]; Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima, [Sluţbene 

novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj:  82/2007]; Pravilnik koji određuje postupanje 

sa opasnim otpadom koji se ne nalazi na listi otpada ili čiji je sadržaj nepoznat, [Sluţbene 

novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 9/2005]; Pravilnik o monitoringu emisija 

zagađujućih materija u zrak, [Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 9/2014 

i 97/2017]; Pravilnik o sadržaju i načinu izrade plana upravljanja zaštićenim područjima, 

[Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65/2006]; Uredba o posebnim 

naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila, [Sluţbene novine 

Federacije Bosne i Hercegovine, brojevi 14/2011 i 26/2011]. 
154

 Pravilnik o postupanju sa otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je 

sadržaj nepoznat, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj 32/2006]; 

Pravilnik o monitoringu kvaliteta vazduha, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne i 

Hercegovine, broj 30/2006]; Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju 

ozonski omotač, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj 30/2006]; 

Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na životnu 

sredinu i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pusteni u rad samo ako imaju 

ekološku dozvolu, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj 30/2006]; 

Pravilnik o sadržaju studije uticaja na životnu sredinu, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta 

Bosne i Hercegovine, broj 2/2007]. 
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ако имају околишну дозволу,
155

 Херцеговачко-неретвански кантон 

Правилник о начину располагања минералном сировином и јаловином 

ископаном приликом извођења грађевинских и других радова,
156

 Кантон 

Сарајево Правилник о начину и условима додјеле одобрења за геолошка 

истраживања од интереса за Кантон Сарајево,
157

 Тузлански кантон 

Правилник о риболовним подручјима и границама риболовних подручја на 

подручју Тузланског кантона
158

 итд.  

3.4. Ниво локалне самоуправе 

Ниво локалне самоуправе је веома значајан за заштиту животне 

средине, како је он у ствари и најближи грађанима и организацијама које се 

брину за животну средину. У БиХ постоји велики број локалних 

самоуправа, те ћемо из тог разлога изложити примјер само једне. У овом 

случају узећемо највећи крајишки град Бању Луку, који је територијална 

јединица локалне самоуправе у којој грађани задовољавају своје потребе и 

учествују у остваривању заједничких и општих интереса.
159

 

На примјеру Града Бање Луке можемо да видимо да овај град у 

области пружања услуга има надлежност за обављање специфичних 

функција у области заштите животне средине. Град Бања Лука тако у 

области заштите природних добара и животне средине, између осталих, 

обавља и послове као што су усвајање основа заштите, коришћења и 

унапређивања пољопривредног земљишта, одређивање ерозивних 

подручја, обезбјеђивање услова коришћења и начина управљања 

природним језерима, изворима, јавним бунарима и јавним чесмама и брига 
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 Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako 

imaju okolišnu dozvolu, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, brojevi 7/2005 i 

12/2008]. 
156

 Pravilnik o načinu raspolaganja mineralnom sirovinom i jalovinom iskopanom prilikom 

izvođenja građevnih i drugih radova, [Sluţbene novine Hеrcegovačko-neretvanskog 

kantona, broj 1/2013]. 
157

 Pravilnik o načinu i uslovima dodjele odobrenja za geološka istraživanja od interesa za 

Kanton Sarajevo, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj 17/2019]. 
158

 Pravilnik o ribolovnim područjima i granicama ribolovnih područja na području 

Tuzlanskog kantona, [Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, broj 11/2012]. 
159

 Статут Града Бања Лука – СГБЛ, [Службени гласник Града Бања Лука, бројеви 

14/2018 и 9/2019], члан 2.  
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о њиховој заштити, те стварање општих услова за очување чистоће обала 

ријека, језера и канала, обезбјеђивање очувања природних вриједности на 

свом подручју, обезбјеђивање општих услова и начина изградње и 

одржавања водовода у сеоским насељима, њихово коришћење и 

утврђивање санитарно-техничких услова за испуштање отпадних вода, 

брига о побољшању квалитета ваздуха и санацији за подручја са угроженим 

квалитетом ваздуха, обезбјеђивање вршења инспекцијског надзора из 

области заштите животне средине и друге послове из области заштите 

природних добара и животне средине.
160

  

У складу са овим, Град Бања Лука, односно његови органи доносе 

многобројне акте који су везани за животну средину и који се односе на 

њену заштиту, као што су нпр. Одлука о доношењу Регулационог плана 

заштићеног подручја Споменик парковске архитектуре Универзитетски 

град, чиме се комплекс „Универзитетски град” у Бањој Луци проглашава 

заштићеним подручјем са одрживим коришћењем природних ресурса и 

чиме се Споменик парковске архитектуре „Универзитетски град” ставља 

под заштиту у сврху очувања дендрофлоре, орнитофауне, објеката 

културно-историјског насљеђа, упостављања ботаничке баште и 

арборетума и обављања научних и наставних активности,
161

 Одлука о 

доношењу Регулационог плана за уређење обала Врбаса у Бањој Луци којом 

се доноси Регулациони план за уређење обала Врбаса у Бањој Луци
162

 или 

Одлука о ревизији Регулационог плана „Српске Топлице 1” у којој се 

приступа изради ревизије Регулационог плана „Српске Топлице 1”
163

, и 

многе друге.   

Други градови, општине, односно органи локалне самоуправе у БиХ 

такође доносе своје акте у складу са надлежностима у области животне 

средине, који могу бити веома значајни за очување околиша на одређеном 
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 СГБЛ, чланови 17 и 29. 
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 Одлука о доношењу Регулационог плана заштићеног подручја Споменик парковске 

архитектуре Универзитетски град, [Службени гласник града Бања Лука, број 

4/2017], I, II.  
162

 Одлука о доношењу Регулационог плана за уређење обала Врбаса у Бањој Луци, 

[Службени гласник Града Бања Лука, број 14/2010], I. 
163

 Одлука о ревизији Регулационог плана „Српске Топлице 1”, [Службени гласник 

Града Бања Лука, број 5/2012], I. 
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подручју. Зато је веома битно редовно се информисати о актима које 

доноси локална самоуправа, јер они могу директно да утичу на животе 

грађана и на њихову животну средину.  

4. ОСНОВНА НАЧЕЛА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Право заштите животне средине, као и друге области права, уважава 

одређена општа начела, као што су начела уставности и законитости. 

Међутим, поред општих начела, ово право, садржи и одређена начела 

заштите животне средине, односно околиша, која су посебност ове области. 

Та начела произлазе из међународних докумената и домаћих законских 

прописа у БиХ.
164

 Тако су основна начела заштите животне средине у БиХ: 

начело одрживог развoja, начело предострожности и превенције, начело 

замјене, начело интегралног приступа, начело сарадње и подјеле 

одговорности, начело учешћа јавности и приступа информацијама и начело 

„загађивач плаћа”. 

Начело одрживог развоја животне средине је донекле различито 

језички дефинисано у БиХ, у зависности од закона, иако се практично 

односи на идентичне ствари. У РС оно подразумијева очување природног 

богатства, односно природног блага у БД, тако да потрошња обновљивих 

материјала, водених и енергетских ресурса не прелази оквире у којима 

природни системи могу то надокнадити и да потрошња необновљивих 

ресурса не прелази оквир у којем се одрживи обновљиви ресурси 

замјењују, да степен загађујућих материја које се емитују не прелази 

могућности ваздуха, воде, земљишта да их апсорбује и преради и стално 

очување биолошке разноврсности (биодиверзитета) односно разноликости, 

људског здравља, квалитета ваздуха, воде и земљишта, према условима у 

РС, тј. стандардима у БД, који су потребни за живот (и благостање у БД) 

људи, биљног и животињског свијета. У ФБиХ оно обухвата очување 

компоненти околиша и јачање њихових еколошких функција, да емисије 

полутаната не прелазе капацитет ваздуха, воде и тла и њихову 

способност апсорпције и самопречишћавања, и стално очување биолошког 
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 EP, stranice 21-22. 
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диверзитета, људског здравља, те квалитета ваздуха, воде и тла према 

стандардима који су увијек довољни за живот људи, биљног и 

животињског свијета.
165

 

Начело предострожности и превенције представља ситуацију када 

постоји односно пријети опасност од непоправљиве штете по животну 

средину, и тада недостатак научне подлоге не може бити разлог за одгађање 

увођења мјера предострожности и превенције (нужних мјера у БД) да би се 

спријечила даља деградација животне средине. Такође, коришћење 

животне средине организује се и обавља на начин који резултира најнижим 

могућим степеном оптерећења и коришћења животне средине, спречава 

загађивање животне средине и спречава штету по животну средину. 

Елементи животне средине се морају економично користити, те свести на 

најмању могућу мјеру стварање отпада примјеном рециклаже насталог 

отпада. Другачије речено, при употреби ресурса (сировина и материјала) 

мора се поштовати, како се у ФБиХ назива „начело опреза”, тј. пажљиво 

управљати и економично користити компоненте околиша, те свести на 

најмању могућу мјеру настајање отпада примјеном рецикаже и/или поновне 

употребе природних и вјештачких материјала. Корисник животне средине 

који изазива опасност по животну средину или узрокује штету по животну 

средину у РС и БД је дужан да одмах обустави радњу која представља 

опасност или узрокује штету, а у ФБиХ треба да опасност за настанак 

штете сведе на ниво дозвољен граничним вриједностима. Уколико је 

штета настала као посљедица досадашњих дјелатности корисника, 

корисник је дужан да у што краћем року отклони и поправи насталу штету 

у животној средини.
166

 

Начело замјене у РС и БД подразумијева да је сваку дјелатност која 

би могла да има штетне посљедице по животну средину потребно 

замијенити другом дјелатношћу која представља знатно мањи ризик и 

опасност по животну средину а у ФБиХ је сваку постојећу дјелатност која 

има штетне посљедице по околиш, потребно прилагодити прописаним 

ограничењима у погледу обима утицаја на околиш. Замјена дјелатности 

обавља се и уколико су трошкови такве дјелатности већи од вриједности 
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 ЗЗЖСРС, члан 7; ZZOFBiH, član 5; ZZŢOBD, član 5. 
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 ЗЗЖСРС, члан 8; ZZOFBiH, član 6; ZZŢOBD, član 6. 
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које треба заштитити, а прилагођавање дјелатности обавља се и у случају 

да су трошкови прилагођавања већи од вриједности које треба заштитити. 

Ово се примјењује при коришћењу производа, дијелова постројења, опреме 

и примјене производних процеса у РС и ФБиХ, уз обавезно ограничавање 

загађивања животне средине на извору.
167

 

Начело интегралног приступа претпоставља да су захтјеви за висок 

ниво заштите животне средине и побољшање квалитета животне средине 

саставни дио свих политика у РС, ФБиХ и БД (и стратегија у РС) којима је 

циљ унапређивање животне средине, а осигуравају се у складу са начелом 

одрживог развоја. Сврха начела интегралног приступа је спречавање или 

свођење на најмању могућу мјеру ризика од штете по животну средину у 

цијелости. Ово начело обухвата узимање у обзир цијелог животног циклуса 

супстанци (материјала) и производа, предвиђање посљедица у свим 

елементима животне средине као резултата дјеловања супстанци 

(материјала) и дјелатности (активности), свођење настанка отпада и 

штетног дјеловања отпада на најмању могућу мјеру, примјењивање општих 

метода за процјењивање и поређење проблема у животној средини и 

примјену мјера у односу на посљедице, попут квалитативних циљева 

заштите животне средине и мјера усмјерених ка изворима када су у питању 

емисије.
168

 

Начело сарадње и подјеле одговорности подразумијева да се 

планирање, управљање и мониторинг животне средине на нивоу Републике 

Српске постиже сарадњом и заједничким дјеловањем свих субјеката с 

циљем заштите животне средине, свако у оквиру своје надлежности и 

одговорности. У БД крајњи циљ одрживог развоја постиже се кроз 

заједничку сарадњу и заједничко дјеловање свих субјеката у циљу заштите 

животне средине на основу подијељене одговорности, обавеза сарадње и 

заједничког дјеловања и односи се на све фазе постизања циљева заштите 

животне средине. На нивоу Федерације БиХ одрживи развој у подручју 

околиша постиже се сарадњом и заједничким дјеловањем свих субјеката у 

циљу заштите околиша. Спровођење циљева који се тичу животне средине 

подстиче се међуентитетском сарадњом и сарадњом са Брчко дистриктом, 
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билатералним или мултилатералним међународним споразумима о заштити 

животне средине и другим споразумима о сарадњи, као и пружањем 

информација и подршке у вези са заштитом животне средине, а посебно у 

односима са сусједним земљама. У Брчко дистрикту у недостатку 

међународних споразума, циљеви заштите животне средине других земаља 

који се узимају у обзир су смањење прекограничног загађивања или 

постојање такве опасности по животну средину, као и спречавање 

загађивања и изазивања штете по животну средину.
169

  

Начело учешћа јавности и приступа информацијама представља 

обавезу да сваки појединац и организација морају имати одговарајући 

приступ информацијама које се односе на животну средину, а којим 

располажу органи управе у РС, односно органи управе и управне 

организације у ФБиХ, односно у БД, укључујући и информације о опасним 

супстанцама и дјелатностима у њиховим заједницама, као и могућност 

учествовања у доношењу одлука. Јавност у Републици Српској има право 

да учествује у поступцима који се воде у складу са прописима, у 

Федерацији БиХ у поступцима који се воде на захтјев оператера и 

инвеститора у складу са одредбама прописа, а у БД се мора обезбиједити 

учешће јавности у управном и судском поступку. Такође, свако 

заинтересовано лице које сматра да су му повријеђена права има право на 

заштиту у управним и судским поступцима.
170

  

Начело да „загађивач плаћа” у РС представља обавезу загађивача 

животне средине да плаћа накнаду за загађивање животне средине у 

складу са прописом који регулише финансирање заштите животне средине, 

када својим активностима проузрокује или може проузроковати 

оптерећење животне средине, односно ако производи, користи или ставља 

у промет сировину, полупроизвод или производ који садржи штетне 

материје по животну средину. У ФБиХ загађивач треба да плаћа трошкове 

надзора и превенције од загађења, као и надокнаду за штету учињену 

околишу без обзира јесу ли трошкови настали усљед наметања 

одговорности због емисија загађења, накнада утврђених одговарајућим 

финансијским инструментима или као обавеза утврђена прописом о 
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смањивању загађења околиша. У БД загађивач плаћа трошкове контроле и 

превенције од загађења, без обзира да ли су трошкови резултат наметања 

обавезе због емисија загађења, или одговарајући економски механизам, или 

обавеза произашла из прописа о смањивању загађености животне средине. 

Корисник животне средине је одговоран за све дјелатности које имају 

утицаја на животну средину. Загађивач животне средине у Српској треба да 

сноси укупне трошкове мјера за спречавање и смањивање загађивања који 

укључују трошкове ризика по животну средину и трошкове уклањања 

штете нанесене животној средини, док је загађивач у Федерацији одговоран 

за све дјелатности које имају утицај на околиш у складу са прописима.
171
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II  

УПРАВНО ПРАВО И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ  

1. УВОД  

Управа представља управни систем људске сарадње, у којој је 

потребно да се управљању друштвеним процесима приступа као сложеном 

процесу легитимног утицаја на понашање људи према унапријед 

постављеним стандардима ради неутралисања негативних ефеката 

неизвјесности. Управно право представља комплексно и веома велико 

подручје савременог права, односно сложен систем правних норми које 

регулишу „организацију управе и јавних служби, процедуру доношења 

управних одлука и контролу обављања управне дјелатности и јавних 

служби”.
172

  

У нашем правном поретку (не само у управном праву) разликују се 

правне норме којима се одређују основна права и дужности субјеката права 

али и правне норме које служе за њихово остварење. Прва група правних 

норми је она у којој се утврђују права и обавезе и оне се налазе у 

материјалноправним законима и прописима (нпр. право на приступ 

информацији), док у другу врсту норми спадају оне норме којима је уређен 

поступак (процедура, процес) остварења права или реализације обавезе 

(нпр. поступак добијања информације). Сврха процесног права, односно 

процедура у оквиру управе (али и других грана права) је у ствари 

остварење материјалног права.
173

  

2. УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР  

У раније набројаним еколошким законима у БиХ прописују се 

различита права, али и процедуре које је потребно проћи. Док су у 

одређеним законима прописане специфичне одредбе за неке поступке, 

опште одредбе односно правила у погледу управноправне заштите 
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регулисана су у законима којима се регулише управни поступак, као и 

управни спор у БиХ.  

Закон о управном поступку БиХ примјењују органи управе Босне и 

Херцеговине кад у управним стварима, непосредно примјењујући прописе, 

рјешавају о правима, обавезама или правним интересима физичких лица, 

правних лица или других странака у управним стварима које су у 

надлежности институција БиХ.
174

 

Законом о управним споровима БиХ утврђују се правила управног 

спора у којем се одлучује о законитости појединачних и општих коначних 

управних аката донесених на основу закона при вршењу јавних функција 

институција БиХ којим се рјешава о правима и обавезама грађана и 

правних лица.
175

 

По Закону о општем управном поступку у Републици Српској 

дужни су да поступају републички органи управе, кад у управним 

стварима, непосредно примјењујући прописе, рјешавају о правима, 

обавезама или правним интересима појединца, правног лица или друге 

странке, као и органи града и општине кад на основу закона обављају 

послове државне управе.
176

 

Законом о управним споровима РС одређено је да судови одлучују о 

законитости аката којима републички органи управе и републичке управне 

организације, и органи јединице локалне самоуправе у општини и граду, 

предузећа, установе и друга правна лица која врше јавна овлашћења, 

рјешавају о правима и обавезама физичких и правних лица или других 

странака у појединачним управним стварима.
177
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Закон о управном поступку ФБиХ дужни су примјењивати органи 

управе Федерације Босне и Херцеговине и органи управе кантона, као и 

градске и опшинске службе за управу и други органи кад у управним 

стварима, непосредно примјењујући прописе, рјешавају о правима, 

обавезама или правним интересима грађана, правних лица или других 

странака. Надлежна тијела кантона могу да доносе допунска правила 

управног поступка, која морају бити у складу са овим законом.
178

  

Ради остваривања судске заштите права грађана, привредних и других 

друштава, установа и других правних лица у ФБиХ, кантону, граду и 

општини и ради осигурања законитости, према Закону о управним 

споровима ФБиХ, судови у управним споровима одлучују о законитости 

аката којима органи управе и службе за управу у општини и граду, односно 

привредна и друга друштва, установе и друга правна лица која имају јавна 

овлашћења рјешавају о правима и обавезама појединаца и правних лица у 

појединачним управним стварима.
179

 

Законом о управном поступку Брчко дистрикта пак уређују се 

правила на основу којих органи јавне управе БД у оквиру дјелокруга 

утврђеног на основу закона, поступају и рјешавају у управним стварима.
180

  

Као што је случај у ентитетима, ради остваривања судске заштите 

права грађана и предузећа (друштава), установа и других правних лица у 

БД и ради осигурања законитости, а према Закону о управним споровима 

БД, судови у управним споровима одлучују о законитости аката којима 

одјели БД, односно предузећа, установе и друга правна лица која имају 

јавна овлашћења рјешавају о правима и обавезама грађана и правних лица у 

појединачним управним стварима.
181
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Поједина питања поступка због специфичне природе управних ствари 

у одређеним управним областима могу бити посебним законом уређена 

другачије него што су уређена овим законима.
182

 

3. СТРАНКЕ, ПОДНЕСЦИ И ПОКРЕТАЊЕ УПРАВНОГ 

ПОСТУПКА И СПОРА 

Странка у правном поступку је лице по чијем је захтјеву покренут 

поступак или против кога се води поступак, или које ради заштите својих 

права или правних интереса има право да учествује у поступку. Странка у 

управном поступку може бити свако физичко и правно лице. Органи 

управе, организација, насеље, група лица и други који немају својство 

правног лица (у БД пословна јединица предузећа, насеље, група лица и 

дијелови предузећа), између осталих, могу бити странке ако могу бити 

носиоци права и обавеза или правних интереса (у РС) о којима се рјешава у 

управном поступку.
183

  

Путем поднесака се комуницира у оквиру управног поступка са 

надлежним органима. Под поднесцима се подразумијевају захтјеви, 

обрасци који се користе за аутоматску обраду података, приједлози, 

пријаве, молбе, жалбе, приговори и друга саопштења којима се странке 

обраћају органима.
184

  

Надлежни орган ће покренути првостепени поступак по службеној 

дужности кад то одређује закон или други пропис и кад утврди или сазна 

да, с обзиром на постојеће чињенично стање, треба покренути поступак 

ради заштите јавног интереса. При покретању поступка по службеној 

дужности надлежни орган узима у обзир и евентуалне представке грађана, 

организација и органа.
185

  

На основу чињеница утврђених у поступку, орган надлежан за 

рјешавање доноси рјешење о ствари која је предмет поступка. Против 
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рјешења донесеног у првом степену странка има право жалбе. О жалби 

одлучује другостепени орган. Ипак, против неких рјешења се не може 

изјавити жалба. Против првостепених рјешења за које није дозвољена 

жалба као и против другостепених рјешења може се покренути управни 

спор.
186

  

Дакле, органи надлежни за рад на одређеним предметима доносе 

управне акте који представљају основну врсту појединачних правних 

аката које у вршењу своје дјелатности доноси управа. Они су правни акти 

којима се прописује неко појединачно и конкретно правило за одређени 

случај и одређено лице.
187

 

Као што смо већ рекли, ради остваривања судске заштите права, 

судови у управним споровима одлучују о законитости аката којима органи 

управе и управне организације, органи јединице локалне самоуправе у 

општини и граду, предузећа, установе и друга правна лица која врше јавна 

овлашћења, рјешавају о правима и обавезама физичких и правних лица или 

других странака у појединачним управним стварима, на различитим 

нивоима у складу са уређењем БиХ.
188

  

Управни спор покреће се тужбом, а право покретања управног спора 

имају, између осталих, физичка и правна лица, ако сматрају да им је 

управним актом повријеђено неко право или непосредни лични интерес 

заснован на закону. Орган јединице локалне самоуправе, пословна јединица 

предузећа, насеље или група лица и слично, иако немају својство правног 

лица, могу покренути управни спор ако су носиоци права и обавеза о 

којима се рјешавало у управном поступку. Такође, спор на нивоу БиХ могу 

покренути и групе које заступају колективне интересе (удружења и 

фондације, корпорације, синдикати) ако су коначним управним актом 

повријеђена њихова права или колективни интереси које заступају.
189
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У БиХ такође постоје и поступци везани за тзв. „ћутњу управе” или 

„шутњу администрације”. Ово могу бити веома битни поступци у 

еколошким стварима, у оним случајевима када надлежни органи крију 

одређене ствари од јавности, а те ствари могу да доведу до тешког загађења 

животне средине. 

Кад се поступак покреће на нивоу БиХ, РС или ФБиХ поводом 

захтјева странке, односно по службеној дужности ако је то у интересу 

странке, а прије доношења рјешења није потребно спроводити посебан 

испитни поступак, нити постоје други разлози због којих се не може 

донијети рјешење без одгоде, надлежни орган дужан је да донесе рјешење и 

достави га странци што прије, а најкасније у року од 30 дана рачунајући од 

дана предаје уредног захтјева, односно од дана покретања поступка по 

службеној дужности. У осталим случајевима кад се поступак покреће 

поводом захтјева странке, односно по службеној дужности ако је то у 

интересу странке, надлежни орган дужан је да донесе рјешење и достави га 

странци најкасније у року од 60 дана. Ако надлежни орган против чијег је 

рјешења допуштена жалба не донесе рјешење и не достави га странци у 

року, странка има право изјавити жалбу надлежном органу, као да је њен 

захтјев одбијен.
 
 У БД странка има право жалбе Апелационој комисији у 

случају кад првостепени орган није у прописаном року донио рјешење о 

њеном захтјеву. Ако надлежни орган против чијег је рјешења допуштена 

жалба не донесе рјешење и не достави га странци у року, странка има право 

изјавити жалбу Апелационој комисији, као да је њен захтјев одбијен. 

Дакле, странка има право на жалбу и кад првостепени орган у одређеном 

року не донесе рјешење по њеном захтјеву, односно не донесе рјешење у 

поступку покренутом по службеној дужности, а у интересу странке.
190

 

Уколико у управном поступку на нивоу БиХ другостепена 

институција није у року од 30 дана или у посебним прописом одређеном 

краћем року донијела рјешење по жалби странке против првостепеног 

рјешења, а не донесе га ни у даљем року од седам дана по писаном 

тражењу, странка може покренути управни спор као да јој је жалба 

одбијена. На исти начин може поступити странка и кад по њеном захтјеву у 
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управном поступку првостепена институција није донијела рјешење против 

чијег акта законом није дозвољена жалба. Ако у управном поступку 

првостепена институција против чијег акта је дозвољена жалба није у року 

од 60 дана донијела никакво рјешење по захтјеву, странка има право да се 

обрати својим захтјевом другостепеној институцији. Против рјешења 

другостепене институције странка може покренути управни спор, а може га 

покренути и ако другостепена институција не донесе рјешење у 

прописаном року.
191

 

Ако другостепени орган у РС није у року од 60 дана или у посебном 

пропису одређеном краћем року донио рјешење по жалби странке против 

рјешења првостепеног органа, а не донесе га ни у даљем року од 15 дана по 

поновљеном тражењу, странка може покренути управни спор као да јој је 

жалба одбијена. На идентичан начин може поступити странка и кад по 

њеном захтјеву није донио рјешење првостепени орган у року утврђеном 

законом, против чијег акта нема мјеста жалби. Ако првостепени орган 

против чијег акта има мјеста жалби није у року од 60 дана донио рјешење 

по захтјеву, странка има право да поднесе жалбу другостепеном органу. 

Против рјешења другостепеног органа странка може покренути управни 

спор, а може га покренути и ако овај орган не донесе рјешење.
192

 

Уколико у управном поступку другостепени орган на нивоу ФБиХ 

није у року од 30 дана или у посебним прописом одређеном краћем року 

донио рјешење по жалби странке против првостепеног рјешења, а не донесе 

га ни по захтјеву управне инспекције којој се странка обратила, странка 

може покренути управни спор као да јој је жалба одбијена. На исти начин 

може поступити странка и кад по њеном захтјеву у управном поступку није 

донио рјешење првостепени орган против чијег акта законом није 

дозвољена жалба. Уколико у управном поступку првостепени орган против 

чијег акта је дозвољена жалба није у року од 60 дана донио рјешење по 

захтјеву, странка има право обратити се својим захтјевом другостепеном 

органу. Против рјешења другостепеног органа странка може покренути 
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управни спор, а може га, покренути и ако другостепени орган не донесе 

рјешење у прописаном року.
193

 

Уколико у управном поступку у БД Апелациона комисија није у року 

од 30 дана или у посебном прописом одређеном краћем року донијела 

рјешење по жалби странке против првостепеног рјешења, а не донесе га ни 

у даљем року од седам дана по писменом тражењу странке, та странка 

може покренути управни спор као да јој је жалба одбијена. На идентичан 

начин може поступити странка и кад по њеном захтјеву у управном 

поступку није донио рјешење првостепени орган против чијег акта законом 

није дозвољена жалба.
194

 

4. ЗАШТИТА ПРАВА 

4.1. Заштита права на приступ еколошким информацијама 

У БиХ постоје три закона која се односе на слободан приступ 

информацијама: Закон о слободи приступа информацијама РС, Закон о 

слободи приступа информацијама ФБиХ и Закон о слободи приступа 

информацијама БиХ. 

Према одредбама из ових закона, свако физичко и правно лице има 

право приступа информацијама које су под контролом јавног органа, а 

сваки јавни орган има одговарајућу обавезу да објави такве информације. 

Ово право приступа подлеже само ограничењима која су утврђена у 

закону.
195

 

Закони о животној средини, у случају обраде за овај приручник, они 

на нивоу РС, ФБиХ и БД, детаљније регулишу приступ информацијама из 

области животне средине. У њима се наводи да приступ јавности 

информацијама, учествовање у одлучивању и заштити права из области 
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заштите животне средине имају сва физичка лица без обзира на 

држављанство, националност или мјесто пребивалишта и правна лица без 

обзира на сједиште.
196

 

„Информација” у смислу законâ о слободи приступа информацијама 

представља сваки материјал којим се преносе чињенице, мишљења, подаци 

или било који други садржај, укључујући сваку копију или њен дио, без 

обзира на облик или карактеристике, као и на то када је сачињена и како је 

класификована. Под јавним органима у РС се узимају: сваки републички 

орган, градски орган, општински орган или било који извршни, 

законодавни или правосудни орган, орган који обавља јавну функцију, 

правно лице које је у власништву или које контролише јавни орган и било 

који други управни орган. У ФБиХ је то сваки орган односно правно лице у 

Федерацији БиХ (органи законодавне, извршне и судске власти, орган 

управе, правно лице са јавним овлашћењима које је основано у складу са 

законом, правно лице које је у власништву или под контролом ФБиХ, 

кантона, општине или града или над чијим радом јавни орган врши надзор). 

На нивоу БиХ то је сваки извршни, законодавни и судски орган, орган који 

обавља јавну функцију, а именован је или установљен у складу са законом, 

правно лице које је у власништву или које контролише јавни орган и било 

који други управни орган.
197

 

Информација о животној средини у смислу закона који регулишу 

заштиту животне средине представља информацију у писаној, визуелној, 

аудио, вербалној или усменој (у ФБиХ), електронској или било којој другој 

материјалној форми о:  

1. стању, заштити, одрживом коришћењу или унапређивању 

елемената животне средине, као што су ваздух, вода, земљиште, 

пејзаж, простор и природна подручја, биодиверзитету и његовим 

компонентама и међудјеловању ових елемената у РС, односно 

стању компоненти околиша, пејзажу и природној локацији, 

биолошком диверзитету и његовим компонентама, укључујући 
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генетички модификоване организме и интеракцију између тих 

компоненти у ФБиХ и БД, 

2. факторима као што су супстанце, енергија, бука и радијација, 

дјелатности и административне мјере, споразуми о заштити 

животне средине, планови и програми у РС, ФБиХ и БД, као и 

политике и законодавство у ФБиХ и БД, који утичу или постоји 

вјероватноћа да ће утицати на елементе животне средине и анализа 

трошкова и корисних ефеката и друге економске анализе и 

претпоставке које се користе у одлучивању у животној средини и  

3. стању здравља становништва и безбједности, животним условима, 

културним добрима и грађевинама, у мјери у којој су или би могли 

да буду под утицајем стања елемената животне средине или преко 

ових елемената под утицајем фактора, дјелатности или мјера 

наведених изнад.
198

 

Надлежни органи морају обезбиједити да информације о животној 

средини учине доступним јавности, као и копију документације која 

садржи такву информацију.
199

 

Захтјев за приступ информацијама о животној средини одбија се 

уколико:  

1. органи управе не посједују тражене информације о животној 

средини, 

2. је захтјев очигледно неоснован или не садржи довољно података у 

вези са траженом информацијом у РС, односно уколико је 

неразумљив или формулисан превише уопштено у ФБиХ,  

3. се захтјев тиче материјала који је у фази припреме или се тиче 

унутрашње комуникације органа управе гдје је такво изузимање од 

давања информације предвиђено неким другим законом, узимајући 

у обзир нарушавање општег интереса давањем информације у РС и 

ФБиХ, односно уколико се захтјев односи на информације чији 

садржај није припремљен, или се односи на информацију која се 
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тиче унутрашњих односа БД, а такве информације су изузете од 

давања неким другим, 

4. је информација већ достављена представницима удружења и 

фондација, заинтересованом становништву односног подручја и 

штампи због колективног јавног интереса у РС и БД. У том случају 

надлежни орган управе ће упутити подносиоца захтјева гдје може 

добити потребне информације.
200

 

Према општим законским одредбама везаним за достављање 

информација, надлежни јавни орган може да утврди изузетак, у 

случајевима када се откривањем информације основано може очекивати 

изазивање значајне штете по легитимне циљеве БиХ, ФБиХ и РС. То су 

сљедећи интереси: интереси одбране и сигурности, као и заштита јавне 

безбједности, спречавање криминала и свако откривање криминала, 

заштита процеса доношења одлуке од стране јавног органа у давању 

мишљења, савјета или препорука од стране јавног органа, запосленог лица 

у јавном органу, или сваког лица које врши активности за или у име јавног 

органа, а не обухвата чињеничне, статистичке, научне или техничке 

информације. У случају БиХ ту су такође и интереси вањске и монетарне 

политике.
201

  

Такође, закони о заштити животне средине проширују ову листу, па 

захтјев за приступ информацијама о животној средини може бити одбијен 

уколико би давање информација имало штетан утицај на:  

1. међународне односе, одбрану или општу безбједност,  

2. ток поступка, право лица на праведно суђење и могућност органа 

управе да спроведе кривични или дисциплински поступак 

(кривичну или другу истрагу у БД),  

3. повјерљивост информација које се тичу трговине и индустрије и 

информације о емисијама које су битне за заштиту животне 

средине, уколико је то утврђено посебним прописом с циљем 

заштите економских интереса у РС; у БД повјерљивост 

информација које се тичу трговине и индустрије, гдје је таква 
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повјерљивост заштићена законом како би се заштитили легитимни 

економски интереси, а у овом оквиру, информације о емисијама 

које су битне за заштиту животне средине не смију се откривати; 

док је то у ФБиХ повјерљивост информација које се односе на 

трговину и индустрију, уколико је повјерљивост информације 

утврђена посебним прописом у циљу заштите економских 

интереса, изузев информација о емисијама које су релевантне за 

заштиту околиша, 

4. права интелектуалне својине,  

5. повјерљивост личних података и/или документа који се односе на 

физичка лица у случају да та лица нису дала сагласност за 

откривање датих информација јавности, уколико је то утврђено 

посебним прописом,  

6. интересе трећег лица које је обезбиједило тражене информације а 

да на то није било обавезно и уколико то лице не дâ сагласност за 

откривање датог материјала и  

7. животну средину на коју се информације односе, као што су мјеста 

узгоја ријетких врста.  

Разлог за одбијање захјева за приступ информацијама мора бити 

образложен. Уколико орган управе не посједује тражене информације, 

дужан је да у најкраћем могућем року (у року од осам дана у ФБиХ) 

прослиједи захтјев органу управе који би могао имати тражене 

информације и о томе обавијести подносиоца захтјева. У БД ако надлежно 

одјељење не посједује тражене информације дужно је у најкраћем року, а 

најкасније у року од осам дана, да о томе обавијести подносиоца захтјева. 

Ако се одбије приступ информацији, надлежно одјељење ће у писаној 

форми обавијестити подносиоца захтјева о одбијању приступа 

информацији у року од осам дана од дана подношења захтјева за приступ 

информацији. Рок се може продужити за још осам дана због сложености 

информације, с тим да ће подносилац захтјева бити обавијештен о 

разлозима продужења.
202
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Када надлежни јавни орган оправдано утврди да захтјев за приступ 

информацијама укључује повјерљиве комерцијалне интересе треће стране, 

надлежни јавни орган ће дописом, по хитном поступку, обавијестити трећу 

страну о појединостима захтјева. Дописом се трећа страна информише о 

непосредном објављивању информација, осим ако трећа страна, у року од 

15 дана од пријема дописа, не одговори у писаној форми да такве 

информације сматра повјерљивим и наведе разлоге за штету која би 

проистекла из објављивања информација. Након пријема таквог одговора, 

надлежни јавни орган ће утврдити изузетак.
203

 

Ако је дио тражених информација утврђен као изузетак, надлежни 

јавни орган ће издвојити такав дио и објавити остатак информација, осим 

ако због овог раздвајања информације нису постале неразумљиве
204

  

Захтјеви за приступ информацијама се подносе оном јавном органу за 

којег подносилац захтјева сматра да је надлежан. Јавни орган није 

овлаштен и неће испитивати нити захтјевати разлоге оправданости, 

односно образложење захтјева. Захтјев за приступ информацији мора бити: 

1. у писаној форми,  

2. написан на једном од званичних језика у БиХ,  

3. садржавати довољно података у вези са природом и/или садржајем 

информација, како би се омогућило да јавни орган спроведе 

редовне активности у циљу проналажења захтјеваних 

информација, односно да јавни орган уз разуман напор пронађе 

тражену информацију и укључити име подносиоца захтјева као и 

податке за контакте са подносиоцем захтјева (конкретно, име и 

његову адресу за приступ информацијама у ФБиХ).
205

  

Када је у питању посебан захтјев за приступ информацијама о 

животној средини у захтјеву се не морају навести разлози због којих се 

тражи информација. Одговор на захтјев такође мора бити у писаној форми, 

осим ако је оправдано да орган управе, односно надлежно одјељење 

достави тражене информације у другој форми, с тим да постоји обавеза 
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органа да образложи разлог због којег се информација доставља у другој 

форми или уколико је информација доступна јавности у другој форми. 

Информације о животној средини достављају се што је прије могуће, а 

најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтјева за приступ 

информацијама. У ФБиХ је прописан и законски изузетак који се односи на 

случајеве када садржај и сложеност датих информација оправдава 

продужење овога рока до једног мјесеца, с тим да подносилац захтјева буде 

обавјештен о сваком продужењу датог рока и разлозима тога продужења. 

Одговор о одбијању захтјева даје се у писаној форми у року од 15 дана од 

дана подношења захтјева за приступ информацијама.
206

 

По пријему захтјева за приступ информацији, надлежни јавни орган 

би требало да предузме све потребне мјере да прикупи захтијеване 

информације, те размотри све чињенице и околности које су значајне за 

обраду захтјева. Када надлежни јавни орган одобри приступ информацији у 

цијелости или дјелимично, допис (рјешење) о томе доставља подносиоцу 

захтјева. Ако се одбије приступ информацији, било дјелимичној или 

цијелој информацији, надлежни јавни орган дописом о томе информише 

подносиоца захтјева. У ФБиХ незадовољна странка може против оваквог 

рјешења поднијети приговор руководиоцу органа у року од осам дана од 

дана пријема рјешења. Рјешење донесено по овом приговору је коначно у 

управном поступку и против њега незадовољна странка може покренути 

управни спор код надлежног суда. На нивоу БиХ жалба против оваквог 

рјешења може да се поднесе руководиоцу надлежног другостепеног јавног 

органа. Рок за обавјештење подносиоца захтјева, односно рјешења о 

одобрењу односно одбијању приступу информацији је 15 дана од дана 

пријема захтјева.
207

   

Приступ информацијама треба да буде обезбјеђен на једном од 

званичних језика који се говоре у БиХ, као и на оригиналном језику који је 

различит од једног од званичних језика, ако је то могуће (и разумно) 

учинити.
208
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Јавни орган не наплаћује накнаде или таксе за подношење захтјева 

или за дописе у вези са тражењем приступа информацијама. Накнаде се 

наплаћују само за стварни трошак умножавања, а утврђују се додатним 

упутствима односно одлуком. За стандардну величину фотокопија, првих 

десет страна се не наплаћује на нивоу РС и ФБиХ, односно 20 страница на 

нивоу БиХ.
209

  

Битно је за напоменути да странка која није задовољна поступањем 

органа има право да упути поднесак, односно да се обрати Институцији 

омбудсмена за људска права у Босни и Херцеговини. 

4.2. Заштита права на учешће у поступцима од значаја за 

заштиту животне средине 

4.2.1. Јавност 

Према Архуској конвенцији „јавност” означава једно или више 

физичких и правних лица, као и њихова удружења, организације или групе. 

Према законским одредбама у Републици Српској, Федерацији БиХ и 

Брчко дистрикту „јавност” такође представља једно или више физичких 

или правних лица и њихова удружења, организације или групе/групације.
210

  

Архуска конвенција дефинише и „заинтересовану јавност”. Она 

представља јавност која је угрожена или ће вјероватно бити угрожена или 

има интереса у доношењу одлука у области животне средине. Ту спадају 

невладине организације које промовишу заштиту животне средине и које 

задовољавају услове прописане националним прописима. Заинтересована 

јавност је слично одредбама из Архуске конвенције дефинисана и у сва три 

законодоносилаштва у БиХ, са незнатним разликама. Наиме, у РС је 

„заинтересована јавност” она јавност на коју утиче или би могло утицати 

доношење одлука о издавању или ревизији и обнављању дозвола или 

услова из дозвола или која има интерес у доношењу таквих одлука, што су 

удружења и фондације које промовишу заштиту животне средине. У ФБиХ 

„заинтересована страна” у ствари је јавност на коју утиче или би могло 
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утицати одлучивање о околишу или има интерес о одлучивању о околишу, 

а удружења грађана која дјелују на подручју заштите околиша и 

испуњавају све услове у складу са законом се сматрају заинтересованом 

страном, док је у БД „заинтересована јавност” означена као јавност која је 

под утицајем или ће вјероватно бити под утицајем, или која има интерес у 

одлучивању везаном за заштиту животне средине било због локације 

пројекта или због природе датог случаја, а то су невладине организације 

које промовишу заштиту животне средине и испуњавају услове.
211

 

4.2.2. Учешће јавности у Републици Српској 

У Републици Српској надлежни органи морају осигурати учешће 

јавности у:  

1. поступцима процјене утицаја пројеката на животну средину, 

2. поступцима издавања еколошких дозвола и 

3. у другим одлукама о предложеним дјелатностима које могу да 

имају значајан утицај на животну средину.
212

  

Међутим, учешће јавности може да буде искључено у случају 

доношења одлука о дјелатностима које служе одбрани РС.
213

  

Након покретања неког од ових поступака, заинтересована јавност 

треба да буде обавијештена посредством средстава јавног информисања о:  

1. предложеним дјелатностима и поднесеном захтјеву, 

2. предвиђеном поступку, укључујући доступне информације о:  

 покретању поступка,  

 могућности за учешће јавности,  

 времену и мјесту јавне расправе ако је предвиђена,  

 надлежним органима од којих се могу добити битне 

информације и код којих јавност може извршити приступ 

битним информацијама, 
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 надлежним органима или другом званичном органу којима се 

могу поднијети примједбе и питања као и временском року за 

подношење примједаба или питања,  

 стању животне средине и  

 чињеници да је дата дјелатност подложна ентитетском или 

прекограничном поступку процјене утицаја на животну 

средину.
214

  

Такође, заинтересована јавност треба бити обавијештена о времену 

поступка извођења доказа, као и о томе да се у року од 30 дана од дана 

покретања поступка могу поднијети докази и чињенице које су од утицаја 

на предложену дјелатност.
215

 

Надлежни орган треба да на захтјев заинтересоване јавности, 

заинтересоване стране или органа омогући бесплатан увид у све 

информације које су релевантне за доношење одлука везаних за ове 

поступке. Овај увид се односи на:  

1. опис локације, физичких и техничких карактеристика предложене 

активности укључујући процјену очекиваних емисија, 

2. опис значајних утицаја предложене активности по животну 

средину, 

3. опис мјера које су предвиђене за спречавање и/или смањење тих 

утицаја, укључујући емисије,  

4. кратак нетехнички резиме наведених података, 

5. приказ основних алтернативних рјешења проучених од подносиоца 

захтјева и 

6. основне извјештаје и стручна мишљења која су припремили 

различити органи наведени у закону.
216

  

Заинтересована јавност, заинтересована страна или орган могу, у року 

од 30 дана од дана увида у ове информације, у писаној форми поднијети 

примједбе, сугестије или мишљења које надлежни орган треба да размотри 
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приликом доношења одлуке. Поред тога, надлежни орган може, у случају 

изузетно сложених питања, на захтјев заинтересоване јавности, 

заинтересоване стране или органа продужити овај рок за највише 30 дана. 

О донесеној одлуци, као и разлозима на којима се одлука заснива надлежни 

орган треба да обавијести јавност.
217

 

Представници заинтересоване јавности, заинтересоване стране или 

органа који су учествовали у поступку одлучивања у овим поступцима 

могу да користе правна средства против донесене одлуке. Они поред права 

учествовања у поступцима издавања дозвола и процјене утицаја на 

животну средину имају право, уколико се неко понаша супротно 

принципима заштите животне средине прописаним Законом о заштити 

животне средине, покренути поступак заштите својих права пред 

надлежним органима. Такође, удружења и фондације који промовишу 

заштиту животне средине, као представници заинтересоване јавности могу 

да користе правна средства против донесене одлуке.
218

 

У посебним секторским прописима одређују се и детаљније одређене 

ствари и поступци у вези са учешћем јавности у одређеним областима које 

покривају ти прописи.  

4.2.3. Учешће јавности у Федерацији Босне и Херцеговине 

У Федерацији БиХ, федерално и кантонална министарства би требало 

да осигурају учешће јавности у одлучивању код вођења свих поступака 

који се тичу доношења одлука о околишу. Федерално министарство тако 

осигурава учешће јавности и у одлучивању за: 

1. пројекте код којих се врши претходна процјена и/или процјена 

утицаја на околиш, у облику јавне расправе, 

2. сва постојећа постројења и нова постројења за која није потребна 

процјена утицаја на околиш, у облику јавног увида и  
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3. престанак рада, затварање или рушење погона и постројења, у 

облику јавне расправе.
219

 

Међутим, учешће јавности на овај начин не примјењује се у случају 

доношења одлука о дјелатностима које служе за одбрану и сигурност. 

Након покретања управног поступка, надлежно министарство би 

требало да обавијести јавност о:  

1. захтјеву за процјену утицаја на околиш, захтјеву за издавање 

околинске дозволе и предложеним дјелатностима и технологијама 

подносиоца захтјева, 

2. начину учешћа јавности (јавна расправа или јавни увид), 

3. мјесту на којем се може извршити увид у документацију, 

4. информацијама о околишу које су релевантне за предложене 

активности и 

5. року за подношење примједби, приједлога, мишљења и питања.
220

 

Јавност треба да буде обавијештена путем писаних средстава јавног 

информисања и интернет странице надлежног министарства у писаној 

форми о времену одржавања јавне расправе, поступка извођења доказа, те о 

могућности достављања доказа и чињеница од утицаја на рјешавање у 

предметном поступку.
221

  

Јавност може, у року од 30 дана од дана објављивања информације 

доставити у писаном облику примједбе, информације, анализе, или 

мишљења које сматра битним за рјешавање у предметном поступку. 

Резултати учешћа јавности треба да се узму у обзир при доношењу одлуке, 

о чему се информише јавност путем интернет странице надлежног 

министарства, док се заинтересоване стране које су доставиле своје 

коментаре у току поступка учешћа јавности обавјештавају у писаној форми 

у роковима који важе за подносиоца захтјева. Јавна расправа ће се одржати 

и за погоне и постројења из кантоналне надлежности, уколико су у питању 
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дјелатности опасне по околиш у складу са Законом о заштити околиша, 

или када се дјелатност обавља на осјетљивој локацији.
222

 

Федерално (и кантонално) министарство на захтјев јавности, а у року 

од 15 дана, треба да достави информације о околишу или да их учини јавно 

доступним путем интернет странице министарства о чему подносиоца 

захтјева обавијештава у писаном облику. Увид се односи на:  

1. опис локације, физичких и техничких карактеристика предложене 

дјелатности укључујући процјену очекиваних резидија/талога и 

емисија, 

2. опис знатних утицаја предложене дјелатности по околиш, 

3. опис мјера предвиђених за спречавање и/или смањење утицаја 

укључујући емисије, 

4. нетехнички резиме, 

5. приказ основних алтернативних рјешења, 

6. извјештаје и стручна мишљења и 

7. Студију утицаја на околиш.
223

 

Представници јавности који су учествовали као странка у 

првостепеном поступку имају право уложити жалбу против аката 

донесених у управном поступку или покренути управни спор, ако нема 

другостепеног органа. Представници јавности поред права учешћа у 

поступцима издавања дозвола и процјене утицаја на околиш имају право 

покренути поступак заштите својих права пред надлежним судом.
224

 

У посебним секторским прописима одређују се и детаљније одређене 

ствари и поступци у вези са учешћем јавности у одређеним областима које 

покривају ти прописи.  
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4.2.4. Учешће јавности у Брчко дистрикту Босне и 

Херцеговине 

Када је у питању Брчко дистрикт, надлежно одјељење у БД има 

обавезу да осигура учешће јавности у:  

1. поступцима процјене пројеката на животну средину,  

2. поступцима издавања еколошких дозвола за постројења која 

прелазе прагове прописане подзаконским актом и 

3. одлукама о предложеним дјелатностима које могу имати значајан 

утицај на животну средину.
225

  

Међутим, надлежно одјељење може одлучити да се неће осигурати 

учешће јавности, уколико би приступ траженој информацији имао штетан 

утицај на одбрану земље.
226

  

Након покретања управног поступка, заинтересована јавност треба да 

буде обавијештена путем средстава јавног информисања о:  

1. предложеним активностима/дјелатностима и захтјеву за издавање 

еколошке дозволе коме ће бити донесена одлука, између осталог о:  

 надлежном одјељењу које је одговорно за доношење одлуке,  

 предвиђеном поступку, укључујући доступне информације о  

 покретању поступка,  

 могућности за учешће јавности,  

 времену и мјесту предвиђене јавне расправе, 

 надлежном одјељењу од којег се могу добити битне 

информације и код којег јавност може извршити 

приступ битним информацијама,  

 надлежном одјељењу коме се могу поднијети примједбе 

и питања као и временски рок за подношење примједби 

или питања, и  

 о стању животне средине,  
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 чињеници да је дата дјелатност ентитета или прекограничном 

поступку процјене утицаја на животну средину.
227

  

Заинтересована јавност треба да буде обавијештена прије о времену 

почетка поступка извођења доказа. Обавјештење ће садржавати упозорење 

да се у року од 30 дана од обавјештавања морају поднијети докази и 

чињенице које се тичу датог случаја. Надлежно одјељење треба да, гдје је 

то могуће, подстиче подносиоце захтјева за издавање еколошке дозволе 

прије него што се тај захтјев поднесе.
228

 

У покренутим поступцима, надлежно одјељење треба да на захтјев 

заинтересоване јавности, у најкраћем временском року, омогући бесплатан 

увид у све информације које су битне за доношење одлуке, односно у 

информације које су доступне у вријеме поступка учешћа јавности, што не 

утиче на право да се одбије објављивање одређених информација. Ове 

тражене информације треба да садрже:  

1. опис локације, физичких и техничких карактеристика предложене 

активности/дјелатности, укључујући процјену очекиваних 

резидијума/талога и емисија, 

2. опис значајних утицаја предложене дјелатности на животну 

средину, 

3. опис мјера које су предвиђене за спречавање или смањење тих 

утицаја укључујући основе алтернативних рјешења проучених од 

подносиоца захтјева и  

4. основне извјештаје и стручна мишљења које је припремило 

надлежно одјељење.
229

  

Заинтересована јавност може да у року од 30 дана од добијања 

информација, у писаној форми поднесе примједбе, информације, анализе 

или мишљења које сматра битним за дату дјелатност. У случају изузетно 

сложених питања, надлежно одјељење може на захтјев заинтересоване 

јавности да продужи овај рок још за 30 дана. Поред тога, надлежно 

одјељење има дужност да осигура да јавност буде информисана о одлуци 
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одмах након доношења, на начин да ће осигурати да текст одлуке буде 

објављен, као и разлози на којима се она заснива.
230

 

У посебним секторским прописима одређују се и детаљније одређене 

ствари и поступци у вези са учешћем јавности у одређеним областима које 

покривају ти прописи.  

4.3. Заштита слобода и права појединаца зајемчених уставом 

Физичко лице (појединац, грађанин) чија су права или основне 

слободе (зајемчене Уставом Републике Српске у РС, Уставом Федерације 

и инструментима Анекса тог Устава у ФБиХ, Уставом БиХ и Статутом 

Дистрикта у БД и Уставом БиХ на нивоу БиХ) повријеђена коначним 

појединачиним актом органа, има право да захтијева заштиту тих права и 

слобода код суда, у складу са законима о управним споровима који се 

примјењују у БиХ, ако није осигурана друга правна заштита.  

Дакле, ова заштита може да се добије само у случају када су права 

повријеђена коначним појединачиним актом органа и уколико нема друге 

правне заштите у случају таквог повријеђивања права. 

Заштита слобода и права појединаца зајемчених Уставом РС, 

Уставом ФБиХ, Уставом БиХ и Статутом БД осигурава се и у случају 

ако су те слободе или права повријеђени радњом службеног лица у органу 

управе и управној организацији, органима јединице локалне самоуправе, 

односно одговорног лица у предузећу, привредном или другом друштву, 

установи или другом правном лицу, која врше јавна овлашћења, а којом се 

противно уставима, непосредно спречава или ограничава одређеном 

појединцу вршење такве слободе или права.
231

   

4.4.  Пријаве инспекцијама 

Инспекцијски надзор је посебна врста управног надзора који се 

остварује непосредним увидом у одређене правне и фактичке ситуације. 

Основни циљеви инспекцијског надзора су да контролише примјену закона 
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од стране грађана и правних лица, али и да контролише примјену закона од 

самих органа управе. Инспекцијским надзором органи управе испитују 

спровођење прописа непосредним увидом у рад, пословање и поступање 

физичких и правних лица и изричу мјере на које су овлашћени, у 

зависности од резултата надзора. Инспекцијска контрола се врши путем 

„инспекцијских служби, које имају своју организацију, дјелокруг, 

надлежности и специфична овлашћења”. 
232

 

4.4.1. Инспекције у Републици Српској 

Инспекцијски систем Републике Српске чине Републичка управа за 

инспекцијске послове (у даљем тексту: РУИ) и инспектори у јединицама 

локалне самоуправе. РУИ је самостална републичка управа која врши 

инспекцијске, управне, стручне и друге послове који се односе на 

извршавање закона и других прописа. Инспекцијски надзор врше 

републички инспектори на територији РС. Послове инспекцијског надзора, 

као повјерене послове, на подручју јединице локалне самоуправе врше 

инспектори у јединицама локалне самоуправе. За еколошку заштиту су 

веома битни, између осталих: еколошки инспектор, пољопривредни 

инспектор, водни инспектор и урбанистичко-грађевински инспектор.
233

 

За заштиту животне средине значајне су одређене уско профилисане 

инспекције. Тако у оквиру урбанистичко-грађевинске и еколошке 

инспекције инспекцијски надзор врше еколошки инспектор који обавља 

инспекцијски надзор у вези са придржавањем прописа који се односе на 

заштиту животне средине, управљања отпадом и у другим управним 

подручјима када је то одређено посебним прописом и урбанистичко-

грађевински инспектор који обавља инспекцијски надзор у вези са 

придржавањем прописа који се односе на планирање и уређење простора, 

грађење и грађевинарство, грађевинске материјале и у другим управним 

подручјима када је то одређено посебним прописом.
234
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Поступак инспекцијског надзора инспектор покреће и води по 

службеној дужности. Инспектор је обавезан да без одлагања поступи по 

представкама физичких лица, привредних друштава, предузетника, јавних 

предузећа, установа, агенција, удружења и других правних лица које се 

односе на повреду прописа из његове надлежности, изврши инспекцијски 

надзор, а о утврђеном чињеничном стању и предузетим мјерама, писаним 

путем, обавијести подносиоца представке у року од 30 дана од дана 

пријема представке. Ако подносилац представке понови представку која у 

односу на претходно поднесену не садржи нове чињенице, околности или 

доказе у односу на оне које су већ утврђене, подносилац представке се 

обавјештава да је поступљено по представци. Инспектор је обавезан да у 

обављању инспекцијског надзора чува идентитет подносиоца представке, 

осим ако се инспекцијска контрола не може обавити без упознавања 

субјекта надзора са идентитетом подносиоца представке.
235

 

Битно је за напоменути да је субјекат надзора странка у поступку 

инспекцијског надзора, а да друга лица немају својство странке у поступку 

инспекцијског надзора.
236

 

Уколико инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да је 

повријеђен пропис, рјешењем налаже отклањање незаконитости, 

неправилности и недостатака и одређује рок за њихово извршење. 

Рјешењем се може, зависно од предмета и природе утврђених 

незаконитости, неправилности и недостатака у раду:  

1. наложити доношење, стављање ван снаге или одгађање извршења 

одговарајућег акта и предузимање других одговарајућих мјера 

утврђених посебним прописом потребних ради отклањања 

незаконитости, неправилности и недостатака у раду, 

2. забранити субјекту надзора обављање дјелатности, поступање или 

предузимање радњи које су у супротности са другим законом или 

прописом до отклањања незаконитости, неправилности и 

недостатака,  
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3. наредити субјекту надзора отклањање незаконитости, 

неправилности и недостатака, одређујући начин и рок за њихово 

отклањање,  

4. предузети друге мјере и радње утврђене посебним прописом.
237

  

Такође, ако инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да 

субјекат надзора не посједује рјешење о упису у судски регистар, односно 

да не посједује рјешење о регистрацији предузетника, рјешењем изриче 

мјеру забране обављања незаконите дјелатности до отклањања 

неправилности. У случају изрицања мјере забране, инспектор одузима 

робу, опрему, уређаје, средства за рад, превозна и друга средства или 

њихове дијелове ради онемогућавања даљег обављања дјелатности. 

Инспектор издаје прекршајни налог за учињени прекршај. Инспектор 

подноси захтјев за покретање прекршајног поступка.
238

  

Поред ових овлашћења инспектор је обавезан да:  

1. одмах пријави надлежном јавном тужилаштву кривично дјело за 

које сазна у току инспекцијског надзора,  

2. предузме мјере да би се сачували трагови кривичног дјела, 

предмети на којима је или помоћу којих је учињено кривично дјело 

и други докази и да обавијести, без одгађања, овлашћено службено 

лице,  

3. обавјештава други орган о потреби предузимања мјера из 

надлежности тог органа и  

4. предузима друге мјере и радње утврђене посебним прописом.
239

 

Дакле, инспекцијски надзор над спровођењем одредаба Закона о 

заштити животне средине РС и других прописа донесених на основу 

њега врше инспектори надлежни за заштиту животне средине РУИ и 

јединица локалне самоуправе. Поред општих овлашћења прописаних 

Законом о инспекцијама РС, у спровођењу инспекцијског надзора 

надлежни инспектори овлашћени су и да наложе:  
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 ЗИ РС, члан 56. 
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 ЗИ РС, члан 56. 
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 ЗИ РС, члан 57. 
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1. отклањање у одређеном року утврђених недостатака и 

неправилности у раду постројења, због којих је дошло или може 

доћи до загађења животне средине,  

2. привремену забрану обављања рада постројења или обављање 

дјелатности у производном поступку, коришћења уређаја и/или 

погона и опреме због којих је дошло или може доћи до знатнијег 

загађења животне средине, 

3. забрану обављања дјелатности у производном поступку, 

коришћење уређаја и/или погона и опреме због којих је дошло или 

може доћи до загађења већих размјера животне средине, док се 

недостаци или неправилности у раду не отклоне, 

4. обустављање радова, ако се радови спроводе супротно утврђеним 

мјерама из процјене утицаја на животну средину, док се 

неправилности не отклоне, 

5. обустављање радова ако се не обављају у складу са законом и 

условима прописаним у еколошкој дозволи и  

6. забрану рада овлашћеном правном лицу које не испуњава услове за 

обављање дјелатности из области заштите животне средине.
240

 

Ипак, проблеми у вези са заштитом животне средине појављују се и у 

оквиру других инспекција. Тако, у оквиру пољопривредне инспекције 

постоје фитосанитарни инспектор који обавља инспекцијски надзор у 

вези са придржавањем прописа који се односе на фитосанитарну област 

(заштита здравља биља, средства за заштиту биља, сјеме и садни материјал, 

ђубрива и оплемењивачи земљишта) и у другим управним подручјима када 

је то одређено посебним прописом и пољопривредни инспектор који 

обавља инспекцијски надзор у вези са придржавањем прописа који се 

односе на примарну биљну производњу, заштиту пољопривредног 

земљишта, подстицаје у пољопривреди и руралном развоју и у другим 

управним подручјима када је то одређено посебним прописом.
241

  

Шумарски инспектор обавља инспекцијски надзор у вези са 

придржавањем прописа који се односе на шуме и шумарство, ловство, 

националне паркове, репродуктивни материјал шумског дрвећа и грмља и у 
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другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом, док 

водни инспектор обавља инспекцијски надзор у вези са придржавањем 

прописа који се односе на воде и у другим управним подручјима када је то 

одређено посебним прописом.
242

 

Такође, ту су у оквиру техничке инспекције рударски инспектор 

који обавља инспекцијски надзор у вези са придржавањем прописа из 

области рударства и у другим управним подручјима када је то одређено 

посебним прописом, у оквиру здравствене инспекције инспектор за 

нејонизујуће зрачење који обавља надзор над примјеном прописа који се 

односе на нејонизујућа зрачења и у другим управним подручјима када је то 

одређено посебним прописом, инспектор за хемикалије и биоциде који 

обавља надзор над примјеном прописа који се односе на хемикалије и 

биоциде и у другим управним подручјима када је то одређено посебним 

прописом, како и посебан инспектор за заштиту од пожара који обавља 

инспекцијски надзор у вези са придржавањем прописа који се односе на 

заштиту од пожара, експлозивне материје, запаљиве течности и гасове, као 

и остале опасне материје и у другим управним подручјима када је то 

одређено посебним прописом.
243

 

Као што смо већ напоменули, поред ентитетске, постоје и инспекције 

на нивоу локалне самоуправе. Јединице локалне самоуправе организују 

обављање повјерених инспекцијских послова у оквиру градске, односно 

општинске управе.
244

 Тако нпр. у оквиру Одјељења за комунално-

инспекцијске послове Града Требиње постоји Одсјек за инспекцијске 

послове које чине, између осталих и Еколошка инспекција, Пољопривредна 

инспекција и Урбанистичко-грађевинска инспекција.
245
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 ЗИ РС, чланови 19 и 21.  
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 ЗИ РС, чланови 22, 26 и 28. 
244

 ЗИ РС, члан 9.  
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 Одјељење за комунално-инспекцијске послове, [Доступно на: 

https://trebinje.rs.ba/gradska-uprava/odjeljenje-za-stambeno-komunalne-poslove/, 
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4.4.2. Инспекције у Федерацији Босне и Херцеговине 

Инспекцијским надзором у Федерацији БиХ осигурава се законитост 

и заштита јавног и приватног интереса, а надзор се врши предузимањем 

инспекцијских радњи на утврђивању чињеничног стања ради извршавања 

закона и других прописа код субјекта надзора, предузимањем 

превентивних мјера у складу са Законом о инспекцијама ФБиХ и другим 

прописима, предузимањем корективних мјера, односно налагањем 

управних мјера ради спречавања и отклањања незаконитости у извршавању 

закона и других прописа и предузимањем других мјера и радњи.
246

  

Инспекцијски надзор, у складу са Законом о инспекцијама ФБиХ врше 

органи надлежни за обављање инспекцијских послова, осим инспекција 

које су на други начин организоване у складу са посебним законима ради 

вршења инспекцијског надзора. Инспекцијски надзор врше инспектори и 

инспекторице као државни службеници са посебним овлашћењима и 

одговорностима.
247

  

Федерална управа за инспекцијске послове (у даљњем тексту: ФУИП) 

је самостални федерални орган управе. Она, између осталих, обавља 

сљедеће послове:  

1. инспекцијске послове из надлежности федералних инспекција које 

су Законом о инспекцијама ФБиХ организоване у њеном саставу, 

2. врши надзор над примјеном федералних и прописа БиХ којим је 

утврђено да инспекцијски надзор проводе ентитетски инспекцијски 

органи, 

3. врши инспекцијски надзор над правним лицима којима су законом 

пренесена јавна овлашћења од органа управе, 

4. прати стање у управним областима за које је надлежна и предузима 

управне и друге мјере у вршењу инспекцијског надзора, 

5. прати рад и врши стручни надзор и контролу рада кантоналних 

инспектора и органа за обављање инспекцијских послова из 
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 Zakon o inspekcijama – ZI FBiH, [Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, 

brojevi 73/2014 i 19/2017], članovi 3 i 5.  
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надлежности утврђених федералним и прописима БиХ којим је 

утврђено да инспекцијски надзор проводе ентитетски инспекцијски 

органи, 

6. води евиденцију о свим субјектима надзора, 

7. води евиденцију о извршеним инспекцијским надзорима, 

8. рјешава о жалбама на рјешења кантоналних инспектора донесених 

на основу федералних прописа, 

9. обавља и друге управне и стручне послове одређене федералним 

законима и другим прописима.
248

  

У саставу ФУИП-а су, између осталих, веома битни инспекторати за 

заштиту животне средине, као што су основни Федерални урбанистичко-

еколошки инспекторат, али и Федерални пољопривредни инспекторат, 

Федерални шумарски инспекторат, Федерални водни инспекторат и 

Федерални рударско, термо и електро-енергетски инспекторат.
249

 

Федерална инспекција врши инспекцијски надзор над примјеном 

прописа у оквиру надлежности утврђених федералним прописима и 

прописима БиХ којима је утврђена надлежност ентитетских инспекција за 

вршење инспекцијског надзора, као и другим прописима. Изузетно, 

федерална инспекција може вршити надзор из надлежности кантоналног 

инспектора према федералном пропису ако орган за инспекцијске послове 

кантона нема инспектора из те управне области.
250

 

Инспектор, између осталих, има овлашћења према којима може:  

1. утврдити идентитет субјекта надзора и других лица од значаја за 

инспекцијски надзор, 

2. утврдити да ли субјект надзора има рјешење о упису у судски 

регистар или одговарајуће одобрење за обављање дјелатности и акт 

о испуњавању минимално-техничких, кадровских и других услова 

за обављање дјелатности и друге акте утврђене законом, 

3. прегледати пословне и друге просторије објекте и опрему, 

постројења, уређаје, инсталације, процес рада и производње, 
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4. прегледати начин обављања дјелатности (процес рада, сигурности 

робе и квалитет производа и пружених услуга), 

5. саслушавати странке, свједоке и друга лица чије изјаве су од 

значаја за утврђивање чињеница у вршењу инспекцијског надзора, 

6. предузимати радње узорковања, прегледа и испитивања производа 

и других роба и материјала ради провјере усаглашености са 

прописима, 

7. забранити коришћење градилишта, просторија, уређаја и опреме, 

8. наредити рушење или уклањање бесправно започетог и подигнутог 

објекта и успостављање пређашњег стања, 

9. предузимати управне и друге мјере, 

10. предузимати превентивне активности у вршењу инспекцијског 

надзора, 

11. издати прекршајни налог и поднијети захтјев за покретање 

прекршајног поступка, 

12. обављати и друге службене радње у сврху инспекцијског 

надзора.
251

  

Поред ових овлашћења инспектор има права и обавезе у складу са 

посебним прописима, према којима може забранити обављање радњи које 

могу изазвати опасност по живот, здравље, околиш и нанијети материјалну 

штету, а уколико у току инспекцијског надзора утврди да уочене повреде 

код субјекта надзора имају обиљежје кривичног дјела о том сазнању 

извјештајем обавијестити надлежно тужилаштво.
252

 

Поступак инспекцијског надзора покреће се по службеној дужности. 

Инспекцијски надзор врши се и на писани захтјев Владе ФБиХ, федералног 

министра и директора Федералне управе. Такође, правна и физичка лица 

могу поднијети писани захтјев надлежној инспекцији да изврши 

инспекцијски надзор. Надлежна инспекција ће о предузетим мјерама 

извјестити подносиоца захтјева писано у року 15 дана од дана окончања 

инспекцијског надзора. Међутим, на овај начин се не поступа када су у 

питању анонимни захтјеви и представке, осим уколико таква представка 

садржи доказе који упућују на грубу повреду закона. У том случају главни 
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инспектор и инспектор цијене основаност представке и предузимају 

законом утврђене активности ради утврђивања стварног стања.
253

 

Ако се представка односи на питање које је поводом раније 

представке истог подносиоца већ било предмет разматрања, нова 

представка у истој ствари узеће се у поступак само ако су у њој изнесене 

нове чињенице или ако приликом разматрања раније представке нису узете 

у обзир све околности од значаја за њихову правилну оцјену.
254

 

Инспектор, ако оцијени оправданим, извршиће инспекцијски надзор 

на писани или усмени захтјев правног и физичког лица које ради заштите 

својих права или правних интереса тражи да се изврши инспекцијски 

надзор. Правна и физичка лица дужна су прецизирати право или правни 

интерес који им је повријеђен, а о извршеном инспекцијском надзору 

инспектор ће обавијестити подносиоца захтјева. Подносилац захтјева може 

се обратити руководиоцу надлежног органа за вршење инспекцијских 

послова ради заштите својих права у року од три мјесеца од дана сазнања 

за учињену повреду, а најкасније у року од шест мјесеци од дана учињене 

повреде.
255

 

Надлежни инспектори имају право на несметан приступ свим 

просторијама, радним подручјима и постројењима ради провођења 

контроле на лицу мјеста. Инспектори могу контролисати све документе, 

уређаје и материјале који се налазе у постројењима, узимати узорке и 

наложити мјерења, односно вршити контролу над свим мјестима гдје 

постоји могућност угрожавања околиша. Правно лице чији рад подлијеже 

надзору дужно је омогућити спровођење инспекцијског надзора, дати на 

увид потребну документацију и пружити све потребне податке и 

обавјештења. Уколико надлежни инспектор утврди да резултати извршених 

мјерења не одговарају чињеничном стању има право да узорке пошаље 

акредитованим испитним тијелима и лабораторијама за обављање 
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испитивања или референтним центрима овлашћеним од стране Владе за 

поједине компоненте околиша.
256

  

Када инспектор утврди да субјект надзора не поступа у складу са 

прописима, дужан је рјешењем наложити одговарајуће управне мјере, које 

између осталог могу да буду такве у којима инспектор треба:  

1. наложити да се утврђени недостаци и неправилности отклоне на 

начин и у року како је одређено Законом о инспекцијама ФБиХ и 

посебним прописима на које се односи инспекцијски надзор, 

2. усмено наложити субјекту надзора да одмах предузме одговарајуће 

радње и мјере ради отклањања утврђених неправилности уколико 

постоји опасност по живот и здравље људи и животиња, односно 

опасност по околиш, 

3. забранити или привремено забранити дјелатност, односно рад 

субјекту надзора, који се обавља супротно закону и другим 

прописима када је то одређено Законом о инспекцијама ФБиХ и 

прописима на које се односи инспекцијски надзор, 

4. наложити рушење бесправно изграђеног објекта или враћање у 

првобитно стање терена или привремено забранити градњу објекта 

до прибављања дозвола за градњу, 

5. уколико инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да 

субјект надзора обавља дјелатност без регистрације или одобрења 

надлежног органа, одмах ће забранити рад субјекту надзора и 

одмах ће запечатити пословне просторије или средства рада, 

6. ако инспектор у вршењу редовног инспекцијског надзора утврди да 

субјекат надзора не испуњава услове за обављање дјелатности, 

наредиће привремену забрану обављања дјелатности до испуњења 

прописаних услова,  

7. одредити и друге мјере.
257

  

Такође, уколико се инспекцијским надзором утврди да је повријеђен 

Закон о заштити околиша ФБиХ или пропис донесен на основу њега, 

инспектор има право и обавезу без одгађања:  
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1. рјешењем наредити мјере за њихово отклањање и рок, 

2. издати прекршајни налог у складу са посебним законом, 

3. донијети рјешење о забрани рада погона и постројења, односно 

правног лица која обавља дјелатност, уколико утврђене 

неправилности нису отклоњене у датом року, 

4. поднијети кривичну пријаву надлежном тијелу због кривичног 

дјела и  

5. предузети друге мјере и извршити друге радње које је овлашћен 

предузети.
258

  

У случају поновљеног кршења прописа или у случају озбиљне 

опасности по људско здравље и околиш која се не може ријешити другим 

мјерама, инспектор заштите околиша ће затражити од надлежног 

министарства да поништи издату околинску дозволу. Жалба не одлаже 

извршење рјешења.
259

 

Однос између Федералне управе и кантоналних инспекција заснива се 

на правима и обавезама које сваки од тих органа има у односу на 

извршавање федералних закона и прописа БиХ. Федерална управа обавезна 

је осигурати извршавање федералних и прописа БиХ на подручју цијеле 

ФБиХ и у том погледу има овлашћења да према кантоналним инспекцијама 

предузима све оне мјере којима се осигурава обављање послова повјерених 

на вршење кантону.
260

 

Према Закону о заштити околиша ФБиХ инспекцијски надзор над 

провођењем одредби овог закона и других прописа донесених на основу 

њега врше инспектори ФУИП-а и кантоналне управе за инспекцијске 

послове. Инспекцијски надзор над поштовањем услова прописаних 

околинском дозволом и важећих прописа врши надлежни инспекцијски 

орган на нивоу власти органа који је донио дозволу. За погоне и постројења 

за које није потребна околинска дозвола, инспекцијски надзор проводи 
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мјесно надлежни инспектор надлежан за послове заштите околиша и 

урбанизма.
261

 

 Поред федералних, постоје и кантоналне инспекције, чији је рад 

дефинисан посебним кантоналним законима. Тако нпр. у оквиру 

Кантоналне управе у Зеничко-добојском кантону постоје: кантонална 

инспекција заштите околиша, кантонална инспекција заштите природе, 

кантонална урбанистичка инспекција, кантонална електроенергетска 

инспекција, кантонална пољопривредна инспекција, кантонална водна 

инспекција и кантонална шумарска инспекција. Ове инспекције раде у 

складу са прописима БиХ, ФБиХ и кантона.
262

 

4.4.3. Инспекције у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине 

Инспекцијски надзор у Брчко дистрикту обухвата предузимање 

инспекцијских мјера и радњи над субјектима надзора, утврђивање права и 

обавеза субјекта надзора у поступку, одређивање и извршење управних и 

других мјера и радњи, у циљу спречавања и отклањања незаконитости у 

извршавању закона и других прописа. Инспекцијски надзор врше 

инспектори Владе БД, као лица са посебним овлашћењима и 

одговорностима, а Инспекторат је сектор Владе БД који самостално обавља 

послове утврђене прописима Брчко дистрикта и БиХ.
263

 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор је, између осталог, 

обавезан размотрити иницијативу за покретање поступка инспекцијског 

надзора.
264

 

У вршењу инспекцијског надзора, инспектор је, између осталог, 

овлашћен да прегледа објекте, просторије, земљиште, опрему и уређаје, 

средства рада и друге предмете, производе који се стављају у промет, 

уговоре, јавне исправе, узима узорке који су потребни за утврђивање 
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чињеничног стања, нареди предузимање одговарајућих мјера и радњи ради 

обезбјеђења вршења надзора, привремено забрани вршење одређених 

радњи односно дјелатности, као и да спроводи друге мјере и радње којима 

се обезбјеђује вршење инспекцијског надзора.
265

  

Поступак инспекцијског надзора се покреће и води по службеној 

дужности, али свако може поднијети иницијативу за покретање поступка 

инспекцијског надзора. Након инспекцијског прегледа, уколико утврди 

неправилности, инспектор доноси рјешење о мјерама, радњама и роковима 

за отклањање неправилности.
266

 

У складу са надзором за поједине управне области за заштиту 

животне средине у Дистрикту су значајни: инспектор за заштиту животне 

средине, урбанистичко-грађевински инспектор, комунални инспектор, 

термоенергетски инспектор, инспектор заштите од пожара, водопривредни 

инспектор, пољопривредни инспектор, фитосанитарни инспектор и 

шумарски инспектор.
267

 

Инспекција за заштиту животне средине обавља инспекцијски 

надзор над провођењем закона и прописа који се односе на:  

1. заштиту животне средине због заштите земљишта, вода, ваздуха, 

биосфере и обезбјеђење одрживости екосистема, 

2. заштиту ваздуха од загађивања ради заштите здравља људи, климе 

и животне средине од штетног утицаја загађеног ваздуха, 

3. заштиту вода од загађивања због одрживог коришћења вода, 

биљних и животињских врста и њихових станишта која зависе о 

водама, 

4. управљање отпадом, 

5. заштиту природе због обнове, заштите, очувања одрживог развоја 

пејзажа, природних подручја, биљака, животиња, њихових 

станишта, земљишта, минерала и фосила и других компонената 

природе, 
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6. друге послове надзора у заштити животне средине.
268

 

Инспектор за заштиту животне средине у вршењу инспекцијског 

надзора овлашћен је и дужан да: налаже мјерења, односно врши контролу 

на свим мјестима гдје постоји могућност угрожавања животне средине, 

контролише испуштање отпадних вода у водотоке и околиш, контролише 

интензитет и утицај буке на околиш, контролише депоновање отпада и 

управљање депонијама, контролише емисију и имисију штетних материја у 

ваздух и да предузима и друге мјере и радње.
269

 

Од других инспекција, Водопривредна инспекција нпр. обавља 

инспекцијски надзор над провођењем закона и прописа који се односе на, 

између осталог, коришћење и управљање водама и водопривредним 

објектима који се односе на функционисање уређаја на објектима, услове и 

начин обављања газдовања водама и поштовања утврђеног режима вода и 

водопривредне радове, објекте и постројења који могу проузроковати 

квалитативне и квантитативне промјене у природном и вјештачки 

условљеном режиму вода, водопривредне дозволе, сагласности и другу 

документацију која се односи на одбрану од поплава, водне књиге, 

загађиваче вода и друго. Инспектор заштите од пожара обавља 

инспекцијски надзор над провођењем закона и прописа који се односе на 

заштиту од пожара и примјену прописа из области заштите од пожара и 

експлозија код изградње и употребе објеката. Пољопривредна инспекција 

обавља инспекцијски надзор над провођењем закона и прописа који се 

односе на заштиту пољопривредног земљишта, састав, услове квалитета и 

означавање минералних ђубрива, поступак заштите нових сорти биљака, 

прибављање и заштиту оплемењивачког права и риболов, заштиту и узгој 

риба у слатким водама. Фитосанитарна инспекција врши надзор над 

примјеном закона и прописа који се односе на здравље биљака, биљних 

производа и других објеката у промету преко државне границе приликом 

увоза, извоза или провоза, сјеме и садни материјал пољопривредних 

биљака при увозу, извозу или провозу преко државне границе и заштиту 

нових сорти биљака у БиХ. Шумарска инспекција врши надзор над 

примјеном закона и других прописа у шумарству и ловству који се односе 
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на реализацију предвиђеног обима сјеча, промет дрвета и дрвних 

сортимената, производњу и промет шумског сјемена и садног материјала, 

заштиту шума од биотских и абиотских фактора, здравствену заштиту 

шумског биља и шумских производа и заштиту шума од пожара.
270

 

5. ПРИМЈЕРИ 

5.1. Приступ информацијама 

По питању приступа информацијама може да послужи примјер 

истраживања које смо радили за овај приручник. Наиме, захтјеве за 

приступ информацијама смо послали на адресе различитих судова, 

тужилаштава и осталих органа у БиХ. Захтјеви су се односили, између 

осталог, на случајеве покренуте на основу члана 156. Закона о 

облигационим односима, кривична дјела и прекршајне казне у вези са 

заштитом животне средине. 

 У склопу истраживања за приручник послато је 92 захтјева за 

приступ информацијама, и то 20 према основним судовима у Републици 

Српској, 31 према општинским судовима у Федерацији БиХ, један према 

Основном суду Брчко дистрикта, 6 према окружним судовима у Републици 

Српској, 10 према кантоналним судовима у Федерацији БиХ, један према 

Апелационом суду Брчко дистрикта, по један према врховним судовима 

Републике Српске и Федерације БиХ, 6 према окружним тужилаштвима у 

Републици Српској, 10 према кантоналним тужилаштвима у Федерацији 

БиХ, један према Тужилаштву Брчко дистрикта, и 5 према осталим 

институцијама у БиХ, од чега је у законском року добијен одговор на 50 

захтјева, што даје проценат одговорања који износи 54,348%.
271

 Међутим, 
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треба напоменути и да је четири одговора добијено након законског рока, 

када је већ дошло до финализације коначне верзије приручника, те они 

нису ушли у само истраживање.  

Овакав половичан проценат одговора говори да чак ни одређена 

тијела у којима раде људи којима је право струка и који би морали да 

поштују законе, у стварности не поштују законске одредбе, те је због тога 

неопходно у таквим случајевима користити законске механизме у управном 

поступку и спору о којима смо изнад више говорили. 

Са овим је повезана и специфична пракса у погледу приступа 

информацијама, односно могућности приступа информацијама путем 

слања електронске поште, која је различита од органа до органа у нпр. 

                                                                                                                                                             
12. 2021, [Osnovni sud Prijedor]; Rješenje broj 053-0-Si-21-000974, [Općinski sud u 

Čapljini]; Tražene informacije – dostavljaju se broj: 025-0-Sui-21-000 026, [Općinski sud u 

Orašju]; Rješenje broj 018-0-Su-info-21-000 030, [Općinski sud u Bosanskoj krupi]; 

Obavijest u vezi zahtjevu za pristup informacijama broj 020 0SU21000578, [Općinski sud u 

Cazinu]; Rješenje broj 028-0-Su-21-000 889, [Općinski sud u Gradačcu]; Rješenje broj 128 , 

Su 035557 21 Spi, [Općinski sud u Jajcu];  Rješenje broj 36 0 Su 059568 21 Spi, [Općinski 

sud u Kaknju]; Rješenje broj 65 0 Su 071771 21 Spi, [Općinski sud u Konjicu]; Rješenje broj 

051-0-Su-21-000 491, [Općinski sud u Travniku]; Rješenje broj 041-0-SUSpi-21-000016, 

[Općinski sud u Visokom]; E-mail od 6. 12. 2021, [Općinski sud u Tešnju]; E-mail od 8. 12. 

2021, [Općinski sud u Bihaću]; E-mail od 13. 12. 2021, [Općinski sud u Sanskom Mostu]; 

E-mail od 14. 12. 2021, [Općinski sud u Bugojnu]; Odgovor na dopis, dostavlja se broj 12-

0-SU-21-000-492, [Okruţni sud u Bijeljini]; Dostava podataka broj 014-0-SU-21-000521, 

[Okruţni sud u Istočnom Sarajevu]; Rješenje broj 009-0-SU-21-000972, [Kantonalni sud u 

Sarajevu]; Rješenje broj 008-0-Su-21-000 004/37, [Ţupanijski sud Široki Brijeg]; Rješenje 

broj 10 0 Su 005604 21 Spi, [Kantonalni sud u Livnu]; Rješenje broj 07 0 Su 020336 21 Spi, 

[Ţupanijski/Kantonalni sud u Mostaru]; Odgovor na zahtjev za pristup informacijama broj 

002-0-Su-21-000 343, [Kantonalni sud u Odţaku]; Rješenje o djelimičnoj dozvoli pristupa 

informacijama broj 004-0-SuSpi-21-000082, [Kantonalni sud u Zenici]; E-mail od 9. 12. 

2021, [Kantonalni sud u Goraţdu]; E-mail od 15. 12. 2021, [Kantonalni sud u Bihaću]; E-

mail od 2. 12. 2021, [Vrhovni sud Republike Srpske]; Dopis broj IT-41/21, [Okruţno javno 

tuţilaštvo Bijeljina]; Одговор на захтјев за приступ информацијима број ИТ-117/21, 

[Окружно јавно тужилаштво у Добоју]; Одговор на захтјев за приступ 

информацијама број ИТ-373/21, [Окружно јавно тужилаштво Бања Лука]; E-mail od 2. 

12. 2021, [Okruţno javno tuţilaštvo Prijedor]; Rješenje broj A-10/21-64, [Kantonalno 

tuţilaštvo/tuţiteljstvo Travnik]; Rješenje broj 06-05-1-851/21, [Kantonalno tuţiteljstvo 

Zeničko-dobojskog kantona]; Rješenje broj A-725/21, [Kantonalno tuţiteljstvo Kantona 10 

Livno]; Dopis broj AI: 597/21, [Ţupanijsko tuţiteljstvo Ţupanije Zapadnohercegovačke]; E-

mail od 2. 12. 2021, [Kantonalno tuţiteljstvo Posavskog kantona]; Rješenje broj IT-45/2021, 

[Tuţilaštvo/tuţiteljstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine]. 
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Федерацији БиХ. Тако значајан дио органа прихвата захтјеве за приступ 

информацијама који су послати путем e-maila и одговара на њих на исти 

начин, што је свакако бржи, економичнији и еколошкији начин 

комуникације и достављања информација. Са друге стране, одређени 

органи инсистирају да се за приступ информацијама мора поштом послати 

писани и иштампан допис. Таква је пракса, између осталих, и Општинског 

суда у Сарајеву и Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево. Ове органе 

смо контактирали у склопу израде овог приручника, са захтјевом за 

приступ одређеним информацијама у вези са поступцима у којима се 

радило о заштити животне средине. Из наведеног Општинског суда нам је 

одговорено да је захтјев потребно доставити путем поште, на адресу суда, 

те насловити на службеника за информисање, како је то процедура која 

важи за све грађане, а из Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево је 

наведено да је потребно да се обратимо путем поште и да чак уз то 

назначимо за који медиј/организацију радимо, или ако подносимо захтјев 

као физичко лице, онда да обавезно приложимо копију личне карте уз исти 

[sic!].
272

 За разлику од сарајевског суда, други судови, као што су нпр. 

кантонални судови у Сарајеву и Мостару, општински судови у Какњу, 

Јајцу и Високом, кантонална тужилаштва у Травнику и Кантону 10, 

Скупштина Унско-санског кантона, и многи други, су на веома брз и 

професионалан начин доставили информације које смо тражили од њих 

путем e-maila, што значи да одређени органи ипак уважавају право 

јавности да се упозна са одређеним информацијама и путем, данас већ 

сасвим нормалне и пожељне, електронске комуникације.  

 

  

Као добар примјер правне борбе за приступ информацијама може да 

послужи случај у коме је Ресурсни Архус центар у БиХ из Сарајева (у 

даљем тексту: АЦ) наступио као тужилац у управном спору против 

туженог Федералног министарства околиша и туризма (у даљем тексту: 

ФМОТ), ради поништења рјешења у предмету приступа 

информацијама. Наиме, рјешењем које се оспоравало ФМОТ је одбио као 
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неосновану жалбу АЦ-а изјављену против акта Министарства просторног 

уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова 

Средњобосанског кантона (у даљем тексту: МПУ СБК), којим се АЦ 

обавјештава да му је већ одобрен увид у спис предмета и тиме дата 

могућност слободном приступу информацијама.
273

 

АЦ је тужбу поднио због неправилно примјењеног материјалног 

закона, кршења правила поступка и погрешно утврђених закључака у 

погледу чињеничног стања. У тужби је АЦ навео да је захтјевом од 8. 11. 

2019. године од првостепеног управног органа тражио приступ 

информацијама са изричито прецизираним захтјевима, на шта је управни 

орган АЦ-у доставио информацију да му је то омогућено још рјешењем од 

13. 8. 2019. године. Међутим, АЦ је указао на то да су поднешена потпуно 

два различита захтјева за приступ информацијама и то један од 30. 7. 2019. 

и други од 8. 11. 2019. године. МПУ СБК није по захтјеву од 8. 11. 2019. 

године АЦ-у уопше издало рјешење, а АЦ је сматрао да је требало да као 

заинтересована странка која је активно учествовала у јавној расправи 

поводом издавања околишне дозволе, о чему су и тражене информације, 

буде обавјештен, односно требало му је бити достављено рјешење о 

издавању околишне дозволе за МХЕ „Ушће” на ријеци Лашви у општини 

Витез. ФМОТ је поднио одговор на тужбу са наводима да тужба није 

благовремена, да није заснована на закону, те да АЦ није легитимисан, па је 

предложило да се тужбени захтјев одбије као неоснован.
274

 

Кантонални суд је констатовао да из стања списа предмета произлази 

да је у поступку који је претходио доношењу оспореног рјешења дошло до 

погрешне примјене материјалног права, а приликом доношења рјешења и 

првостепеног дописа није се водило рачуна о правилима управног 

поступка. С тим у вези Кантонални суд сматра да је АЦ потпуно оправдано 

указао да ФМОТ није удовољио његовом захтјеву за приступом 

информацијама. Наиме, неспорно је да је АЦ већ подносио захтјев за 

слободан приступ информацијама првостепеном управном органу 30. 7. 

2019. године у којем је тражио сљедеће информације: документацију о 
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околишној дозволи за МХЕ „Ушће”, приједлог одлуке о приступању 

поступка додјеле концесије за изградњу МХЕ „Ушће” и еколошку основу и 

оправданост за издавање околишне дозволе за МХЕ „Ушће”. Том захтјеву 

АЦ-а је удовољено и одобрен му је увид у спис предмета са могућношћу 

умножавања истог.
275

 

Кантонални суд даље наставља са констатацијом да је из управног 

списа видљиво да је АЦ поново, три мјесеца касније, првостепеном 

управном органу поднио нови захтјев за приступ информацијама којим је 

тражио даље информације, односно тражио је да ли је издата околишна 

дозвола за изградњу МХЕ „Ушће”, у случају да је издата околишна дозвола 

да им се достави примјерак исте и да им се достави информација (одговор) 

у вези њиховог дописа Примједбе и коментари у вези издавања околишне 

дозволе за изградњу МХЕ „Ушће”. Првостепени управни орган није ни на 

који начин одлучио о оваквом захтјеву, није га ни одбио, ни уважио, него 

се позвао на своје рјешење од 13. 8. 2019. године, које се односило на 

претходни захтјев за слободан приступ информацијама од 30. 7. 2019. 

године.
276

  

Овакво поступање, по схватању Кантоналног суда, било је у 

потпуности у супротности са одредбама Закона о слободи приступа 

информацијама у ФБиХ, у коме је прописано да ће након пријема захтјева 

за приступ информацији надлежни јавни орган предузети све потребне 

радње да прибави тражену информацију и разматра све чињенице и 

околности од значаја за рјешавање захтјева; да када надлежни јавни орган 

одобри приступ информацији, рјешење о томе доставља подноситељу 

захтјева; и да се подноситељ захтјева извјешћује рјешењем уколико 

мјеродавно јавно тијело одбије приступ информацији.
277

 

У конкретном случају, према ставу Кантоналног суда, да је 

првостепени управни орган правилно примијенио наведену законску 

одредбу онда би донио рјешење којим се удовољава захтјеву подноситеља, 

што у конкретном случају није учињено. И у ситуацији да је првостепени 
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управни орган одбио захтјев АЦ-а морао је о томе да донесе рјешење, у 

коме је битан дио и поука о праву на жалбу, којом се подноситељу захтјева 

омогућава да поднесе жалбу, уколико није задовољан одлуком. Међутим, 

ове појединости није садржио допис којег је доставио првостепени управни 

орган, чиме су повријеђене одредбе Закона о слободи приступа 

информацијама у ФБиХ.
278

 

Дакле, Кантонални суд је сматрао да се неспорно може закључити да 

првостепени управни орган није поступио у складу са одредбама Закона о 

слободи приступа информацијама у ФБиХ, док ФМОТ није поступио у 

складу са одредбама Закона о управном поступку ФБиХ, јер се из садржаја 

оспореног рјешења не може разазнати ни против чега је жалба поднесена, 

нити се у образложењу оспореног рјешења образлаже из којих разлога и 

који жалбени приговори АЦ-а се не прихватају. Доношењем оспореног 

рјешења ФМОТ је повриједио одредбе Закона о управном поступку ФБиХ, 

у коме је прописано да се у образложењу другостепеног рјешења морају 

цијенити и сви наводи жалбе. Наиме, ако је већ првостепени орган у 

образложењу свог рјешења правилно оцијенио наводе који се у жалби 

износе, другостепени орган се може у свом рјешењу само позвати на 

разлоге изнесене у првостепеном рјешењу. Међутим у образложењу 

оспореног рјешења нису дати никакви разлози, на шта се основано 

указивало тужбом АЦ-а.
279

 

С обзиром да ФМОТ, у вези са жалбеним наводима АЦ-а, није дао 

ваљане разлоге, а разлози који су садржани у образложењу оспореног 

рјешења су нејасни па и противрјечни, оспорено рјешење се исказало као 

неправилно и незаконито, како не удовољава захтјевима који су прописани 

одредбама Закона о управном поступку ФБиХ.
280

 

Због свих ових навода оспорено рјешење је поништено и предмет је 

враћен ФМОТ-у на нови поступак и одлуку, а у поновном поступку ФМОТ 

би требало да одлучи о жалби АЦ у складу са примједбама Кантоналног 

суда из пресуде, тако што ће одлучити о жалби према одредбама Закона о 
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управном поступку ФБиХ и донијети ново и законито рјешење, уз обавезно 

навођење довољно јасних, одређених и ваљаних разлога у погледу свих 

чињеничних и правних питања.
281

 

5.2. Еколошке дозволе 

У смислу управних инструмената веома је значајан примјер везан за 

еколошку дозволу за бесправно изграђен објекат мале хидроелектране 

„Хотовље”. Наиме, у управном спору који је тужбом покренуо Центар за 

животну средину из Бање Луке (у даљем тексту: ЦЖС) против туженог 

Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију 

Републике Српске (у даљем тексту: МПУ), радило се о Рјешењу МПУ-а у 

коме је одлучено да носилац пројекта Деласо д.о.о. Теслић (у даљем тексту: 

Деласо) није обавезан спроводити процјену утицаја нити прибавити студију 

утицаја на животну средину за малу хидроелектрану „Хотовље” на 

Врховинској ријеци у општини Калиновик, инсталисане снаге 4,68 МW. 

ЦЖС је у цијелости побијао овај коначан управни акт МПУ због 

неправилно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и неправилне 

примјене материјалног права, док је МПУ уз спис предметне ствари, пред 

судом предложило да се тужба одбије као неоснована, а заинтересовано 

лице Деласо није изјавило одговор на тужбу.
282

 

Окружни суд је констатовао да се тужбом основано истиче право 

ЦЖС на подношење тужбе, јер је одредбама Закона о заштити животне 

средине РС прописано право јавности да учествује у поступцима који се 

воде у складу са тим законом, као и право сваког заинтересованог лица, 

што је у овом случају ЦЖС, на заштиту у управним и судским поступцима, 

ако сматра да су му повријеђена права из Закона о заштити животне 

средине. Поред тога, право ЦЖС да поднесе тужбу произлази и из Архуске 

конвенције, којом је прописана обавеза државе да осигура да 

заинтересовани припадници јавности који тврде да је дошло до угрожавања 
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права имају приступ поступку ревизије пред судом, у циљу побијања 

материјалне и процедуралне законитости било које одлуке.
283

  

Тужбом се рјешење МПУ побијало позивањем на акт Министарства 

здравља и социјалне заштите РС уз који је достављено стручно мишљење 

Института за јавно здравство РС, у којем је указано да у овој управној 

ствари у претходној процјени утицаја на животну средину предметне 

хидроелектране није посвећена нарочита пажња утицајима на потенцијална 

изворишта воде за пиће од стране израђивача те претходне процјене, као и 

да је машинска зграда хидроелектране у ненасељеном мјесту у горњем току 

Врховинске ријеке, на 300 метара испод каптираног изворишта ријеке 

намијењеног за јавно водоснабдијевање становништва, те да је објекат 

доста близу каптаже у заштитним зонама водног објекта.
284

  

Окружни суд је констатовао да је основаност овог дијела тужбе у 

томе што је због таквог стручног мишљења, МПУ било дужно да у рјешењу 

изнесе оцјену тог доказа и разлоге због којих нису уважени. МПУ је такође 

било дужно да у образложењу оспореног рјешења наведе разлоге због којих 

је одлучило да Деласо упркос наведеном није обавезан да спроводи 

процјену утицаја нити прибави студију утицаја на животну средину за 

наведену хидроелектрану. Међутим, МПУ то није урадило, што представља 

недостатке рјешења.
285

 

Тужбом ЦЖС се рјешење побијало и позивањем на стручно мишљење 

Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа 

(у даљем тексту: Републички завод) које је израђено за потребе предметне 

управне ствари, у коме најприје стоји да подручје изградње хидроелетране 

представља станиште врсте поточног рака Austropotamobius torrentium 

Schrank, 1803, који је препознат као врста од интереса за ЕУ, те ју је 

потребно очувати кроз заштиту подручја које настањује, као и да је горњи 

ток ријеке Неретве са притокама једно од највећих и највише очуваних 

станишта аутохтоне поточне пастрмке Salmo trutta Linnaeus, 1758, па једна 
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од најважнијих мјера заштите и очувања тог подручја јесте заштита 

посебних станишта тзв. рибљих плодишта.
286

  

Поред тога, у стручном мишљењу Републичког завода указано је да је 

измјенама и допунама Просторног плана РС до 2025. године подручје 

горњег тока ријеке Неретве планирано за заштиту у категорији Подручје 

управљања стаништем, а такође је планирано и за хидроенергетско 

коришћење, због чега Републички завод указује на неспојивост таквих 

планских рјешења и сматра да МПУ, у сарадњи са министарством 

надлежним за енергетику, треба да утврди које је планско рјешење од већег 

интереса за Српску. Окружни суд је навео да из овог јасно произлази да се 

на овом подручју не може радити и једно и друго, тј. не може се 

истовремено вршити и заштита станишта и хидроенергетско коришћење. 

То конкретно значи да мишљење Републичког завода указује на то да би 

хидроенергетско коришћење, у шта спада и изградња хидроелектране, 

имало утицаја на природна станишта, па је МПУ било дужно да у рјешењу 

оцијени тај доказ и изнесе разлоге због којих га није уважило, односно 

разлоге због којих је одлучило да носилац пројекта Деласо, ипак није 

обавезан спроводити процјену утицаја нити прибавити студију утицаја на 

животну средину за дату хидроелектрану.
287

 

У вези са свим испитаних разлозима, Окружни суд је нашао да 

рјешење МПУ садржи недостатке, да чињенично стање није потпуно и 

правилно утврђено, усљед чега у рјешењу није правилно примјењен закон и 

пропис заснован на закону. Због тога је тужба уважена и поништено је 

рјешење МПУ-а, а предмет се вратио у стање у којем се налазио прије него 

што је поништени акт донесен, па МПУ треба да донесе нови управни акт, 

при чему је везан правним схватањем и примједбама суда у погледу 

поступка.
288
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Борба путем управних спорова коју воде еколошке организације у 

БиХ је веома битна и значајно доприноси заштити животне средине у 

цијелој држави. У вези са тим су, између осталих, веома важне и скорашње 

пресуде по тужбама АЦ и ЦЖС, од којих су посљедње она против МПУ-а у 

којима је поништена еколошка дозвола за миниходроелектрану „Подвич” 

на Касиндолској ријеци, издата за „Бук” д.о.о. Источно Сарајево, на 

територији општина Источно Ново Сарајево и Трново, инсталисане снаге 

0,995 MW, као и она у којој се опет ради о МПУ и Деласу, у којој се тужба 

уважава и еколошка дозвола за миниходроелектрану „Хотовље” 

поништава.
289

  

Организације као што су споменуте ЦЖС и АЦ, Еко форум из Зенице 

и многе друге су свакако „на првој линији” правне борбе за животну 

средину у БиХ, међутим, и поред великог броја регулативе која се односи 

на животну средину, спровођење домаћих и међународних прописа некада 

иде веома тешко у БиХ, што може да буде отежавајућа околност за ове и 

друге еколошке организације. Иако је, као што смо већ говорили, приступ 

правосуђу и еколошкој правди загарантован Архуском конвенцијом, то није 

гарант да различити судови не поступе различито у истим или сличим 

ситуацијама. Конкретно, „још увијек се може десити да судови у ФБиХ 

одбаце тужбу одређене еколошке организације само из разлога мјеста њене 

регистрације (недостатак активне легитимације), док судови у РС 

успостављају праксу начелног признавања могућности литигације овим 

организацијама. Са друге стране, експлицитно признавање права на здраву 

животну средину у Уставу РС, није гарант да ће његово остваривање бити 

прије могуће у РС него у ФБиХ”.
290

 

5.3. Инспекцијска контрола 

Када је у питању обраћање инспекцијама у БиХ занимљив је и 

значајан случај од прије пар мјесеци у којем је ЦЖС послао Захтјев за 

провођењем инспекцијског надзора и обуставу радова Републичкој управи 

за инспекцијске послове, односно главном републичком урбанистичко-
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грађевинском и еколошком инспектору и вршиоцу дужности главног 

републичког водног инспектора, захтијевајући да се сви грађевински и/или 

други радови у горњем току ријеке Неретве, односно све активности на 

водном добру које изводи или планира изводити д.о.о Мале 

хидроелектране МАРВЕЛ, Калиновик (у даљем тексту: МХЕ Марвел) на 

основу грађевинских или других дозвола, хитно обуставе и забране до 

даљњег.
291

   

Наиме, у управном спору вођеном против рјешења МПУ, којим се 

МХЕ Марвел, као инвеститор у ХЕС „Горња Неретва” Фаза I, планираном 

на територији општине Гацко, првобитно ослободио од обавезе провођења 

Процјене утицаја на животну средину и израде Студије утицаја на животну 

средину, надлежни окружни суд је пресудом издато рјешење поништио, те 

обавезао ресорно министарство на спровођење поновног управног 

поступка. Након тога, наведено министарство је донијело ново рјешење 

којим се поменути инвеститор обавезује на провођење Процјене утицаја на 

животну средину и израду Студије утицаја на животну средину, и то за сва 

постројења која чине цјелину пројекта ХЕС „Горња Неретва” Фаза I.
292

  

У вези са овим дописом ЦЖС извршена је ванредна контрола МХЕ 

Марвел. На основу контроле која је извршена било је видљиво да  МХЕ 

Марвел изводи активности на терену без Студије о процјени утицаја на 

животну средину и без еколошке дозволе, те је због тога издато рјешење о 

забрани обављања било каквих теренских активности и грађевинских 

радова, док се не прибави Студија о процјени утицаја, односно еколошка 

дозвола.
293
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III 

ГРАЂАНСКО ПРАВО И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ  

1. УВОД  

Грађанско право је веома широка и опсежна грана права, која под 

својом крошњом држи веома велики број прописа. Грађанско право 

генерално говорећи можемо гледати као скуп правних правила којима се 

регулишу одређени односи правних субјеката поводом облигационих, 

стварних, породичних и насљедних права, као и правни положаји, односно 

статуси субјеката у праву (правних и физичких лица). Неки институти у 

грађанском праву су заједнички за све његове гране, док су други 

специфични за сваку грану понаособ. За заштиту животне средине 

нарочито су битне двије цјелине, а то су стварно и облигационо право. 

Стварно право уопштено гледајући  можемо дефинисати као скуп правила 

којим су уређени односи правних субјеката поводом стварних права, као 

што су права својине или права службености, док предмет облигационог 

права представља скуп правних норми којим су регулисани облигациони 

односи, односно односи који садрже грађанска права и обавезе страна које 

су их засновале.
294

 

Грађанскоправна заштита животне средине у БиХ има двоструку 

функцију. Прва је она превентивна, како је сврха ове заштите спречавање 

настанка штете у животној средини. Друга је репресивна, како постоји 

регулисање одговорности за штету насталу загађењем околиша. У оквиру 

еколошког права, грађанско право карактерише првенствено „принцип 

одговорности за штету насталу изазивањем загађења животне средине”. 

Такође, одредбама из грађанскоправне области прописују се и одређене 

мјере заштите животне средине и одговорности за штету причињену 

загађивањем околиша. Сама грађанскоправна заштита животне средине се 

не може одвојити од јавноправне заштите у потпуности, како постоје 

одређени заједнички циљеви, превенција и реституција. Тако су нпр. у 
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модерном, глобализованом свијету, различите имисије постале 

прекограничне и са глобалним посљедицама, чак и онда када имају локалан 

извор, те се еколошко право и заштита животне средине не могу 

посматрати само као еколошко приватно, нити само као еколошко јавно 

или еколошко међународно право.
295

 

2. ЗАШТИТА ПРАВА  

2.1. „Еколошка тужба” 

У правном систему БиХ употреба механизама грађанскоправне 

заштите животне средине није правило иако тзв. „еколошка тужба”, 

односно „тужба за заштиту животне средине” постоји у нашем правном 

систему од 1978. године, дакле још из доба СФРЈ.
296

 У вријеме доношења 

југословенског Закона о облигационим односима, правила из члана којим се 

прописивала ова тужба су сматрана модерним и корисним рјешењима јер 

проширују заштиту животне средине мимо оне која се своди на сусједске 

односе.
297

 Такође, битно је за напоменути да је заштита животне средине 

свакако постојала и раније у нашој земљи, па је тако нпр. још 1949. године 

један суд одлучио да је фабрика дужна надокнадити штету, иако је за своју 

дјелатност добила дозволу, ако је вршењем те дозволе уништила рибљи 

фонд у ријеци.
298

 

Према законима о облигационим односима РС и ФБиХ (у даљем 

тексту: ЗОО) свако може да захтијева од другога да уклони извор 

опасности од кога пријети знатнија штета њему или неодређеном броју 

лица, као и да се уздржи од дјелатности од које произлази узнемиравање 
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или опасност штете, ако се настанак узнемиравања или штете не може 

спријечити одговарајућим мјерама. Суд ће на захтјев заинтересованог лица 

наредити да се предузму одговарајуће мјере за спречавање настанка 

штете или узнемиравања, или да се отклони извор опасности, на трошак 

држаоца извора опасности, ако овај сам то не учини.
299

  

Када генерално причамо о еколошкој тужби из ЗОО-а треба нагласити 

да се овдје ради првенствено о превентивном инструменту. Како су 

одређени писци већ примјетили, за ову тужбу постоји сагласност око тога 

да је њена сврха да се спријечи настанак штете која погађа животну 

средину, те је зато и конципирана као народна, популарна тужба (actio 

popularis), у чијем прописивању се користи формулација да штета пријети 

неодређеном броју лица. Такође, у парницама по овој тужби, судови би 

требало да се поред ослањања на ЗОО, ослањају и на прописе из области 

заштите животне средине.
300

 

Активна легитимација, према овако конципираном ставу, припада и 

физичким и правним лицима која јесу, али и онима која нису, непосредно 

угрожена са том пријетњом, ако је сам тужбени захтјев уперен на заштиту 

од штете која пријети неодређеном броју лица. Дакле, и удружења која се 

баве заштитом животне средине могу да се појаве као тужиоци у 

парницама којима се тражи уклањање извора опасности, тј. уздржавање од 

дјелатности од којих пријети знатнија штета неодређеном броју лица. Како 

свако може да захтјева предузимање одговарајућих мјера којима уклања 

извор опасности за животну средину, односно како тужилац може да буде 

свако заинтересовано лице, и онај коме пријети штета, али и онај који није 

непосредно угрожен, ако „увјерљиво тврди да постоји пријетња штетом од 

неког одређеног извора опасности од штете”, овај инструмент заштите има 

велику предност у односу на друге. Наиме, њиме се шири круг лица која ће 
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се бринути о заштити животне средине. Када је у питању тужено лице, оно 

може бити нпр. ималац постројења или материјала који угрожава животну 

средину, односно чија дјелатност доводи до опасности од наступања штете 

која је ширих размјера. Генерално гледано, потребно је да се тужи 

„држалац извора опасности”, а то је „свако лице које остварује контролу 

над тим извором, ко га употребљава и ко прибира користи од тог извора 

опасности (ако их има)”.
301

 

Потребно је и да постоји одређени извор који пријети наступањем 

штете. Према судској пракси, то може да буде нпр. „високонапонска 

електрична мрежа непосредно изнад грађевинског објекта на брдским 

просторима, са интензивним и учесталим метеоролошким неприликама, 

штетно повећано зрачење из атомског постројења, испуштање штетних или 

опасних материјала у водоток или на пољопривредно земљиште” и сл.
302

  

Правна наука сматра да члан у коме је прописана „еколошка тужба” 

треба тумачити тако да је „основ одговорности за опасност од штете 

објективна одговорност”, док сама опасност од штете ваља бити конкретна 

и извјесна, а не условљена неким потпуно неизвјесним будућим догађајем. 

Тако се може десити да штета у вријеме подношења тужбе још није 

наступила, али је ризик на извјесном путу реализације, када нпр. „постоји 

интензивно штетно јонизирајуће зрачење, али здравствене посљедице још 

нису наступиле”. Такође, потребно је и да између извора опасности и штете 

која пријети постоји хипотетична и доказива каузална веза.
303

 

Тужилац би у еколошкој парници требало да докаже да је штета која 

пријети знатнија, јер ЗОО не штити право на заштиту од сваке штете, већ 
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само од оне која је „знатнија”. Међутим, шта се тачно подразумијева под 

правним стандардом „знатније штете” остаје на судовима да процјене од 

случаја до случаја, па тако овај недовољно дефинисани стандард у ствари 

представља и својеврсни додатни терет за тужиоца у поступку доказивања. 

Како наступање штете у животној средини потенцијално може да води до 

веома тешких посљедица, које није могуће увијек санирати, требало би да 

се претпостави да свака штета која пријети животној средини јесте 

„знатнија штета”, међутим, питање је да ли би различити судови то 

тумачили на (овај) идентичан начин.
304

  

Исто тако, у пракси држава бивше Југославије се може видјети да 

судови некада другачије схватају појам опасности. Тако се у литератури 

наводе двије одлуке истог суда, гдје је у првој суд заузео став да обављање 

месарске дјелатности, „која у тренутку подношења тужбе још није ни била 

отпочела, у простору испод тужиочевог стана, представља опасност од 

штете због буке коју обављање те дјелатности прати”. У другом пак 

случају, суд је сматрао да започињање изградње септичке јаме у близини 

тужиочевог бунара не представља опасност од штете јер је њена изградња 

одобрена, а да ће опасност наступити тек кад се оконча изградња јаме и „да 

се састоји у евентуалним одступањима од пројекта”.
305

 

Битно је за напоменути и то да је ова тужба дозвољена уколико се 

настанак узнемиравања или штете не може спријечити другим 

„одговарајућим мјерама”. Дакле, ЗОО од будућег тужиоца тражи да прије 

подношења тужбе предузме одређене одговарајуће мјере са којима би прије 

него што се покрене парнични поступак покушао да спријечи настанак 

узнемиравања или штете. Овако конципиран став може да изазове 

проблеме у пракси. Наиме, није јасно да ли се овдје ради о правним или 

фактичним мјерама, како ЗОО не наводи експлицитно о којим мјерама је 

ријеч. Ову одредбу би, према нашем мишљењу, требало тумачити тако да 

се односи на фактичке радње као што је то нпр. постављање филтера, а не 

на правне мјере. Ипак, одређени судови су тумачили ову одредбу као да се 
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ради о правним радњама пред органима управе које је потребно спровести, 

као што су нпр. инспекцијске радње или неки други управни поступак.
306

  

Поред наведене могућности да свако може захтјевати од другога да 

уклони извор опасности од кога пријети знатнија штета њему или 

неодређеном броју лица, ЗОО наводи и то да уколико штета настане у 

обављању општекорисне дјелатности за коју је добијена дозвола 

надлежног органа, онда може да се захтијева само накнада штете која 

прелази нормалне границе. Међутим, и у том случају се може захтјевати 

предузимање друштвено оправданих мјера за спречавање наступања штете 

или за њено смањење.
307

 

У том смислу је произвођач креча као опасне ствари био одговоран за 

штету причињену уништењем рибљег фонда, изливањем креча из депоније 

у ријеку због обрушавања бране депоније и онда када је имао прописну 

сагласност надлежног органа управе за обављање те дјелатности на датој 

локацији.
308

  

Уколико погледамо домаћу судску праксу, можемо да видимо да је 

нпр. оштећени власник стамбене зграде могао да захтијева накнаду штете 

која је посљедица аерозагађења услијед пуштања у погон термоелектране 

као општекорисне дјелатности за коју је добијена дозвола од надлежног 

органа, али само уколико та штета прелази нормалне границе. Исто тако, 

уколико постоји штета од општекорисне дјелатности, због нпр. уништења 

засада због дима и џађи из топлане, а која прелази уобичајене границе, 

постоји обавеза накнаде штете.
309

 

Под појмом „штете која прелази нормалне границе” узимају се 

штетне посљедице као што су узнемиравање или губитак у имовини, које 

премашују оквире који су уобичајени и толерантни у савременој урбаној 

средини са свим штетним имисијама које појединац треба да прихвати 

самим тим што живи у тој средини. Када се процјењује обим такве штете 
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мјеродавне су чак и користи које оштећеник извлачи из конкретне 

општекорисне дјелатности. Те и такве „користи” се просуђују према сваком 

појединачном случају. Другачије речено, свако би требало да се прилагоди 

особеностима простора у коме живи, а када се пређе одређена граница 

толеранције, онда може да се ужива заштита.
310

  

Пракса у овом погледу је донекле шаролика када је у питању 

предузимање друштвено оправданих мјера за спречавање наступања штете 

или за њено смањење. Наиме, по питању обављање општекорисне 

дјелатности за коју постоји дозвола надлежног органа, а та дјелатност 

узрокује узнемиравање као што је бука, оштећени, осим што има право на 

накнаду штете, може да захтијева и предузимање мјера за спречавање 

настанка штете или за њено смањење, уколико је ријеч о имисијама које су 

веће од обичајених, што се цијени у односу на природу и намјену 

некретнина те на локалне прилике.
311

 Судови су заузимали и становишта да 

уколико имисије потичу од обављања дјелатности која је општекорисна, не 

може се (без обзира на то колики је њихов интезитет), тражити да се 

уклони извор имисије, већ се може тражити само накнада штете, наравно, 

ако имисије прелазе уобичајене границе.
312

 

 Када су у питању одређене штетне посљедице у виду болести која 

може да настане због штетних имисија, да би постојала одговорност 

одређеног правног лица због штетних утицаја и болести особе која није 

била запослена али је становала и радила у непосредној близини фабрике, 

потребно је да се утврди постојање правнорелевантне узрочне везе.
313

 

2.2. Тужба за заштиту колективних права и интереса 

У вези са питањем тзв. „еколошке тужбе” је и „тужба за заштиту 

колективних права и интереса” из Закона о парничном поступку РС, Закона 

о парничном поступку ФБиХ и Закона о парничном поступку БД.  
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Наиме, удружења, органи (тијела у ФБиХ), установе или друге 

организације које су основане у складу са законом, које се у склопу своје 

регистроване или прописом одређене дјелатности баве заштитом законом 

утврђених колективних права и интереса грађана, могу, када је такво 

овлашћење посебним законом изричито предвиђено и уз услове предвиђене 

тим законом, поднијети тужбу за заштиту колективних права и интереса 

против физичког или правног лица која обављањем одређене дјелатности 

или уопштено радом, поступањем, па и пропуштањем, теже повређује или 

озбиљно угрожава таква колективна права и интересе. Таква права и 

интереси могу бити интереси који се тичу, између осталог, и човјекове 

околине и животне средине. Они морају бити теже повријеђени или 

озбиљно угрожени дјелатношћу, односно уопште поступањем лица против 

којег се тужба подноси.
314

 

Дакле, активну процесну легитимацију имају удружења, органи, 

установе или друге организације, док физичка лица нису активно процесно 

легитимисана за подношење ове тужбе. Тужба може да се поднесе против 

физичких или правних лица која својом дјелатношћу или уопштено радом, 

поступањем, па и пропуштањем, теже повређују или озбиљно угрожавају 

колективна права и интересе.
315

 

Подносилац ове тужбе може, ако посебним законом није другачије 

уређено, затражити:  

1. да се утврди да су одређеним поступањем, укључујући и 

пропуштањем туженог, повријеђени или угрожени законом 

заштићени колективни интереси и права лица које је тужилац 

овлашћен да штити,  
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2. да се забрани предузимање радњи којима се повређују или 

угрожавају интереси или права лица које је тужилац овлашћен да 

штити, укључујући и коришћење одређених уговорних одредаба 

или пословне праксе, 

3. да се туженом наложи предузимање радњи ради отклањања 

насталих или могућих општих штетних посљедица недопуштених 

поступања туженог, укључујући и успостављање пријашњег стања 

или стања које ће по могућности највише одговарати том стању 

или стању у којем могућа повреда заштићених колективних 

интереса или права не би могла да наступи и  

4. да се пресуда којом ће бити прихваћен неки од претходно 

набројаних захтјева објави на трошак туженог у медијима.
316

   

Такође, поступања туженог у овом случају, којима могу бити 

повријеђени или угрожени интереси и права лица које је тужилац овлашћен 

да штити, могу бити и доношење одређених правила о условима и начину 

обављања дјелатности туженог или одговарајућа његова пракса, изградња 

одређених објеката, пропуштање уградње прописаних заштитних или 

других уређаја, имисије и томе слично.
317

  

Када су у питању умјешачи, у овом поступку могу се као умјешачи на 

страни тужиоца, умијешати и други овлашћени подносиоци тужбе. Да би 

мијешање било допуштено, потребно је да се тужилац са тим сагласи. 

Такође, у тај се поступак могу умијешати као умјешачи и физичка и правна 

лица ради заштите чијих је колективних интереса ова тужба поднесена.
318

  

Прије покретања или током поступка покренутог тужбом за заштиту 

колективних права и интереса суд може, на приједлог тужиоца, како стоји у 

законима, односно на приједлог предлагача, како би требало да стоји, 

одредити судске мјере обезбјеђења предвиђене законима о парничном 

поступку у РС и ФБиХ или Законом о извршном поступку у БД, ако 

тужилац учини вјероватним:  
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1. да је тужени поступао на начин којим је повриједио или озбиљно 

угрозио колективне интересе или права чија се заштита тражи 

тужбом и 

2. да је одређивање мјере потребно ради отклањања опасности 

наступања ненадокнадиве штете или спречавања насиља.
319

  

Судском мјером обезбјеђења може се затражити од суда да 

привремено утврди правила по којима ће тужени у обављању своје 

дјелатности поступати, у складу са затраженом измјеном, односно допуном 

његових правила или праксе.
320

 

Битна одлика ове тужбе је и проширено дејство правоснажности, 

односно то што се физичка и правна лица могу у посебним парницама за 

накнаду штете позвати на правно утврђење из пресуде којом ће бити 

прихваћени захтјеви из тужбе за заштиту колективних права и интереса да 

су одређеним поступањем, укључујући и пропуштањем туженог, 

повријеђени или угрожени законом заштићени колективни интереси и 

права лица које је тужилац овлашћен да штити. У том ће случају суд бити 

везан за правно утврђење у парници.
321

  

Међутим, са друге стране постоје и посебна заштита и посебна права 

везана за заштиту друге странке. Тако, физичко или правно лице које 

обавља одређену дјелатност у вези са којом лице овлашћено за подношење 

тужбе за заштиту колективних права и интереса тврди да се њоме 

повређују или угрожавају колективни интереси или права лица које је тај 

подносилац овлашћен да штити таквом тужбом, овлашћено је да поднесе 

тужбу којом ће затражити да се утврди да одређеним поступањем, па и 

пропуштањима, не повређује, односно да не угрожава те колективне 

интересе или права, односно да их не повређује или угрожава на 

недопуштени начин. Тужилац у тој парници може затражити да се лицу 

овлашћеном за подношење тужбе за заштиту колективних права и интереса 

забрани одређено понашање, нарочито одређено иступање у јавности, 

накнаду штете, те објаву пресуде на трошак туженог, у средствима јавног 
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информисања. Овом тужбом тужилац може обухватити као тужене и лица 

која су овлашћена да заступају овлашћено лице за подношење тужбе за 

заштиту колективних права и интереса или су чланови његових органа, али 

може обухватити и његове битне чланове који у његово име иступају у 

јавности. Такође, тужилац може затражити да се подносилац тужбе за 

заштиту колективних права и интереса и лица која су овлашћена да га 

заступају осуде на накнаду посебне штете у висини коју ће суд утврдити по 

слободној оцјени ако се покаже да је тужба за заштиту колективних права и 

интереса била очито неоснована и да су вођењем парнице поводом те 

тужбе, а нарочито њеним праћењем у средствима јавног информисања теже 

повријеђени углед и пословни интереси тог тужиоца.
322

 

Нажалост, овако прописана заштита друге стране служи превасходно 

за обесхрабривање евентуалних подносилаца тужбе за заштиту 

колективних права и интереса од њеног подношења, и не доприноси 

могућности њеног истинског већег коришћења у пракси. 

2.3. Заштита од штетних имисија 

Иако власник непокретности односно некретнине има искључиво 

право на коришћење, располагање и плодоуживање своје непокретности, у 

сусједским односима може доћи до задирања у туђи посјед забрањеним 

имисијама, што могу да буду загађујући материјали, топлота, отпадне 

воде, гас и др., чиме се власник омета у несметаном коришћењу 

непокретности. Тужба везана за заштиту од штетних имисија је доста честа 

у судској пракси. Имисијама се поред права својине, може угрожавати и 

право на здравље оних лица која су им изложена, а по природи ствари, ова 

питања превазилазе класичан грађанскоправни однос између два субјекта, 

како се имисијама уједно угрожава и животна средина као колективно 

добро.
323
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Закони о стварним правима РС и ФБиХ и Закон о власништву и 

другим стварним правима БД прописују да се непокретношћу 

(некретнином) не смије служити и користити на начин да због тога на 

туђу непокретност (некретнину) доспију дим, неугодни мириси, чађ, 

отпадне воде, потреси, бука и друго, ако су прекомјерни с обзиром на 

намјену која одговара тој непокретности (некретнини) у складу са мјестом 

и временом, или изазивају знатнију штету, или су недопуштени на основу 

одредаба неког посебног закона (прекомјерне посредне имисије).
324

 Како се 

то потврђује у теорији и пракси, одребе закона о стварним правима и  

Закона о власништву и другим стварним правима БД о имисијама су lex 

specialis у односу на већ описане одредбе из ЗОО-а којима је уређен захтјев 

за уклањање опасности штете, па тако за спречавање дјеловања штетних 

имисија постоје двије врсте грађанскоправне заштите: стварноправна и 

облигационоправна.
325

 

Када је ријеч о имисијама, оне се према начину одашиљања могу 

подијелити на непосредне или директне и посредне. Непосредне имисије 

као што су нпр. намјерно излијевање воде, бацање смећа на туђу 

некретнину и сл. су по правилу забрањене. Посредне имисије као што су 

случајно дјеловање, природна сила, ваздушни притисак који тјера дим на 

сусједну непокретност и сл. могу да буду забрањене или дозвољене, у 

зависности од тога да ли прелазе мјерила постављена критеријумима 

прекомјерности. Наиме, сматра се да се ради о прекомјерности када 

емитент користи некретнину, односно непокретност на начин да „прелази 

ону мјеру која је уобичајена с обзиром на природу и намјену некретнине”. 

Прекомјерност се одређује зависно од тога каква је природа и намјена 
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непокретности, какве су локалне, односно мјесне прилике, времену 

одашиљања, и свим осталим релевантним факторима.
326

 

Власници непокретности (некретнина) које су изложене 

прекомјерним посредним имисијама овлашћени су да од власника 

непокретности с које оне потичу захтијевају да отклони узроке тих 

имисија и надокнади штету коју су нанијеле, као и да убудуће не чини, 

односно пропушта да чини на својој непокретности оно што је узрок 

прекомјерних имисија, док не предузме све мјере које су потребне да 

онемогуће прекомјерне имисије. Изузетно од овога, када прекомјерне 

посредне имисије потичу од дјелатности за коју постоји дозвола надлежног 

органа, власници непокретности (некретнине) која им је изложена немају 

право док та дозвола траје да захтијевају пропуштање обављања те 

дјелатности, али су овлашћени да захтијевају накнаду штете коју су 

имисије нанијеле, као и предузимање одговарајућих (прикладних) мјера да 

се убудуће спријече или смање прекомјерне имисије, односно наступање 

штете.
327

  

Заштита од штетних имисија се постиже тзв. „негаторним 

захтјевом”, односно тужбом (actio negatoria) којом се захтјева „одређена 

чинидба, успостава пријашњег стања, престанак понашања којим се 

власник узнемирава у вршењу својих власничких овлаштења или успоставу 

пријашњег стања, као и забрану будућег узнемиравања”. Тужба због 

сметања, односно узнемиравања, односно тужба на престанак 

узнемиравања односи се на ситуацију када треће лице противправно 

узнемирава власника или претпостављеног власника на други начин, а не 

одузимањем ствари. У том случају, власник, односно претпостављени 

власник има право да тужбом захтијева да то узнемиравање престане. Када 

је таквим узнемиравањем проузрокована штета, власник или 

претпостављени власник има право да захтијева накнаду штете по општим 

правилима о накнади штете. Власник мора доказати да је ствар његова 

својина, а претпостављени власник, чињенице на основу којих се 

претпоставља његова својина (власништво), као и да га друго лице 
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узнемирава у извршавању његових овлашћења у погледу ствари. Уколико 

тужени тврди да има право предузимати радње којима се узнемирава 

власник, дужан је то да докаже.
328

 

Активно легитимисано лице за подношење тужбе су власник или 

претпостављени власник, као и сувласник односно заједнички власник 

одређене непокретности, док невласници немају активну легитимацију за 

учешће у овом поступку. Тужен може бити власник сусједне некретнине, са 

које потичу имисије.
329

 

Овдје се ради о узнемиравању својине власника одређене некретнине, 

која потиче од прекомјерних имисија које, као такве, отежавају 

„коришћење некретнина преко уобичајене мјере с обзиром на намјену 

некретнина и на мјесне прилике или које изазивају знатнију штету”.
330

 

Захтјев којим се тражи заштита од имисија требало би да садржи чињенице 

и да понуди доказе из којих произлази да је коришћење властитих 

некретнина отежано или онемогућено због прекомјерних штетних имисија 

које емитује сусједна некретнина. У питању прекомјерних посредних 

имисија, може да се тражи отклањање узрока тих имисија као и накнада 

штете коју су нанијеле, као и да се убудуће не чине радње које узрокују 

прекомјерне имисије. Одговора се за штету која проузрокује такве штетне 

посљедице уколико оне премашују оквире који су уобичајени и који се 

толеришу у савременој урбаној средини.
331

 

Онда када су сметајуће имисије посљедица дјелатности за коју је 

издата дозвола од стране надлежног органа, власник нема право да 

захтијева престанак тих имисија, али може да тражи да му се накнади 

штета која је посљедица извођења радова за које је дато одобрење, у оном 

случају када штета прелази нормалне границе. У оквиру овог постоје и 

обавезе које су утемељене на различитим нормама којима је потребно нпр. 

прибављање разних сагласности и дозвола, а ту постоји и обавеза власника 

непокретности да се суздржава од радњи и да отклони узроке „који потичу 
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са његове непокретности, а којима се отежава коришћење других 

непокретности”. При томе, од власника непокретности са које се 

одашиљају имисије очекују се и додатна улагања у смислу проналажења 

техничких могућности спречавања штете, као што је постављање 

одговарајућих уређаја, канализације и сл.
332

  

Када је у питању одговорност за штету која је настала због 

прекомјерних имисија, она се заснива на повреди „норме толеранције” 

између комшија, па тако то није одговорност из зле намјере, већ „по основу 

успостављања равнотеже између два или више приватних интереса”.
333

 

Такође, власник непокретности (некретнине) није дужан да трпи да га 

било ко без посебног правног основа узнемирава тиме што посебним 

уређајима или на други начин непосредно одашиље на његову 

непокретност дим, неугодне мирисе, чађ, отпадне воде, потресе, буку и 

друго (непосредне имисије), па је овлашћен да захтијева да то 

узнемиравање престане и да му се надокнади претрпљена штета. Власник 

чијој непокретности (некретнини) пријети предвидива опасност с туђе 

непокретности (некретнине) од непосредних или посредних имисија које 

није дужан трпјети, овлашћен је да захтијева да се одреде и спроведу 

одговарајуће мјере ради њиховог спречавања. Таква опасност треба да буде 

конкретна и извјесна, а не условљена неким потпуно неизвјесним будућим 

догађајем. Према стандарду мјесних прилика, тужени може да се обавеже 

да предузме одређене техничке мјере да би се то сметање свело на 

„толерантне границе”. У смислу претходно наведеног, сама дозвољеност и 

граничне вриједности неких штетних дејстава различите су у сеоским и 

градским срединама, па непријатни мириси који долазе од штале могу бити 

уобичајени на селу, али прекорачење „уобичајених интензитета тих мириса 

може да буде предмет доказивања у поступку”. Са друге стране, непријатни 

мириси који потичу од узгоја стоке нису прихватљиви у ужим градским 

језгрима, у којима је „праг толеранције неупоредиво нижи”.
334
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Тужитељ у оваквим случајевима може да затражи и државинску 

заштиту, уколико за то постоје законом прописани услови.
335

 

2.4. Одговорност за штету 

У грађанским поступцима који имају за предмет заштиту животне 

средине, штета је практично један од најбитнијих и најзаступљенијих 

извора облигација.
336

 Штета је умањење нечије имовине (обична штета) и 

спречавање њеног повећања (измакла корист), као и наношење другоме 

физичког или психичког бола или страха (нематеријална штета).
337

 

Материјална штета свакако потпада под појам „штете по животну 

средину”. Међутим, када треба доћи до одговора на питање може ли штета 

у животној средини, имати свој нематеријални карактер, ствар постаје 

компликованија. Као што смо раније нагласили, свако има право на здраву 

животну средину, као и на благовремено и потпуно обавјештавање о стању 

животне средине. Ипак, у пракси је присутно да грађани и поред захтјева 

према државним органима и другим правним лицима, остану без 

оправданог разлога ускраћени за информације о њеном стању. То 

потенцијално може да доведе до негативних посљедица по живот и здравље 

у таквој средини. Ускраћивања информација о стању животне средине, 

загађењима итд. могло би да се огледа у настанку штете по здравље 

(физичко и психичко) или имовину људи. У таквим случајевима, могуће је 

да се трпи, „поред материјалне штете (трошкови лијечења или штета на 

имовини контаминацијом) и нематеријална штета у виду трпљења 

физичких и душевних болова и патњи (нпр. због болести или смрти 

блиског лица)”, али и због ускраћивања информација о загађењима због 

чега су „оштећени и њихове породице били изложени штетним дејствима, о 

којима нису били обавјештени или упозорени, па је то резултовало 

штетним посљедицама”.
338

 

Правно и физичко лице у РС и ФБиХ дужно је да у обављању своје 

активности осигура заштиту животне средине, и то: примјеном и 

                                                           
335

 ZPSP RS, stranica 33. 
336

 ПИЕЗ, странице 97-98. 
337

 ЗОО РС, члан 155; ZOO FBiH, član 155. 
338

 ПИЕЗ, страница 97. 



Грађанско право и заштита животне средине                                                                  166 

спровођењем прописа о заштити животне средине, одрживим коришћењем 

природних ресурса, добара и енергије, увођењем енергетски ефикаснијих 

технологија и коришћењем обновљивих природних ресурса, употребом 

производа, процеса, технологија и праксе који мање угрожавају животну 

средину, предузимањем мјера превенције или отклањања посљедица 

угрожавања и штете по животну средину, вођењем евиденције о потрошњи 

сировина и енергије, испуштању загађујућих материја и енергије, 

класификацији, карактеристикама и количинама отпада, контролом 

активности и рада постројења који могу представљати ризик или 

проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и другим 

мјерама у складу са законом.
339

  

Загађивач који проузрокује загађење животне средине одговара за 

насталу штету по начелу објективне одговорности. За загађивање 

животне средине одговорно је и правно и физичко лице које је незаконитим 

или неправилним дјеловањем омогућило или допустило загађивање 

животне средине.
340

 

Загађивач који својим чињењем или нечињењем проузрокује 

загађивање животне средине дужан је да без одгађања предузме неопходне 

мјере ради смањења штете у животној средини или уклањања даљих 

ризика, опасности или санације штете у животној средини, о свом трошку. 

Ако штета нанесена животној средини не може да се санира одговарајућим 

мјерама, лице које је проузроковало штету одговорно је за накнаду у 

висини вриједности уништеног добра.
341

 

Загађивач је одговоран за штету нанесену животној средини и 

простору и сноси трошкове процјене штете и њеног уклањања, а нарочито:  

1. трошкове хитних интервенција предузетих у вријеме настанка 

штете, а неопходних за ограничавање и спречавање ефеката штете 

по животну средину, простор и здравље становништва,  

2. директне и индиректне трошкове санације, установљавања новог 

стања или обнављања претходног стања животне средине и 

                                                           
339

 ЗЗЖСРС, члан 118; ZZOFBiH, član 115. 
340

 ЗЗЖСРС, члан 119. 
341

 ЗЗЖСРС, члан 120. 



167               Приручник за правну заштиту животне средине у Босни и Херцеговини 

 

простора, као и праћење ефеката санације и ефеката штете по 

животну средину,  

3. трошкове спречавања настанка исте или сличне штете по животну 

средину и простор и  

4. трошкове накнаде лицима директно угроженим штетом по животну 

средину и простор.
342

  

Загађивач је такође дужан да пружи финансијске или друге врсте 

гаранција за обезбјеђење плаћања накнаде трошкова у току и послије 

обављања активности.
343

 

Правно лице у РС и БД које се бави дјелатношћу опасном по 

животну средину одговорно је за штету нанесену том дјелатношћу 

људима, имовини и животној средини. Уколико више лица на истој 

локацији обавља опасну дјелатност, онда сносе заједничку одговорност за 

штету. Дјелатности опасне по животну средину су оне дјелатности које 

представљају значајан ризик за људе, имовину или животну средину, и то:  

1. Управљање локацијама које су опасне за животну средину. Опасне 

локације у РС и БД су рудници, налазишта нафте или рафинерије, 

постројења за снабдијевање плином и таљење, термоелектране, 

коксне пећи, постројења за производњу и обраду метала и 

минерала, хемијска постројења, постројења за производњу папира, 

бране и гасоводи или нафтоводи, а у РС су то још и постројења за 

третман, спаљивање и складиштење отпада, постројења за 

производњу енергије из отпада, постројења за третман отпадних 

вода, кланице, бојаре и кожаре. 

2. Ослобађање генетички модификованих организама. Генетички 

модификовани организам је организам чији је генетички материјал 

промијењен методама савремене биотехнологије (дефиниција у РС) 

односно било које биолошке јединке способне за репродукцију или 

преношење генетичког материјала (дефиниција у БД).  
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3. Ослобађање микроорганизама. Микроорганизми су било која 

микробиолошка ћелијска или нећелијска цјелина, способна да се 

репликује или преноси генетички материјал.
344

 

У ФБиХ је оператер који обавља дјелатност опасну по животну 

средину одговоран за штету нанесену том дјелатношћу људима, имовини и 

околишу. Оператер представља правно или физичко лице која у складу са 

посебним прописом обавља или надзире привредну активност на основу 

дозволе, другог одобрења, уписа у регистар или у другу јавну евиденцију, 

укључујући управљање радом или надзор постројења или на коју је 

пренесено овлашћење доношења економских одлука о техничком 

функционисању постројења. Могућност да дјелатност опасна по околиш 

проузрокује штету се процјењује на основу начина рада, коришћених 

постројења, врсте и концентрације супстанци које се употребљавају или 

настају том активношћу, коришћења генетички модификованих организама 

или микроорганизама, метеоролошких услова као и времена и мјеста 

настанка штете. Погони и постројења као што су рудници, налазишта 

минералних уља или рафинерије, постројења за снабдијевањем гасом и 

топљење метала, термоелектране, коксне пећи, постројења за производњу и 

обраду метала и минерала, хемијска постројења, постројења за третман, 

термичку обраду и складиштење отпада, постројења за третман отпадних 

вода, клаонице, бојаонице и кожаре, постројења за производњу папира, 

бране и хидроенергетска инфраструктура, гасоводи или нафтоводи и 

складишта текућих атмосферских гасова представљају опасност по околиш 

због начина на који се њима управља, због материјала које користе или 

дјелатности која се у њима обавља. Уколико више оператера заједно 

обавља дјелатност опасну по околиш, одговорност сносе заједнички. За 

ремедијацију локације на којима је погон и постројење престао са радом 

или дјелатност трајно заустављена, одговорност сноси посљедњи 

оператер.
345

 

Одговорно лице у РС и ФБиХ није одговорно за штету узроковану 

ратом или неком посебном природном појавом која се није могла нити 

спријечити нити отклонити (природном непогодом или другом вишом 
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силом), за штету од трећег лица чија је намјера била наношење штете или 

због посебних наредби и мјера надлежних органа које су директно 

проузроковале штету. Одговорно лице, односно оператер се ослобађа 

одговорности за штету уколико докаже да је примијенило одговарајуће 

мјере заштите које су околности захтијевале да би спријечило или ублажио 

штету.
346

  

У БД уколико је дјелатност опасна по животну средину због 

специфичних околности случаја и може проузроковати штету, 

претпоставља се да је штета настала том дјелатношћу. Дјелатност која 

проузрокује штету процјењује се на основу начина рада, коришћених 

постројења, врсте и концентрације материја које се употребљавају или 

настају том дјелатности, генетички модификованих организама, 

метеролошких услова као и времена и мјеста настанка штете. Претпоставке 

се одбацују уколико одговорно лице докаже да није проузроковало штету 

или уколико докаже да је вјероватније да је штета проузрокована вршењем 

неке друге дјелатности.
347

 

У ФБиХ и БД правно или физичко лице које сматра да је претрпило 

штету усљед обављања дјелатности опасне по околиш може увијек 

захтијевати информације о околностима које су од утицаја на доказивање 

да је дата дјелатност проузроковала штету.
348

  

У РС одговорно лице које обавља дјелатност опасну по животну 

средину дужно је да осигура средства за накнаду евентуалне штете. 

Одговорно лице дужно је да пружи гаранције за осигурање плаћања 

накнаде трошкова у току и послије обављања дјелатности. У ФБиХ 

оператер који обавља дјелатност опасну по околиш дужан је путем 

осигурања или издвајањем новчаног износа за посебне намјене осигурати 

средства за накнаду штете настале у околишу. Он такође цјелокупном 

својом имовином гарантује за накнаду штете. У БД, правно лице, које 
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обавља дјелатност опасну по животну средину, дужно је путем осигурања 

или на други начин осигурати средства за накнаду евентуалне штете.
349

 

У ФБиХ ако опасна дјелатност наноси штету околишу оператер 

(односно правно лице у БД) је дужно надокнадити трошкове процјене 

штете и трошкове мјера за враћање у стање које је било непосредно прије 

настанка штете или ублажавање штете нанесене животној средини као и 

накнаду за штету нанесену лицима и имовини која је проузрокована 

опасном дјелатности. Трошкове у овом погледу сноси оператер чија је 

дјелатност нанијела штету. Међутим, ово се не примјењује на дјелатности 

чија је главна сврха државна одбрана или међународна сигурност нити на 

дјелатност чија је једина сврха заштита од природних катастрофа.
350

 

Свако лице које претрпи штету има право на накнаду штете у РС. 

Захтјев за накнаду штете може се поднијети непосредно одговорном лицу 

постројења или осигуравачу одговорног лица код кога је настала штета. 

Ако је више загађивача одговорно за штету нанесену животној средини, а 

удио појединих загађивача није могуће одредити, трошкове сносе 

солидарно. Поступак пред судом за накнаду штете је хитан. Република 

Српска задржава право на накнаду штете ако нема других лица која имају 

то право.
351

 

Уколико се штета нанесена околишу не може санирати одговарајућим 

мјерама, лице које је проузроковало штету одговорно је за надокнаду штете 

у висини вриједности уништеног добра у ФБиХ и БД. Висина накнаде 

треба бити приближна економској и еколошкој вриједности уништеног 

добра. Уколико се та вриједност не може утврдити уобичајеним 

економским методама, суд ће утврдити висину штете по принципу 

једнакости узимајући у обзир потребне трошкове санације, степен 

индивидуалне одговорности и корист стечену наношењем штете околишу у 

ФБиХ. Уколико се та вриједност у БД не може утврдити уобичајеним 

поступцима, тада суд треба да одреди висину штете. Уколико је правно 

лице проузроковало штету ненамјерно или случајно или уколико би га 
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 ЗЗЖСРС, члан 124; ZZOFBiH, član 119; ZZŢOBD, član 104. 
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 ZZOFBiH, član 120; ZZŢOBD, član 105. 
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 ЗЗЖСРС, члан 125. 
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исплата потпуне штете довела у оскудицу, суд може смањити износ 

накнаде на разуман ниво. Брчко дистрикт је дужан да изврши накнаду 

штете уколико нема других лица одговорних за насталу штету. Федерација 

БиХ задржава право на накнаду штете уколико нема других лица које имају 

то право.
352

 

На сва питања о одговорности за штету нанесену животној средини 

која нису посебно уређена Законом о заштити животне средине РС, 

Законом о заштити околиша ФБиХ и Законом о заштити животног 

околиша БД сходно се примјењују одредбе прописа којим се регулишу 

облигациони односи у РС, односно Закон о облигационим односима у БД, 

односно Закон о облигационим односима и други посебни прописи у ФБиХ. 

На сва питања о одговорности за штету нанесену околишу која нису 

посебно уређена околишним законом примјењују се општа правила Закона 

о облигационим односима и других посебних прописа.
353

 

3. ПРИМЈЕРИ 

3.1. Правна пракса за еколошку тужбу као actio popularis 

У склопу истраживања које смо спровели, а водећи се сличним које је 

урађено у Републици Србији прије пар година
354

, провјерили смо како у 

пракси изгледа подношење еколошке тужбе као популарне тужбе. Како у 

литератури, попут истраживања које помињемо, нисмо нашли на податак 

да ли је било случајева у судској пракси да је тужба за отклањање 

опасности од штете подношена као популарна тужба, послали смо захтјеве 

за приступ информацијама свим релевантним судовима у БиХ, са жељом да 

сазнамо да ли је у последњих пет година било случајева у којима је 

еколошка тужба подношена како би се спријечило наступање штете која је 

пријетила неодређеном броју лица. О добијеним одговорима, односно 

њиховом броју, више смо говорили у дијелу о пракси у оквиру секције овог 

приручника везаног за управноправну заштиту.  
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 ZZOFBiH, član 121; ZZŢOBD, član 106. 
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 ЗЗЖСРС, члан 126; ZZOFBiH, član 122; ZZŢOBD, član 107. 
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 Видјети: ETPP, stranice 13-14. 
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Када су у питању захтјеви према судовима везани за еколошку тужбу, 

судови су већински одговарали да према тренутном систему претраге у 

Систему за аутоматско управљање предмета у судовима немају могућност 

да виде предмете у парничном поступку на основу члана закона (не постоје 

техничке могућности) како извјештаји из овог система не садрже  или „не 

препознају” члан ЗОО-а, да немају довољно кадра који би могао прегледати 

све предмете из грађанске области и дати одговор, или једноставно да пред 

њима није било еколошких тужби. Такође смо претражили и Paragraf lex 

базу судске праксе у којој је могућа претрага по члану закона и нисмо 

нашли ниједан случај у којем је еколошка тужба коришћена као actio 

popularis. Скоро идентичне резултате су имали и истраживачи у Србији, у 

истраживању које смо напријед споменули.
355
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 Dopis broj 071-0-Su-21-003692, [Osnovni sud u Banjoj Luci]; Dostavljanje podataka 

broj:084-0- Su-I-21-000 015/1, [Osnovni sud u Derventi]; Dopis broj 073-0-Su-21-000223, 

[Osnovni sud u Kotor Varošu]; Достављање тражених информација број 086-0-Су-21-

000 984, [Основни суд у Модричи]; Informacija, dostavlja se broj 750-Su-21-000 253, 

[Osnovni sud u Mrkonjić Gradu]; Dopis broj 076-0-SU-21-000967, [Osnovni sud u Novom 

Gradu]; Допис број 087-0-Су-21-000 563, [Основни суд у Теслићу]; Dostava podataka 

broj 091-0-SU-21-000013-570, [Osnovni sud u Višegradu]; Допис број 083-0-СУ-21-001 

177, [Основни суд у Зворнику]; E-mail od 10. 12. 2021, [Osnovni sud Prijedor]; Rješenje 

broj 053-0-Si-21-000974, [Općinski sud u Čapljini]; Tražene informacije – dostavljaju se 

broj: 025-0-Sui-21-000 026, [Općinski sud u Orašju]; Rješenje broj 018-0-Su-info-21-000 

030, [Općinski sud u Bosanskoj krupi]; Obavijest u vezi zahtjevu za pristup informacijama 

broj 020 0SU21000578, [Općinski sud u Cazinu]; Rješenje broj 028-0-Su-21-000 889, 

[Općinski sud u Gradačcu]; Rješenje broj 128 , Su 035557 21 Spi, [Općinski sud u Jajcu];  

Rješenje broj 36 0 Su 059568 21 Spi, [Općinski sud u Kaknju]; Rješenje broj 65 0 Su 

071771 21 Spi, [Općinski sud u Konjicu]; Rješenje broj 051-0-Su-21-000 491, [Općinski sud 

u Travniku]; Rješenje broj 041-0-SUSpi-21-000016, [Općinski sud u Visokom]; E-mail od 6. 

12. 2021, [Općinski sud u Tešnju]; E-mail od 8. 12. 2021, [Općinski sud u Bihaću]; E-mail 

od 13. 12. 2021, [Općinski sud u Sanskom Mostu]; E-mail od 14. 12. 2021, [Općinski sud u 

Bugojnu]; Odgovor na dopis, dostavlja se broj 12-0-SU-21-000-492, [Okruţni sud u 

Bijeljini]; Rješenje broj 009-0-SU-21-000972, [Kantonalni sud u Sarajevu]; Rješenje broj 

008-0-Su-21-000 004/37, [Ţupanijski sud Široki Brijeg]; Rješenje broj 10 0 Su 005604 21 

Spi, [Kantonalni sud u Livnu]; Rješenje broj 07 0 Su 020336 21 Spi, [Ţupanijski/Kantonalni 

sud u Mostaru]; Odgovor na zahtjev za pristup informacijama broj 002-0-Su-21-000 343, 

[Kantonalni sud u Odţaku]; Rješenje o djelimičnoj dozvoli pristupa informacijama broj 004-

0-SuSpi-21-000082, [Kantonalni sud u Zenici]; E-mail od 9. 12. 2021, [Kantonalni sud u 

Goraţdu]; E-mail od 15. 12. 2021, [Kantonalni sud u Bihaću]; E-mail od 2. 12. 2021, 

[Vrhovni sud Republike Srpske]; 
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Треба напоменути и да је у свом одговору Основни суд у Требињу 

навео да је био само један случај покренут на основу члана 156. ЗОО и да је 

та тужба коришћена за заштиту личног интереса тужиоца, а да је Окружни 

суд у Источном Сарајеву констатовао да су пред њим у протекле три 

године донијете двије одлуке у вези са релевантним чланом ЗОО-а и да су 

се обе тицале приватног интереса тужиоца.
356

  

3.2. Настанак штете и штетне имисије 

Иако нисмо нашли у пракси да је раније објашњена еколошка тужба 

коришћена као actio popularis, а тужба везана за имисије може да буде 

покренута само од власника или претпостављеног власника одређене 

непокретности, занимљив може да буде поглед на једну скорашњу одлуку 

Врховног суда Републике Српске у вези са питањима из одредби у ЗОО-у и 

Закону о стварним правима РС које регулишу уклањање извора опасности 

од кога пријети знатнија штета, као и штетне имисије са сусједне 

некретнине. 

Наиме, Врховни суд Републике Српске у Бањој Луци је одлучивао у 

правној ствари тужитеља из Требиња против туженог Града Требиње (у 

даљем тексту: ГТ), а у вези са ревизијом коју је изјавио ГТ, односно са 

претходним судским одлукама које су се тицале отклањања извора 

опасности. У претходним судским одлукама, пресудом Основног суда у 

Требињу обавезан је ГТ да оборинске воде које су доведене на некретнину 

тужитеља спроведе укопаним цјевоводом F 25 mm до сливне решетке на 

улици Војводе Влатка Вуковића. Такође, обавезан је ГТ да тужитељима 

надокнади трошкове поступка, са законском затезном каматом. Пресудом 

Окружног суда у Требињу, жалба ГТ је одбијена и првостепена пресуда 

потврђена.
357

 

Сам предмет спора је био захтјев тужитеља да се обавеже тужени да 

предузме одговарајуће мјере ради уклањања извора опасности од којег 

пријети (и већ је настала) штета некретнинама тужитеља. У поступку је 
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 Informacija, dostavlja se broj 095-0-Su-21-000 377, [Osnovni sud u Trebinju]; Dostava 

podataka broj 014-0-SU-21-000521, [Okruţni sud u Istočnom Sarajevu]. 
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 Пресуда број 95 0 П 059518 20 Рев од 31. 8. 2021 – Пресуда ВСРС, [Врховни суд 

Републике Српске]. 
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утврђено, да је након изградње потпорног зида у улици Владимира 

Гаћиновића у Требињу, који граничи, и дијелом је изграђен на предметном 

земљишту, изградњом одводног шахта и постављањем пластичних 

водоводних цијеви којима је преусмјерен ток отпадних оборинских вода 

директно на предметне некретнине, што је узроковало акумулирање те воде 

– на наведеним парцелама дошло до забарења, због чега су изгубиле 

карактер обрадивог земљишта, а тако натопљене отпадним оборинским 

водама нису подобне ни за продају, као градско грађевинско земљиште, 

какав карактер сада имају. Прије изградње потпорног зида, оборинске воде 

се нису концентрисале на излијевање кроз свјесно и планско постављене 

цијеви, него су отицале низ насип у много дужем потезу, уз дјелимично 

задржавање и филтрирање у истом, па нису чиниле штету. Другачије 

речено, изградња потпорног зида је узроковала забарење и оштећење 

предметних некретнина тужитеља и тај извор опасности и даље пријети у 

виду оштећења сухозида чија дестабилизација у крајњем случају може 

угрозити и стабилност самог потпорног зида који је цијелом својом стопом 

укопан у предметне парцеле.
358

 

С обзиром да ГТ не сматра себе одговорним за насталу ситуацију, 

слиједом чега није отклонио извор опасности, тужитељи су затражили да се 

пресудом обавеже да отклони ту опасност на начин како је то, у свом 

налазу, описао вјештак грађевинске струке. Нижестепени судови су 

удовољили тужбеном захтјеву, позивом на одредбе ЗОО-а, које прописују 

да је свако дужан суздржати се од поступка којим се може другом 

узроковати штета, те да ће суд на захтјев заинтересоване особе наредити да 

се предузму одговарајуће мјере за спречавање настанка штете или 

узнемиравања или да се уклони извор опасности, на трошак посједника 

извора опасности, ако овај сам то не учини.
359

 

Дакле, у конкретном случају радило се о штетним имисијама 

изазваним од стране ГТ-а као управљача пута, који је вршећи тај посао, 

изградњом потпорног зида у улици Владимира Гаћиновића, усмјерио 

отпадне оборинске воде на некретнине тужитеља. Такође, у вршењу тог 

посла ГТ није удовољио ни обавезама које су за њега произлазиле из 
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 Пресуда ВСРС. 
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 Пресуда ВСРС. 
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одредби Закона о стварним правима РС, којима је прописано да се 

непокретношћу не смије служити и користити на начин да због тога на туђу 

непокретност доспију дим, неугодни мириси, чађ, отпадне воде, потреси, 

бука и друго, ако су прекомјерни с обзиром на намјену која одговара тој 

непокретности у складу са мјестом и временом, или изазивају знатнију 

штету, или су недопуштени на основу одредаба посебног закона, а у 

супротном су власници непокретности које су изложене тим имисијама 

овлашћени да од власника непокретности од којих оне потичу захтјевају да 

отклоне узроке тих имисија и надокнади штету коју су нанијеле и да 

убудуће не чини на својој некретнини оно што је узрок прекомјерних 

имисија, док не предузме све мјере које су потребне да онемогуће те 

имисије. Исто тако је, одредбама Закона о стварним правима РС, 

прописано да ако треће лице противправно узнемирава власника или 

претпостављеног власника на други начин, а не одузимањем ствари, 

власник, односно претпостављени власник има право да тужбом захтјева да 

то узнемиравање престане.
360

 

Како је Врховни суд РС према изложеном сматрао да су због 

нерегулисаног одвода отпадних оборинских вода угрожене некретнине 

тужитеља, да се не могу користити те да им пријети и даља штета, одлучио 

је да се одбија ревизија ГТ-а, изјављена против пресуде Окружног суда у 

Требињу.
361
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IV 

КАЗНЕНО ПРАВО И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ  

Када посматрамо казнено право у ширем смислу можемо да кажемо 

да оно обухвата „више грана права које су сродне или имају исте циљеве, и 

које се међусобно допуњавају”. Осим кривичног права, ту спадају и 

кривично процесно право, кривично извршно право, право о привредним 

преступима и прекршајно право.
362

 У наставку ћемо обрадити 

кривичноправне и прекршајне одредбе које се односе на заштиту животне 

средине, као и одређене процесне одредбе, односно начине на које се путем 

кривичне регулативе може заштити животна средина у БиХ. 

1. КРИВИЧНО ПРАВО 

1.1. Увод 

Кривично право представља скуп правних норми којима се одређују 

кривична дјела и санкције за та дјела. Кривична дјела представљају људске 

радње које су друштвено опасне, противправне и које су у закону тачно 

одређене као кривична дјела.
363

 Основна функција кривичног права „јесте 

његова заштитна функција”, коју остварује прописивањем „одређених 

понашања као кривичних дјела и кривичних санкција за та дјела, као и 

услова за њихову примјену према учиниоцима кривичних дјела”. Тако се 

пружа заштита најзначајнијим добрима и вриједностима од оних понашања 

која могу да их повриједе или угрозе.
364

  

Како је БиХ сложена држава и кривичноправна регулатива је код ње 

присутна на више нивоа: на нивоу ентитета, нивоу БД и нивоу државе, те 

тако постоје Кривични законик Републике Српске, Кривични закон 

Федерације БиХ, Кривични закон Брчко дистрикта и Кривични закон БиХ.  
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 Радомир Лукић, Увод у право, [Новинско-издавачка установа Службени гласник 

Савезне Републике Југославије, Београд: 1995
12

], страница 356.  
364

 KPOD, stranica 3.  



179               Приручник за правну заштиту животне средине у Босни и Херцеговини 

 

Кривична дјела и кривичне санкције се у БиХ прописују само 

законом. Кривично дјело према законској регулативи у РС, ФБиХ, БД и на 

нивоу БиХ представља противправно дјело којим се повређују или 

угрожавају заштићене вриједности, које је због своје опасности или 

штетности у закону одређено као кривично дјело и за које је прописана 

кривична санкција. Кривична дјела и кривичне санкције прописују се само 

за она противправна дјела, односно понашања којима се права и слободе 

човјека и друге индивидуалне и опште вриједности друштва установљене 

уставом и међународним правом тако повређују или угрожавају да се 

њихова заштита не би могла остварити без кривичноправне принуде.
365

 

Заштита животне средине кроз кривичноправну заштиту се јавља као 

посљедње средство заштите ових добара, како се она примарно реализује 

кроз друге гране правног система. Међутим, заштита животне средине не 

би могла да се ефикасно оствари без примјене кривичноправне репресије, а 

њен интезитет је условљен природом и интезитетом угрожавања овог 

права. Многе забране у вези са заштитом животне средине, у складу са 

принципом одговорности на основу кривице, праћене су кривичноправним 

санкцијама, па се тако нормама кривичног права санкционише „оно 

понашање које је супротно материјалним одредбама еколошког 

карактера”.
366

 

Када је у питању животна средина, поред осталих група кривичних 

дјела, у ентитетским законима постоји и посебна група кривичних дјела 

која су везана управо за животну средину. Том посебном групом кривичних 
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], stranica 338; EP, stranica 53. 
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дјела штити се самостално добро: животна средина, односно право човјека 

на очувану животну средину.
367

 

1.2. Заштита права 

На државном нивоу не постоје кривичноправне одредбе које 

третирају посебно кривична дјела против животне средине, на начин на 

који то раде закони на ентитетском нивоу. Међутим, и на нивоу БиХ 

постоје одређена кривична дјела којима се може угрозити животна средина 

и чије чињење може да доведе до нарушавања околиша. Таква кривична 

дјела су нпр. уношење опасних материја у БиХ, недозвољено оружје и 

друга борбена средства, активности противне режимима прописаним 

Законом о спровођењу Конвенције о забрани развијања, производње, 

гомилања и коришћења хемијског оружја и о његовом уништавању, 

неовлашћено прибављање и располагање нуклеарним материјалом и 

угрожавање нуклеарног објекта.
368

  

У Републици Српској су прописана посебна кривична дјела против 

животне средине, у која спадају: загађивање животне средине, загађивање 

животне средине отпадним материјама, угрожавање животне средине 

буком или нејонизирајућим зрачењем, угрожавање животне средине 

непрописним грађењем објеката и постројења, угрожавање животне 

средине непрописним грађењем објеката и постројења, оштећење објеката 

и уређаја за заштиту животне средине, уништење или оштећење 

заштићених природних вриједности или добара, уништење станишта, 

производња штетних средстава за лијечење животиња, загађивање хране и 

воде за исхрану, односно напајање животиња, противзаконито изношење и 

уношење строго заштићених биљака или животиња или генетски 

модификованих организама, угрожавање озонског омотача, непоступање 

по прописима за сузбијање болести животиња и биља, несавјесно 

поступање у промету пестицида, несавјесно пружање ветеринарске помоћи, 

неовлашћено обављање ветеринарских услуга, уништење засада, 

неизвршење одлуке о мјерама заштите животне средине, уношење опасних 
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 KZ BiH, članovi 166, 193a,  193c, 194 i 194a. 



181               Приручник за правну заштиту животне средине у Босни и Херцеговини 

 

материја у Републику Српску, пустошење шума, изазивање пожара, мучење 

и убијање животиња, противзаконито заузимање и експлоатација 

природних богатстава и добара од општег значаја, незаконит лов и 

незаконит риболов.
369

 

Поред наведених кривичних дјела, постоје и одређена кривична дјела 

која нису заведена под посебну групу кривичних дјела којима се угрожава 

животна средина, а којима се може угрозити животна средина и чије 

чињење може да доведе до нарушавања животне средине. Таква кривична 

дјела су нпр. неовлашћена производња и стављање у промет отрова, 

загађивање воде за пиће и животних намирница, шумска крађа, изазивање 

опште опасности, оштећење брана и водопривредних објеката, непрописно 

превожење или преношење општеопасних материја, неотклањање 

опасности и неучествовање у отклањању опште опасности.
370

 

У Федерацији БиХ су прописана посебна кривична дјела против 

„околиша, пољопривреде и природних добара”, у која спадају: онечишћење 

околиша, угрожавање околиша направама, угрожавање околиша отпадом, 

угрожавање околиша буком, производња штетних средстава за лијечење 

животиња, несавјесно пружање ветеринарске помоћи, неовлашћено 

обављање ветеринарских услуга, непоступање по прописима за сузбијање 

болести животиња и биља, прикривање постојања заразне болести код 

животиња, загађивање сточне хране или воде за напајање стоке, уништење 

засада, несавјесно поступање у промету пестицида, пустошење шума, 

шумска крађа, изазивање шумског пожара, мучење и убијање животиње, 

противзаконити лов, противзаконити риболов, оштећење, уништење и 

недозвољени извоз споменика културе и заштићених објеката природе и 

недозвољено обављање истраживачких радова и присвајање споменика 

културе.
371

 

У ФБиХ исто као и у РС, поред наведених кривичних дјела, постоје и 

одређена кривична дјела која нису заведена под посебну групу кривичних 

дјела којима се угрожава животна средина, а којима се може угрозити 
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животна средина и чије чињење може да доведе до нарушавања животне 

средине. Таква кривична дјела су нпр. уношење опасних материја у 

Федерацију, загађивање воде за пиће и живежних намирница, изазивање 

опште опасности и уништење или оштећење важних привредних објеката 

или јавних направа.
372

 

У Брчко дистрикту БиХ такође постоји посебна група кривичних 

дјела против околиша, пољопривреде и природних добара, у која спадају: 

онечишћење околиша, угрожавање околиша направама, угрожавање 

околиша отпадом, угрожавање околиша буком, производња штетних 

средстава за лијечење животиња, несавјесно пружање ветеринарске 

помоћи, неовлашћено обављање ветеринарских услуга, непоступање по 

прописима за сузбијање болести животиња и биља, прикривање постојања 

заразне болести код животиња, загађивање сточне хране или воде за 

напајање стоке, уништење засада, несавјесно поступање у промету 

пестицида, пустошење шума, шумска крађа, изазивање шумског пожара, 

мучење и убијање животиње, противзаконити лов, противзаконити 

риболов, оштећење, уништење и недозвољени извоз споменика културе и 

заштићених објеката природе и недозвољено обављање истраживачких 

радова и присвајање споменика културе.
373

  

Као што је то случај на нивоу ентитета, и у БД постоје одређена 

кривична дјела која нису заведена под посебну групу кривичних дјела 

којима се угрожава околиш, а којима се може угрозити животна средина и 

чије чињење може да доведе до нарушавања околиша. Таква кривична 

дјела су нпр. уношење опасних материја у БД, загађивање воде за пиће и 

живежних намирница, изазивање опште опасности, уништење или 

оштећење важних привредних објеката или јавних справа, непрописно и 

неправилно извођење грађевинских радова, непрописни превоз 

експлозивног или запаљивог материјала, оштећење устава, неотклањање 

опасности и неучествовање у отклањању опште опасности.
374
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Када су у питању кривични поступци за заштиту животне средине 

могуће је више начина на који се може пријавити кривично дјело. Ови 

начини су практично исти, са малим различитостима у Републици Српској, 

Федерацији БиХ и Брчко дистрикту и на нивоу БиХ, а разликују се закони 

на основу којих се примјењују: Закон о кривичном поступку РС, Закон о 

кривичном поступку ФБиХ, Закон о кривичном поступку БД и Закон о 

кривичном поступку БиХ. 

У Републици Српској, за кривична дјела за која се гони по приједлогу 

оштећеног, приједлог се подноси надлежном тужиоцу, у року од три 

мјесеца од дана када је оштећени сазнао за кривично дјело и извршиоца 

кривичног дјела. Ако је оштећени поднио пријаву или приједлог за 

остваривање имовинскоправног захтјева у кривичном поступку, сматра се 

да је тиме поднио и приједлог за кривично гоњење. Ако је кривичним 

дјелом оштећено више лица, кривично гоњење ће се предузети, односно 

наставити по приједлогу било ког оштећеног.
375

 

Службена и одговорна лица у свим органима власти у Републици 

Српској, Федерацији БиХ, Брчко дистрикту и Босни и Херцеговини, јавним 

предузећима и установама дужна су да пријаве кривична дјела о којима су 

обавијештени или за која сазнају на неки други начин.
376

  

Сваки грађанин има право да пријави извршење кривичног дјела 

у Републици Српској, Федерацији БиХ, Брчко дистрикту, као и она 

кривична дјела из Кривичног закона на нивоу БиХ, а свако је дужан да 

пријави извршење кривичног дјела када непријављивање кривичног дјела 

представља кривично дјело. Пријава се подноси тужиоцу, писано или 
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усмено у РС и ФБиХ, полицији или тужиоцу у БД и Тужиоцу Тужилаштва 

БиХ за поступке пред Судом БиХ. О усменој пријави биће састављен 

записник, а ако је пријава саопштена телефоном сачиниће се службена 

забиљешка. Ако је пријава поднесена суду или овлашћеном службеном 

лицу у Републици Српској и Брчко дистрикту, они ће пријаву примити и 

одмах и доставити тужиоцу. Ако је пријава поднесена суду, овлашћеној 

службеној особи или неком другом суду или тужиоцу у Федерацији БиХ 

они ће ту пријаву примити и одмах је доставити тужиоцу. Ако је пријава 

поднесена Суду БиХ, овлашћеном службеном лицу или неком другом суду 

или тужиоцу у БиХ, они ће ту пријаву примити и одмах је доставити 

Тужиоцу Тужилаштва БиХ за поступке пред Судом БиХ. Међутим, ако 

неко у РС пријави одређено лице да је учинило кривично дјело за које се 

гони по службеној дужности, а зна да то лице није учинилац, може бити 

кажњен новчаном казном или казном затвора. У ФБиХ, БД и на нивоу БиХ 

ко пријави одређену особу да је учинила кривично дјело прописано 

законом у Федерацији, БД односно БиХ, знајући да то лице није 

починилац, може се казнити казном затвора.
377

 

Тужилац наређује спровођење истраге ако постоје основи сумње да је 

извршено кривично дјело у РС, ФБиХ и БД, a Тужилац Тужилаштва БиХ за 

поступке пред Судом БиХ.
378

 

2. ПРЕКРШАЈНО ПРАВО  

2.1. Увод  

Прекршајно право је дио казненог права „које се бави посебним 

облицима преступности: прекршајима”. Оно спада у подсистем казненог 

права и представља скуп правних прописа, односно скуп позитивноправних 

норми из појединих области, којима се регулишу прекршаји, услови 

прекршајне одговорности, прекршајне санкције, прекршајни поступак и 

извршење прекршајних одлука, те има посебну социјално заштитну 
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функцију казнене политике усмјерену ка сузбијању и спречавању 

„одређене врсте правног преступништва – прекршаја”.
379

  

Његов циљ и јесте спречавање и сузбијање противправних појава у 

области заштите јавног поретка, а у себи садржи елементе управног и 

казненог права. Када се гледа однос кривичног и прекршајног права, 

можемо рећи да су прекршаји у ствари противправне радње које су 

управљене против друштвених интереса мањег значаја, за разлику од 

кривичних дјела.
380

 

Дефиниције прекршаја у БиХ су веома сличне, са ипак одређеним, 

више језичким, разликама. На нивоу БиХ прекршаји су одређени као 

кршења јавног поретка или прописа о економском и финансијском 

пословању утврђена законом или другим прописом, за које су одређена 

обиљежја прекршаја и за које су прописане санкције. Прекршаји се 

прописују законима БиХ и одлукама Савјета министара Босне и 

Херцеговине, док прекршај могу да учине физичка и правна лица.
381

  

Прекршаји су у Републици Српској дефинисани као противправна 

дјела која представљају кршење јавног поретка или прописа о економском 

и финансијском пословању утврђена законом или другим прописом, за која 

су одређена обиљежја и за која су прописане санкције. Није прекршај оно 

дјело које је, иако садржи обиљежја прекршаја прописана законом или 

другим прописом, у занемарљивој мјери опасно због свог малог значаја и 

због незнатности или одсутности штетних посљедица. Дјело је малог 

значаја ако на то указују његова природа, тежина, околности под којима је 

почињено, низак степен одговорности починиоца или његове личне 

особине, а не постоји потреба да починилац буде кажњен. Прекршаји и 

прекршајне санкције у Републици Српској могу се прописивати законом, 
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уредбом или одлуком Владе РС, одлуком скупштине града и одлуком 

скупштине општине.
382

 

За прекршај у РС могу да одговарају: физичко лице, предузетник, 

правно лице и одговорно лице у правном лицу, одговорно лице у државном 

органу, републичком органу управе и органима јединице локалне 

самоуправе.
383

  

 Прекршај у Федерацији БиХ представља кршење прописа, јавног 

поретка или других друштвених вриједности које нису заштићене 

кривичним законима и другим законима у којима су прописана кривична 

дјела, као и кршење других прописа којима су одређена обиљежја 

прекршаја и за које су прописане санкције. Одговорност за прекршај 

претпоставља извршену или пропуштену противправну скривљену радњу 

која је прописом надлежног органа одређена као прекршај. Нема прекршаја 

уколико је искључена противправност или кривица иако постоје сва битна 

обиљежја прекршаја. Прекршаји и прекршајне санкције у Федерацији БиХ 

могу бити прописани законима БиХ, Федерације, кантона или другим 

прописима Савјета министара БиХ, Владе ФБиХ, влада кантона и одлукама 

градског или општинског вијећа. Прекршај могу починити физичка и 

правна лица.
384

  

У Брчко дистрикту прекршаји представљају кршење јавног поретка 

или правила о економском и финансијском пословању за које су законом 

или другим прописом одређена обиљежја и прописане санкције. Прекршаји 

и прекршајне санкције се могу прописати законом и другим прописом 

Скупштине БД, а прекршај могу починити физичка и правна лица.
385
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2.2. Заштита права 

У оквиру БиХ постоји поприличан број прекршајних дјела која се 

односе на заштиту животне средине. Ти прекршаји су прописани у 

различитим прописима, у зависности од степена и потребе заштите. Тако у 

основним законима за заштиту животне средине постоје одређени 

прекршаји који су везани за околиш.  

Према Закону о заштити животне средине РС се новчаном казном у 

РС кажњава за прекршај правно лице и одговорно лице у правном лицу које 

изради студију утицаја и доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе 

супротно законским одредбама, ко изгради или руководи радом постројења 

или обавља активности без прибављене еколошке дозволе, ко не испуњава 

мјере утврђене рјешењем о одобравању студије или еколошком дозволом у 

складу са законским одредбама, не врши мониторинг и праћење других 

утицаја на стање животне средине према законским одредбама, не 

доставља надлежном органу за издавање еколошке дозволе и надлежној 

инспекцији резултате мониторинга из законских одредби, не изврши све 

мјере које је утврдио орган надлежан за издавање еколошке дозволе 

послије престанка важења дозволе, не предузме све мјере неопходне за 

спречавање несрећа великих размјера и не подноси надлежним органима 

доказ о предузетим законским мјерама, не изврши мјере ради смањења 

штете или уклањања даљих ризика, опасности или санације штете у 

животној средини, не осигура испитивање нивоа загађујућих, штетних и 

опасних материја у земљишту и не изврши мјере за отклањање и 

заустављање загађења земљишта.
386

 

У ФБиХ се новчаном казном, према одредбама Закона о заштити 

околиша ФБиХ кажњава за прекршај правно лице, одговорно лице и 

физичко лице – обрт ако не испуњава обавезе након прибављене околинске 

дозволе у складу са законским одредбама, не предузме све одговарајуће 

превентивне мјере за спречавање загађења преко граничних вриједности 

емисија, не осигура мјерење емисија и имисија у складу са законским 

одредбама, доставља нетачне односно неистините податке надлежном 

тијелу, не обавијести Федерално министарство о свакој промјени у раду 
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постројења, у постројењу у којем су присутне или ће бити присутне опасне 

супстанце не предузме превентивне мјере нужне за смањење ризика 

настанка и спречавање настанка великих несрећа те мјере за ограничавање 

утицаја великих несрећа на људе, материјална добра и околиш и не 

извијести о околностима несреће, опасним супстанцма и предузетим 

мјерама.
387

 

У БД се, на основу Закона о заштити животног околиша БД, 

новчаном казном кажњава за прекршај свако правно лице и одговорно лице 

у правном лицу које изводи или руководи радом постројења или обнове 

дјелатности без еколошке дозволе или супротно еколошкој дозволи, не 

испуњава услове утврђене еколошком дозволом, односно услове прописане 

важећим прописима из области екологије, не подноси надлежном одјељењу 

информације и податке прописане овим законом и подзаконским актима 

донесеним на основу њега, не изради план превентивних мјера за 

спречавање несрећа већих размјера и не предузме превентивне мјере.
388

 

Посебни прекршаји су прописани и посебним секторским законима, 

као што су они о заштити воде, шума, ваздуха итд. Када је у питању мјесто 

прекршаја у законима и како их најлакше наћи, они се у законима углавном 

прописују у задњим, односно посљедњим члановима, нетом прије 

прелазних и завршних одредби.   

Овлашћени органи, према Закону о прекршајима на нивоу БиХ, у вези 

са покретањем прекршајног поступка су надлежни полицијски орган БиХ, 

Федерације БиХ, Републике Српске, Брчко дистрикта или кантона, 

инспектор или лице овлашћено за обављање инспекције и министарство, 

предузеће или друго правно лице које има јавна овлашћења и у чију 

надлежност спада директно или индиректно спровођење било којег закона 

или прописа који прописује прекршаје.
389

 

У РС су овлашћени органи за покретање прекршајног поступка: 

надлежна министарства и други органи БиХ, Министарство унутрашњих 

послова, друга министарства и инспекцијски органи РС, надлежни органи 
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јединица локалне самоуправе и привредна друштва и друга правна лица 

која имају јавна овлашћења, а у чију надлежност спада непосредно 

извршење или надзор над извршењем закона или прописа којима су 

прописани прекршаји.
390

 

У ФБиХ овлашћени орган је било који од сљедећих: надлежни 

полицијски орган БиХ, ФБиХ или кантона, надлежни инспекцијски органи 

или министарство, предузеће или друго правно лице које има јавна 

овлашћења и у чију надлежност спада директно или индиректно провођење 

било којег закона или прописа који прописују прекршаје.
391

 

У БД овлашћени орган је: надлежни полицијски орган БиХ или БД, 

инспектори или лица овлашћена за обављање инспекције, одјељење Владе 

БД, предузеће или друго правно лице које има јавна овлашћења и у чију 

надлежност спада директно или индиректно провођење закона или прописа 

који прописују прекршаје.
392

 

Свако има право да пријави надлежном органу да је неко лице 

починило прекршај. Када је у питању откривање прекршаја то је функција 

и једна од дјелатности различитих органа којим имају надлежност у том 

погледу, као што су полицијски или инспекцијски органи. Међутим, како 

они немају довољно ресурса и како је немогуће открити све прекршаје, они 

сазнања о њима могу да добијају од грађана и њихових организација. Тако 

грађани могу да пријаве да је учињен одређени прекршај, а на основу те 

пријаве би надлежни органи требало да поступају, уколико постоји сумња 

да је заиста учињен прекршај. Чињење прекршаја се често у пракси 

пријављује различитим органима, као што су нпр. инспектори о којима смо 

већ говорили.
393
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3. СТАТИСТИКА И ПРИМЈЕР 

3.1. Кривичноправно процесуирање 

Иако у кривичним законима у БиХ постоји велики број кривичних 

дјела која су везана за заштиту животне средине, покретање поступака од 

стране тужилаштава и пресуде које су донијете од стране судова говори да 

су одређена дјела много заступљенија у пракси од других. 

Када су питању кривична дјела у вези са заштитом животне средине, 

на основу података које смо добили од основних судова који су нам 

одговорили на захтјев, примјетно је да су ови поступци веома ријетки и 

прије су изузетак него правило, ако изузмемо поступке у вези са крађом и 

пустошењем шуме и ловом/риболовом. Тако је пред Основним судом у 

Мркоњић Граду у протеклих пет година пресуђено 11 кривичних дјела за 

незаконит риболов, једно за уништење или оштећење природних 

вриједности и добара, једно за незаконит лов и два за мучење и убијање 

животиња. Пред Основним судом у Бањој Луци у истом периоду било је 

тек осам оваквих предмета, од којих се по један односио на кривична дјела 

загађивање животне средине отпадним материјалима и протизаконито 

заузимање природних богатстава и добара од општег значаја; пред 

Основним судом у Модричи пресуђена су четири кривична дјела против 

заштите животне средине, и то три за кривично дјело пустошење шума и 

једно за кривично дјело незаконит лов; а пред Основним судом у Дервенти 

води се један кривични поступак за кривично дјело незаконитог лова.
394

 

По питању праксе тужилаштава, на основу одговора које смо добили, 

може да се види да је Окружно јавно тужилаштво Бања Лука подигло 282 

оптужнице за крађу шуме од чега је њих 211 на крају завршило са 

осуђујућом пресудом. Такође, битно је за напоменути да је подигнута и 

једна оптужница за противзаконито заузимање и експлоатацију природних 

богатства и двије за непоступање по прописима за сузбијање болести 

животиња и биља. Окружно јавно тужилаштво у Добоју је подигло 5 
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оптужница за кривично дјело противзаконито заузимање и експлоатација 

природних богатстава и добара од општег значаја, од чега су четири 

оптужнице  потврђене  пред надлежним судом а једна оптужница је 

завршена одбијајућом пресудом, као и три оптужнице за кривично дјело 

незаконит лов од чега су двије оптужнице завршене  осуђујућом пресудом, 

док је нпр. пред Окружним јавним тужилаштвом у Бијељини покренуто два 

предмета у вези са пустошењем шума.
395

 

Кривична дјела у вези са заштитом животне средине у ФБиХ, на 

основу података које смо добили од општинских судова који су нам 

одговорили на захтјев, су углавном везана за шумску крађу. Тако је у вези 

шумске крађе пред Општинским судом у Бихаћу донесено 35 пресуда, 

Општински суд Бугојно је имао 91 предмет, Општински суд Сански Мост 

93, Општински суд Босанска Крупа 253, Општински суд у Цазину 92, 

Општински суд у Коњицу 119, Општински суд Травник 256, а Општински 

суд у Високом 125. Ту су такође присутна и друга дјела као што је мучење 

и убијање животиња или противзаконит лов, гдје имамо по двије пресуде 

пред Општинским судом у Бихаћу, три пред Општинским судом Чапљина, 

двије пред Општинским судом у Орашју, три пред Општинским судом у 

Градачцу. Поред наведеног, занимљиво је да је пред Општинским судом у 

Травнику евидентиран и један предмет везан за кривично дјело 

онечишћење околиша. Када су у питању жалбени поступци пред 

кантоналним судовима, пред сарајевским Кантоналним судом је било 24 

поступка везана за шумске крађе, у Кантоналном суду у Бихаћу 97, а у 

Кантоналном суду у Зеници чак 162. Када су у питању други основи, 

значајно је за поменути да је у Кантоналном суду у Бихаћу било седам 

предмета у вези са мучењем и убијањем животиња, у Кантоналном суду у 

Зеници 8, а у Кантоналном суду у Оџаку један везан за пустошење шуме.
396
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 Dopis broj IT-41/21, [Okruţno javno tuţilaštvo Bijeljina]; Одговор на захтјев за 
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За исто вријеме Кантонално тужилаштво Травник је подигло 

отпужнице против 1616 лица за кривично дјело шумске крађе, од чега је у 

1159 предмета дошло до осуђујуће пресуде. Такође, ово тужилаштво је 

подигло и једну оптужницу за онечишћење околиша, као и једну за 

загађивање сточне хране или воде за напајање стоке која је завршила 

осуђујућом пресудом. Кантонално тужилаштво у Зеници је исто тако 

подигло једну оптужницу за онечишћење околиша, али и 379 оптужница за 

шумску крађу, од којих је 343 на крају завршило осуђујућим пресудама. 

Кантонално тужилаштво Посавског кантона је  подигло 16 оптужница за 

шумску крађу, од чега  је 13 осуђујућих пресуда,  двије оптужнице  због 

противзаконитог лова,  од чега  су донесене двије осуђујуће пресуде, те су 

три оптужнице подигнуте због пустошења шума од чега су донесене три 

осуђујуће пресуде. Кантонално тужилаштво у Кантону 10 је подигло једну 

оптужницу због загађивање сточне хране или воде за напајање стоке, али и 

њих 27 због шумске крађе, од којих је 25 завршено осуђујућом пресудом. 

Поред тога, ово тужилаштво је подигло и једну оптужницу због 

недозвољеног обављања истраживачких радова и присвајања споменика 

културе која је завршила осуђујућом пресудом.
397

 

Тужилаштво Брчко дистрикта је пак у посљедњих пет година, 

подигло оптужнице у 55 предмета због шумске крађе, у 8 предмета због 

пустошења шума и у два предмета због мучења и убијања животиња.
398

  

                                                                                                                                                             
u Konjicu]; Rješenje broj 051-0-Su-21-000 491, [Općinski sud u Travniku]; E-mail od 8. 12. 

2021, [Općinski sud u Bihaću]; E-mail od 14. 12. 2021, [Općinski sud u Bugojnu]; Rješenje 

broj 041-0-SUSpi-21-000016, [Općinski sud u Visokom]; Rješenje broj 053-0-Si-21-

000974, [Općinski sud u Čapljini]; Tražene informacije – dostavljaju se broj: 025-0-Sui-21-

000 026, [Općinski sud u Orašju]; Rješenje broj 009-0-SU-21-000972, [Kantonalni sud u 

Sarajevu]; Rješenje o djelimičnoj dozvoli pristupa informacijama broj 004-0-SuSpi-21-

000082, [Kantonalni sud u Zenici]; Odgovor na zahtjev za pristup informacijama broj 002-

0-Su-21-000 343, [Kantonalni sud u Odţaku]; E-mail od 13. 12. 2021, [Općinski sud u 

Sanskom Mostu]; E-mail od 8. 12. 2021, [Općinski sud u Bihaću]; E-mail od 15. 12. 2021, 

[Kantonalni sud u Bihaću]. 
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Из наведеног је јасно да је далеко најзаступљеније кривично дјело 

које се процесуира пред судовима у БиХ дјело шумске крађе, а за њим су ту 

у далеко мањем обиму и кривична дјела пустошења шума, мучење и 

убијање животиња и противзаконитог лова, док су оптужнице против 

загађивача животне средине за кривично дјело онечишћења околиша 

подигнуте у само пар случајева. То не значи да се вршење ових дјела и 

загађивање животне средине не дешава у БиХ, него да још увијек није у 

довољној мјери дошло под „радар” тужилаштава.   

3.2. Прекршајне санкције 

По питању прекршајних дјела, судови у БиХ, барем они од којих смо 

добили одговоре, имају нешто већи број одлука везан за прекршаје из 

одређених закона везаних за заштиту животне средине, него што је то 

случај са кривичним дјелима, уколико изузмемо кривично дјело шумске 

крађе.  

У протеклих пет година у Основном суду у Дервенти изречено је 308 

прекршајних казни за прекршаје из Закона о заштити животне средине 

РС од чега је 151 била новчана казна, 140 условна осуда, а такође је 

изречено и 6 казни за прекршај из области Закона о водама РС. Основни 

суд у Модричи изрекао је четири прекршајне казне на основу Закона о 

водама РС, док је на основу Закона о шумама РС изречено 109 

прекршајних казни. Основни суд у Мркоњић Граду је имао чак 442 

прекршаја из Закона о шумама РС, и изрекао је 239 новчаних казни, као и 

један прекршај из Закона о водама РС. Основни суд у Теслићу је изрекао 

три прекршајне казне из Закона о заштити животне средине РС,  четири 

према Закону о водама РС и чак 450 на основу Закона о шумама РС, док су 

Основни суд у Требињу и Основни суд Зворник изрекли 32, односно 25 

прекршајних казни на основу истог закона.
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 Допис број 087-0-Су-21-000 563, [Основни суд у Теслићу]; Informacija, dostavlja se 
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У Федерацији БиХ у Општинском суду Бихаћ у претходних пет 

година било је четири одлуке у вези са прекршајима из Закона о водама 

ФБиХ и двије из Закона о заштити природе ФБиХ, у Општинском суду 

Бугојно било је 27 прекршајних предмета по основу Закона о заштити 

околиша ФБиХ, а Општински суд Орашје је изрекао прекршајне казне у два 

предмета на темељу ранијег Закона о заштити околиша ФБиХ и шест на 

основу Закона о водама ФБиХ. Општински суд Сански Мост ја на основу 

Закона о заштити околиша ФБиХ изрекао једну прекршајну казну и двије 

на основу Закона о водама ФБиХ, док је Општински суд Цазин имао два 

предмета у којима су изречене казне на основу Закона о заштити околиша 

ФБиХ. Општински суд у Коњицу је изрекао шест казни на основу Закона о 

водама ФБиХ, а Општински суд у Травнику четири на основу Закона о 

заштити околиша ФБиХ и 9 на основу Закона о водама ФБиХ.
400

 

У свакодневици се свакако више користи прекршајно право, него што 

је то примјетно из судских одлука и судске статистике. Ово је зато што 

прекршаји нису само домен судова него и осталих институција које смо 

навели раније у тексту. Међутим, примјетно је и да у прекршајима, као и 

код кривичних дјела, доминирају они који су повезани са шумама, односно 

шумском крађом.  

3.3. Примјер 

Као што се може видјети из статистике када је у питању 

казненоправно процесуирање, веома честа су дјела која су везана за 

шумску крађу. Она се најчешће процесуирају и за ово кривично дјело се 

изриче највише казни гледано у односу на друга кривична дјела везана за 

заштиту животне средине. Међутим, у случају када првостепени судови 

донесу осуђујуће пресуде, оптужени већином улажу жалбе на такве одлуке, 

позивајући се на различите жалбене разлоге. 
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 Tražene informacije – dostavljaju se broj: 025-0-Sui-21-000 026, [Općinski sud u 
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Тако је нпр. Кантонални суд у кривичном предмету против 

оптужених В. Т. и Б. А., због кривичног дјела „Шумска крађа”, а поводом 

жалбе браниоца оптужених В. Т. и Б. А., изјављене против пресуде 

Општинског суда у Ливну, донио пресуду којом се жалба одбија и 

потврђује пресуда Општинског суда.
401

 

Наиме, пресудом Општинског суда у Ливну оптужени В. Т. и Б. А. 

проглашени су кривим због кривичног дјела „Шумска крађа”, те им је 

изречена условна осуда, којом је оптуженим В. Т. и Б. А. утврђена казна 

затвора у трајању од по шест мјесеци, с роком провјере од по двије године. 

Истом пресудом оптуженом В. Т. изречена је сигурносна мјера забране 

обављања дужности ревирника – дозначара у трајању од двије године, 

рачунајући од дана правоснажности те пресуде, а уз то су оптужени В. Т. и 

Б. А. обавезани да на име накнаде штете солидарно исплате оштећеном ЈП 

„Херцегбосанске шуме” д.о.о. Купрес износ од 519,44 КМ у року од 30 

дана, по правоснажности те пресуде, уз плаћања трошкова кривичног 

поступка у износу од по 100 КМ. Против те пресуде В. Т. и Б. А. су 

изјавили жалбу, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде 

Кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, 

одлуке о казни, одузимања имовинске користи, трошкова кривичног 

поступка и имовинскоправног захтјева.
402

  

У конкретном случају Кантонални суд је нашао да је бранилац 

оптужених првостепену пресуду побијао због постојања битне повреде 

одредаба кривичног поступка, а за шта нису изнесени било какви разлози, 

нити је назначено о којој се битној повреди радило. Даље, по налазима овог 

суда чињенична основа побијане пресуде није погрешна ни непотпуна, те 

се у том правцу нису могла прихватити жалбена тврђења браниоца 

оптужених. Наиме, жалба је полазила од темељне тезе одбране да оптужени 

нису починили кривично дјело које им се ставља на терет. Због тога су 

супротна чињенична тврђења у образложењу побијане пресуде, по овој 

жалби, била погрешна и непотпуна. Међутим, овакви приговори из жалбе 

оптужених у ствари слиједе одбрану оптужених која је изнесена на главној 
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расправи, и нису имали упоришта у изведеним доказима и њима утврђеном 

чињеничном стању, нити у (правилном) закључку првостепеног суда да су 

оптужени предузели радње извршења кривичног дјела „Шумске крађе”. 

Дакле, како је чињенично стање из побијане пресуде правилно утврђено, 

Кантонални суд је констатовао да је првостепени суд правилно поступио 

када је оптужене В. Т. и Б. А. прогласио кривим за кривично дјело, за које 

је навео јасне и аргументоване разлоге који оправдавају правилност 

прихватања правне оцјене дјела.
403

  

Кантонални суд је такође примјетио и да су на страни оптужених 

утврђене као олакшавајуће околности њихова ранија неосуђиваност, 

коректно држање пред судом, те породичне прилике; док је за отежавајућу 

околност узето у обзир оптуженом В. Т. то да је дјелатник Шумарије 

Босанско Грахово, распоређен на пословима ревирника – дозначара, којем 

је повјерено да се брине за шуму као јавно добро. Цијенећи све то скупа, 

Кантонални суд је био мишљења да је првостепени суд правилно поступио 

када је оптуженим изрекао условну осуду, како ће се наведеном казненом 

санкцијом остварити сврха изрицања санкција.
404

 

Поред тога, када је у питању обавеза оптужених В. Т. и Б. А. да на 

име накнаде штете солидарно исплате оштећеном ЈП „Херцегбосанске 

шуме” д.о.о. Купрес износ од 519,44 КМ, Кантонални суд је нашао да је и 

та одлука правилна и законита. Наиме, недвојбено је да је у изреци 

побијане пресуде означена тачна висина штете код кривичног дјела 

„Шумске крађе”, која је обрачуната од стране Шумарије Босанско Грахово. 

Сам првостепени суд, према ставу Кантоналног, правилно је поступио и 

када је оптуженом В. Т. изрекао сигурносну мјеру забране обављања 

дужности ревирника – дозначара у трајању од двије године, јер је 

недвојбено било да је кривично дјело починио везано за имовину која му је 

била повјерена, а његово даљње обављање дужности ревирника – 

дозначара би могло потицајно дјеловати на њега да поново почини ново 

кривично дјело у вези повјерене му имовине. Дакле, сигурносна мјера 

забране обављања дужности ревирника – дозначара је била адекватна и 

оправдано изречена с обзиром на околности крађе и бесправне сјече 

                                                           
403

 Presuda Livno. 
404

 Presuda Livno. 
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стабала, а истом се, према ставу Кантоналног суда, може постићи сврха 

изрицања сигурносне мјере.
405
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V 

УСТАВНО ПРАВО И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

1. УВОД 

Уставно право садржи основна начела свих осталих грана права, а 

устав представља основни, почетни и највиши акт правног поретка. 

Модерне демократске државе и политички системи, који се заснивају на 

правној државности, полазе од основне премисе о постојању супремације 

устава једне државе над законима и осталим прописима, при чему утврђују 

различите начине, процедуре и органе који осигуравају то првенство 

устава. У оквиру устава долазе и јемства људских права и слобода, која су 

истовремено средство ограничења државне власти и основ цјелокупног 

правног поретка. Уставно судство или уставно правосуђе је посебна правна 

институција којој су, гледајући европске државе, „намијењене функција 

опште контроле подуставног права, с једне, и посебна заштита устава, 

путем специјалних уставносудских процедура, с друге стране.”
406

 

Постојање правне државе данас је готово немогуће замислити без 

уставног судства. Наиме, саставни дио принципа правне државе 

представља и тзв. „принцип уставности” који означава јединство и 

хармоничност правног система у складу са уставом. У БиХ се уставно 

судство јавља још 1963. године, међутим, у данашњем времену, са 

промјенама устава и друштвене ситуације „остало је мало сличности са 

пријашњим републичким уставним судом”, те данас у БиХ постоје три 

уставна суда: Уставни суд Босне и Херцеговине на нивоу државе, Уставни 

суд Републике Српске на нивоу Републике Српске и Уставни суд 

                                                           
406

 Радомир Лукић, Увод у право, [Новинско-издавачка установа Службени гласник 

Савезне Републике Југославије, Београд: 1995
12

], страница 351; Оливера Вучић, 

Драган М. Стојановић, „Европски модел уставног правосуђа – Постојање и 

перспективе”, Положај и перспектива уставног судства (уредник: Драгиша Б. 

Слијепчевић), [Уставни суд Републике Србије Јавно предузеће „Службени гласник”, 

Београд: 2014], страница 69; УП, страница 513.   
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Федерације Босне и Херцеговине на нивоу Федерације БиХ. Сваки од ових 

судова има своје специфичне надлежности.
407

 

2. УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Уставни суд БиХ (у даљем тексту: УС БиХ) је специфичан орган 

прописан Уставом БиХ, који садржи одређене елементе који чине 

специфичан спој редовног и уставног судства, како у систему редовних 

судова у БиХ не постоји врховни суд на нивоу државе.
408

 

Уставни суд БиХ је самосталан и независан орган који штити Устав 

БиХ. Он има, између осталих, искључиву надлежност одлучивања да ли је 

било која одредба устава, закона једног ентитета или закона БиХ у складу 

са Уставом БиХ. Међутим, спорове могу да покрену само: чланови 

Предсједништва, предсједавајући Савјета министара, предсједавајући или 

замјеник предсједавајућег било којег дома Парламентарне скупштине, 

једна четвртина чланова било којег дома Парламентарне скупштине или 

једна четвртина чланова било којег дома законодоносилачког органа РС 

или ФБиХ.
409

 

Уставни суд БиХ има и апелациону надлежност за питања из Устава 

БиХ, која проистиче из пресуде било ког суда у БиХ. УС БиХ може да 

разматра апелацију само ако су против одлуке која се њоме оспорава, 

исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови и ако је поднесена у року од 

60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлуку о посљедњем 

дјелотворном правном лијеку који је користио. Међутим, он изузетно може 

да разматра апелацију и када нема одлуке надлежног суда уколико 

                                                           
407

 Nedim Ademović, Joseph Marko, Goran Marković, Ustavno pravo Bosne i Hercegovine 

– UP BiH, [Fondacija Konrad Adenauer e. V. Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, 

Sarajevo: 2012], stranicе 199-200. 
408

 Миле Дмичић, Уставно право – Допуна основној литератури, [Правни факултет 

Универзитеета у Бањој Луци – Управа за полицијско образовање Бања Лука, Бања 

Лука: 2011], страница 113. 
409

 Устав БиХ, VI/3/а, б, ц; Пречишћени текст Правила Уставног суда Босне и 

Херцеговине – ПУС БиХ, [Службени гласник Босне и Херцеговине, бројеви 22/2014 и 

57/2014], члан 2; Goran Marković, Bosanskohercegovački federalizam, [Javno preduzeće 

Sluţbeni glasnik, University Press – Izdanja Magistrat, Beograd – Sarajevo: 2012], stranice 

136-137. 
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апелација указује на озбиљна кршења основних уставних права и слобода 

из Устава БиХ или међународних документа који се примјењују у БиХ. 

Подносилац апелације може да буде физичко или правно лице, односно 

странке у поступку у ком је донесена одлука која се оспорава апелацијом. 

Дакле, свако лице које сматра да је коначном пресудом у његовом судском 

предмету дошло до кршења неке одредбе из Устава БиХ, а нарочито 

људска права и слободе, може да покрене поступак пред У БиХ.
410

 

Како Уставни суд има и апелациону надлежност за питања из Устава 

он је и посљедња инстанца у БиХ за супсидијарну заштиту права и слобода 

установљених Уставом. УС БиХ, уколико установи да је апелација 

основана, може да укине пресуду и случај врати суду који је донио ту 

пресуду на поновни поступак. Суд чија је пресуда укинута дужан је да по 

хитном поступку донесе другу, при чему је везан правним схватањем УС 

БиХ о повреди Уставом гарантованих права и основних слобода. Ипак, 

изузетно, уколико орган чија је одлука укинута донесе нову одлуку без 

поштовања правног схватања УС БиХ, Уставни суд може сам да одлучи о 

меритуму предмета уколико постоји одлука органа која не крши уставна 

права тако што ће такву одлуку да остави на правној снази.
411

 

Уставни суд БиХ је надлежан и у питањима која му прослиједи било 

који суд у БиХ у вези са тим да ли је закон, од чијег важења његова одлука 

зависи, компатибилан с УБиХ, ЕКЉП, законима БиХ, или у погледу 

постојања или домашаја неког општег правила међународног јавног права 

које је од значаја за одлуку.
412

   

3. УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Уставни суд Републике Српске (у даљем тексту: УС РС), према 

Уставу РС обезбјеђује заштиту уставности и законитости. Он, између 

осталог, одлучује о сагласности закона и других прописа и општих аката са 

Уставом и сагласности прописа и општих аката са законом. Уставни суд 

такође прати појаве од интереса за остваривање уставности и законитости, 

                                                           
410

 ПУС БиХ, чланови 16 и 18; UP BiH, stranica 205. 
411

 Устав БиХ, члан VI/3/б; Апелациона јурисдикција, [Доступно на: 

https://www.ustavnisud.ba/sr/apelaciona-jurisdikcija, приступљено 12. 11. 2021 u 12.33]  
412

 Устав БиХ, члан VI/3/ц 

https://www.ustavnisud.ba/sr/apelaciona-jurisdikcija
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обавјештава највише уставне органе РС о стању и проблемима у тој 

области и даје им мишљења и приједлоге за доношење закона и 

предузимање других мјера ради обезбјеђења уставности и законитости и 

заштите слобода и права грађана, организација и заједница.
413

 

Уставни суд може оцјењивати уставност закона и уставност и 

законитост прописа и општих аката који су престали да важе, ако од 

престанка важења до покретања поступка није протекло више од једне 

године. О питањима из своје надлежности УС РС, односно вијеће одлучује 

доношењем одлуке или рјешења, који морају бити образложени. Одлуке 

УС РС су општеобавезне и извршне на територији Републике Српске. 

Извршење одлука обезбјеђује Влада РС.
414

 

Свако може дати иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости пред УС РС. То значи да сви 

грађани могу да упуте иницијативу УС РС за оцјењивати уставности и 

законитости неког акта.
415

  

Поступак пред УС РС приједлогом могу покренути, између осталих, 

предузеће, политичка организација, односно удружење грађана и друга 

организација, ако је повријеђено њихово право утврђено Уставом или 

законом, а УС РС може и сам покренути поступак за оцјењивање 

уставности и законитости. Поред наведених, поступак пред УС РС 

приједлогом могу покренути: предсједник РС, НСРС, Вијеће народа о 

питањима из оквира Уставом утврђених надлежности, Влада РС, суд, ако 

се питање уставности и законитости постави у поступку пред УС РС, 

републички тужилац, ако се питање уставности и законитости постави у 

раду тужилаштва, општина и град, ако је повријеђено њихово право 

утврђено Уставом или законом и орган који је по Уставу и закону 

                                                           
413

 Устав РС, чланови 69, 115 и 119; Закон о Уставном суду Републике Српске – 

ЗУсуду РС, [Службени гласник Републике Српске, бројеви 104/2011 и 92/2012], члан 

2.  
414

 ЗУсуду РС, чланови 3, 6, 59 и 64. 
415

 ЗУсуду РС, члан 4. 
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овлашћен да обустави извршење прописа и другог општег акта због његове 

несагласности са Уставом и законом.
416

 

Уставни суд РС, између осталог, одлуком утврђује да закон, други 

пропис и општи акт није у сагласности, односно да у вријеме важења није 

био у сагласности са Уставом и утврђује да други пропис и општи акт није 

у сагласности, односно да у вријеме важења није био у сагласности са 

законом. Устани суд рјешењем, између осталог, покреће поступак и 

обуставља извршење појединачног акта, односно радње, укида мјеру 

обуставе или одбацује захтјев за обуставу појединачног акта или радње.
417

 

Када УС РС утврди да закон није у сагласности са Уставом, тај закон, 

односно његове одредбе које нису у сагласности са Уставом, престају да 

важе даном објављивања одлуке УС РС. Када УС РС утврди да други 

пропис или општи акт није у сагласности са Уставом или законом, тај акт, 

односно његове одредбе које нису у сагласности са Уставом или законом, 

престају да важе даном објављивања одлуке УС РС. У поступку пред УС 

РС не плаћа се такса. Закони, други прописи и општи акти који на основу 

одлуке УС РС престају да важе, не могу се примјењивати на односе који су 

настали прије дана објављивања одлуке УС РС, ако до тога дана нису 

правоснажно ријешени. Прописи и други општи акти донесени за 

извршење закона, прописа и других општих аката, који су на основу одлуке 

УС РС престали да важе, неће се примјењивати од дана објављивања 

одлуке УС РС, ако из одлуке произлази да ти акти нису у сагласности са 

Уставом или законом. Извршавање правоснажних појединачних аката, 

донесених на основу прописа који се више не могу примјењивати, не може 

се дозволити нити спровести, а ако је извршење почето, биће 

обустављено.
418
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 Устав РС, члан 120; ЗУсуду РС, члан 4. 
417

 ЗУсуду РС, чланови 60-61. 
418

 ЗУсуду РС, чланови 5, 22 и 68. 
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4. УСТАВНИ СУД ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: УС 

ФБиХ) је један од судова наведених у Уставу ФБиХ, који врше судску 

функцију у ФБиХ. Поред основне функције УС ФБиХ, у коју спада 

рјешавање спорова између кантона, између кантона и федералне власти, 

између града и његовог кантона или федералне власти, између општине и 

града, између општина и њихових кантона или федералне власти и између 

институција федералне власти или унутар појединих институција 

федералне власти, он уједно: 

1. на захтјев Предсједника ФБиХ, Потпредсједника ФБиХ, 

Премијера, замјеника Премијера или на захтјев једне трећине 

чланова било ког дома Парламента ФБиХ, утврђује да ли је 

приједлог закона који је усвојио један од домова, или закон који су 

усвојила оба дома, у складу са Уставом ФБиХ, 

2. на захтјев Премијера, кантона или једне трећине посланика у 

законодавном тијелу кантона, утврђује да ли су устав кантона и 

амандман на устав, предложени закон или закон кога је усвојило то 

законодавно тијело, у складу са Уставом ФБиХ, 

3. на захтјев Предсједника ФБиХ, Потпредсједника ФБиХ, Премијера 

или замјеника Премијера, утврђује ће да ли је предложени или 

усвојени пропис који доноси орган федералне власти у складу са 

Уставом ФБиХ, 

4. на захтјев Премијера и кантона утврђује да ли предложени или 

усвојени пропис који је донио орган кантоналне, градске или 

опшинске власти у складу са Уставом ФБиХ.
419

 

Такође, УС ФБиХ осигурава заштиту права на локалну самоуправу, а 

такав поступак пред УС БиХ могу покренути општине и градови, као и 

удружења општина и градова ФБиХ. Уставни суд одлучује и о споровима 

између јединица локалне самоуправе и кантона или ФБиХ на захтјев 

општинског или градског вијећа, начелника општине или градоначелника 
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града, или удружења општина и градова ФБиХ. Поред тога, УС БиХ 

одлучује и о уставним питањима која му предочи Врховни или кантонални 

суд, а која се појаве у току поступка пред тим судовима.
420

 

Као што се може примјетити, тренутно постоји узак круг субјеката 

који могу покренути поступак пред УС ФБиХ. Истовремено, „неки од њих 

за то немају мотива, јер су најчешће и сами партиципирали у доношењу 

прописа чију би уставност требало цијенити”. За бољу контролу прописа у 

ФБиХ, а нарочито оних који се односе на екологију, било би веома корисно 

да и сами грађани и други правни субјекти имају овлашћење за давање 

иницијативе за оцјењивање уставности, као што је то случај са УС РС. 

Проширивање круга лица које се могу обратити УС ФБиХ уз проширивање 

надлежности УС ФБиХ било је у процедури 2009. године, међутим, до 

реализације те иницијативе није дошло.
421

 

Одлуке Уставног суда коначне су и обавезујуће, посебно када УС БиХ 

утврди да закон, усвојени или предложени закон или други пропис ФБиХ 

или било којег кантона или града или било које општине није у складу са 

Уставом ФБиХ. Тај или други пропис неће се примјењивати, односно 

ступити на снагу, осим уколико се не измијени на начин који пропише УС 

БиХ или уколико УС БиХ не утврди прелазна рјешења, која не могу бити 

на снази дуже од шест мјесеци.
422

 

Уставни суд доноси пресуде, рјешења и мишљења. Пресуде доноси 

уколико одлучује о рјешавању спорова, при оцијени уставности, меритуму 

код заштите виталног интереса једног од конститутивних народа, заштити 

права на локалну самоуправу и постављеном уставном питању. Рјешење 

доноси, између осталог, ако доноси привремену мјеру односно наредбу као 
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и у свим другим случајевима у којима Суд не доноси пресуду, а мишљење 

даје поводом захтјева замјеника Премијера Владе ФБиХ.
423

 

Кад је у питању заштита људских права и основних слобода та 

заштита не долази за грађане директно од УС ФБиХ, али је она на одређен 

начин садржана у поступку оцјене уставности гдје УС ФБиХ у својим 

одлукама утврђује да су поједине одредбе закона или проведбеног прописа 

супротне Уставу ФБиХ или ЕКЉП те налаже надлежном органу да 

отклони те неуставности у одређеном року.
424

  

5. ПРИМЈЕР 

У погледу заштите права која се односе на животну средину пред 

уставним институцијама добар примјер представља иницијатива коју је 

Центар за животну средину из Бање Луке дао Уставном суду Републике 

Српске. Овом иницијативом ЦЖС је тражио од УС РС покретање поступка 

за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о доношењу измјене дијела 

Регулационог плана за простор дефинисан улицама: Вука Караџића, I 

крајишког корпуса, Милана Радмана, Др Младена Стојановића и Краља 

Петра I Карађорђевића (у даљем тексту: Одлука), коју је донијела 

Скупштина Града Бања Лука. У иницијативи се наводи да оспорена одлука 

није у сагласности са одређеним члановима Закона о спровођењу одлука 

Комисије за заштиту националних споменика установљене у складу са 

Анексом VIII Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (у 

даљем тексту: ЗСО). ЦЖС је истицао да је простор обухваћен оспореном 

одлуком дио Амбијенталне цјелине која је увршћена на Привремену листу 

националних споменика Босне и Херцеговине, односно да има статус 

националног споменика, због чега није дозвољено рушење објекта који 

чини саставни дио ове цјелине, како је то предвиђено Одлуком. С обзиром 

на то да се цјелокупни простор ове амбијенталне цјелине налази у I зони 

заштите, те да има утврђен статус националног споменика, оспорена одлука 

је, по мишљењу ЦЖС, била супротна ЗСО-у, којим је прописано да се 

просторни планови израђени супротно одредбама овог закона не 
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примјењују на заштићени простор националних споменика, те да су 

ништаве одлуке које су у супротности са одредбама ЗСО-а.
425

  

У одговору на ову инцијативу Скупштина Града Бања Лука је 

изложила све фазе поступка израде и доношења оспорених измјена дијела 

предметног регулационог плана и изнијела став да је овај поступак 

проведен у сагласности са релевантним одредбама Закона о уређењу 

простора и грађењу. При том нису оспоравани наводи иницијативе у 

погледу релевантне чињенице да је овим актом обухваћен дио простора, 

односно објекат који чини Амбијенталну цјелину која има статус 

заштићеног националног споменика БиХ. У вези с тим, истакнуто је да је 

приликом разматрања и одлучивања о приједлогу измјене предметног 

плана носилац припреме затражио мишљење Републичког завода, који је 

заузео став да се предложени план просторне организације може 

прихватити с обзиром на то да постојећи објекти на простору предвиђеном 

за измјену нису појединачно евидентирани као културна добра, него су дио 

Амбијенталне цјелине која је под заштитом. У односу на наводе 

иницијативе да је у конкретном случају дошло до повреде одредаба ЗСО-а, 

Скупштина Града Бања Лука се у одговору није изјаснила, нити изнијела 

било какве аргументе, већ је изнијела чињенице везане за фазе поступка 

усвајања оспорених измјена предметног регулационог плана, како је то 

предвиђено Законом о уређењу простора и грађењу.
426

 

Уставни суд је у свом одлучивању прије свега оцијенио да је у оквиру 

надлежности скупштине јединице локалне самоуправе да доноси стратешке 

и спроведбене документе просторног уређења, па тако и одлуке о измјени 

регулационог плана. Међутим, УС РС је сматрао и да приликом разматрања 

приједлога за израду или измјену докумената просторног уређења, 
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надлежни орган мора имати у виду све релеватне законске прописе и 

кретати се искључиво у оквиру императивних законских норми.
427

 

У конкретном случају, усвајањем оспорене Одлуке, Скупштина Града 

Бања Лука, по оцјени УС РС, није поступила у складу са одредбама ЗСО-а, 

чиме је истовремено нарушено и начело законитости из Устава РС. Наиме, 

како је из релеватних докумената произилазило, оспореном одлуком је 

предвиђено рушење објекта који је дио Амбијенталне цјелине, која има 

статус националног споменика, те тако и највиши степен заштите. Овакав 

статус овог простора утврдила је Комисија за очување националних 

споменика, чији је саставни дио Привремена листа националних споменика 

БиХ, у којој је Амбијентална цјелина у Улици Младена Стојановића и 

Краља Петра I Карађорђевића у Бањој Луци увршћена у националне 

споменике. Национални споменик представља добро које је ова Комисија 

прогласила националним спомеником БиХ, те добра која су уписана на 

Привремену листу националних споменика, све до доношења коначне 

одлуке Комисије у вези са њиховим статусом. Имајући у виду ову законску 

одредбу, УС РС је оцијенио да Скупштина Града Бања Лука није ни могла 

усвојити оспорену одлуку, односно приступити измјенама предметног 

регулационог плана, с обзиром на то да овај просторноплански документ 

предвиђа рушење објекта у  I зони заштите који је дио Амбијенталне 

цјелине уврштене у националне споменике БиХ и која ужива највиши 

степен заштите у законима РС.
428

 

Када су у питању били наводи доносиоца оспорене Одлуке да је иста у 

сагласности са Законом о уређењу простора и грађењу и Законом о 

културним добрима, јер је Републички завод дао стручно мишљење којим 

даје сагласност на предложени план просторне организације, они се по 

оцјени УС РС, нису могли прихватити, јер сагласност Републичког завода у 

конкретном случају није релевантна када се имају у виду цитиране одредбе 

ЗСО-а. Овај закон, којим је уређено питање статуса и заштите добара која, 

као културно-историјске вриједности од посебног значаја, представљају 

национални споменик БиХ, је lex specialis у односу на Закон о културним 

добрима, тако да се доносилац оспорене одлуке, приликом разматрања 
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приједлога измјене предметног регулационог плана, морао руководити 

превасходно одредбама тог закона. Скупштина Града Бања Лука је 

погрешно сматрала да на основу сагласности, односно стручног мишљења 

Републичког завода може усвојити ову одлуку и тако вршити измјене 

заштићене просторне цјелине, односно рушење објекта који је њен 

саставни дио. УС РС је констатовао да мишљење Републичког завода не 

може дерогирати императивне законске норме које изричито забрањују 

задирање на било који начин у заштићено подручје националног 

споменика. У том смислу је и прописана обавеза РС и њених надлежних 

органа да оваквим добрима пруже највиши степен заштите, те да се 

суздрже од намјерног предузимања било каквих мјера које могу оштетити 

такво добро, а ова обавеза се, без дилеме, односи и на органе јединица 

локалне самоуправе.
429

  

У складу са оваквим резоновањем, УС РС је оцијенио да Одлука није 

у сагласности са ЗСО, што је истовремено чини и неуставном у смислу 

одредби Устава РС, према којима прописи и други општи акти морају 

бити у сагласности са законом.
430

 

Међутим, и поред ове одлуке УС РС, заштићени објекат је срушен 

због изградње новог приватног објекта, а активистима из ЦЖС до данас 

није познато да ли је Град Бања Лука или власник новог објекта трпио 

икакве конкретне правне посљедице због својих поступака у вези са 

рушењем у оквиру Амбијенталне цјелине. Правна побједа је извојевана, али 

је ситуација на терену била умногоме другачија.
431
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VI  

ПОСЕБНА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ЗАШТИТА КОД 

ОДРЕЂЕНИХ ОРГАНА И МЈЕШОВИТИ ОБЛИЦИ 

ЕКОЛОШКЕ БОРБЕ  

1. ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

1.1. Увод  

Институција омбудсмена је настала у Шведској у првој половини XIX 

вијека, као врста повјереника парламента са задужењем да прати како краљ 

и управа спроводе прописе. Иако се ова институција веома споро ширила и 

формирала у другим земљама (тек у XX вијеку), данас је дошло до праве 

„омбудсманије”, односно до тога да скоро све европске државе имају ову 

институцију, која углавном служи да представља интересе јавности кроз 

своје различите активности, превасходно оне везане за истраге у погледу 

кршења и злоупотребе права. Такође, сама институција омбудсмена 

(омбудсперсоне) данас је директно повезана са идејом остваривања и 

заштите људских права.
432

  

Институција омбудсмена за људска права БиХ (у даљем тексту: 

Омбудсмен) је почела да функционише након рата у БиХ, на основу 

одредби из једног од анекса Општег оквирног споразума за мир у Босни и 

Херцеговини (који је познатији под називом Дејтонски споразум). 

Омбудсмен је данас законски независна институција успостављена у циљу 

промовисања добре управе и владавине права, као и заштите права и 

слобода физичких и правних лица, нарочито у складу са гаранцијама из 

Устава БиХ и међународним споразумима, који се налазе у додатку 

Устава БиХ.
433
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1.2. Заштита права  

Омбудсмен разматра предмете који се односе на слабо 

функционисање или повреде људских права и слобода почињене од било 

којег органа власти и дјелује по пријему жалбе или ex officio, односно по 

службеној дужности. У том смислу, Омбудсмен може препоручити 

одговарајуће појединачне и/или опште мјере. Омбудсмен се не мијеша у 

процес одлучивања судова, али може покренути судске поступке или 

интервенисати у току поступка који се води, кад год установи да је таква 

активност неопходна при обављању његових дужности. Омбудсмен такође 

може дати препоруке органу власти који је страна у поступку или бити 

консултован од стране у поступку.
434

 

Иако се у погледу дјелотворности не треба поредити са судским 

механизмом заштите права, омбудсмен има одређених предности. Наиме, 

заштита права путем суда је некада компликована, скупа и спора и почива 

на строгим процесним претпоставкама. Омбудсмен је са друге стране 

бесплатно и не толико формално средство контроле и заштите права и 

много је лакше доступан него суд. Међутим, омбудсмен није замјена за суд, 

већ је само добро супсидијарно и допунско средство заштите.
435

  

Омбудсмен дјелује у оквиру уставних и законских одредаба и 

међународних правних аката о људским правима и слободама које је 

прихватила БиХ. Како ову институцију чине три лица у БиХ, сва она су 

дужна да се у свом раду придржавају принципа праведности и 

моралности.
436

 

Свако физичко или правно лице које тврди да има легитиман интерес 

може се обратити Омбудсмену без икаквих ограничења. Жалба 

Омбудсману или његова интервенција не би требало да повуче било какве 

                                                                                                                                                             
о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине – ЗОЉП БиХ, [Службени гласник 

Босне и Херцеговине, бројеви 19/2002, 35/2004, 32/2006, 38/2006 и 50/2008], члан 1.  
434

 ЗОЉП БиХ, чланови 2-3   
435

 УП 2018, страница 137. 
436

 ЗОЉП БиХ, чланови 8-15. 
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кривичне, дисциплинске или друге санкције за подносиоца жалбе као ни 

било какву неугодност или дискриминацију за њега.
437

  

Жалба упућена Омбудсмену мора да буде поднесена у писаној форми 

и доставља се поштом или се непосредно предаје Омбудсмену. Сам услов 

„писане форме” испуњавају и поднесци упућени електронском поштом, 

односно путем e-maila. Овакви поднесци се сматрају потписанима ако је у 

њима означен пошиљалац. Жалба Омбудсмену може бити поднесена и 

путем законског заступника или пуномоћника, а жалбу може поднијети и 

група грађана ако се ради о кршењу права по истом основу, с тим да у 

жалби треба да буду назначени сви подносиоци и представник групе.
438

 

Иако је дозвољено у слободној форми поднијети жалбу (уз наравно све 

тражене елементе), ради лакше комуникације с грађанима, Омбудсмен је 

израдио образац жалбе који се може попунити и послати Омбудсмену, а 

који се може наћи на интернет страници Омбудсмена
439

. 

Омбудсмен ће регистровати и потврдити пријем жалби које су 

уложене, било да сматра да их је потребно разматрати или не. Када 

Омбудсмен одлучи да не разматра жалбу, урадиће то писано, наводећи 

разлоге и упућујући подносиоца те жалбе на најпогоднија средства за 

предузимање радње, уколико она постоје, остављајући подносиоцу жалбе 

да искористи она средства која он сматра најпогоднијим. Битно је за 

напоменути да Омбудсмен може одбити да разматра анонимне жалбе за 

које сматра да су злонамјерне, које су неосноване, у којима нема жалбе, 

односно које не садрже никакав захтјев, које наносе штету легитимним 

правима трећег лица или које су институцији предочене ван рока од 12 

мјесеци (годину дана) након појаве чињеница, догађаја или одлука на које 

се жали, ако подносилац жалбе није исцрпио правна средства, што је од 

њега било разумно за очекивати и ако је жалба непотпуна или 

                                                           
437

 ЗОЉП БиХ, члан  18.  
438

 Правила поступка Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине 

– ППИ, [Службени гласник Босне и Херцеговине, број 104/2011], чланови 15, 18-19. 
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 На адреси: 

https://www.ombudsmen.gov.ba/documents/obmudsmen_doc2018031212420940ser.pdf, 

[приступљено 2. 12. 2021 u 21.21]. 
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неразумљива, а подносилац је није допунио, односно исправио на тражење 

Омбудсмена или је подносилац одустао од жалбе.
440

 

Уколико Омбудсмен БиХ утврди да је учињена повреда права и 

слобода, може дати препоруку органима власти и службеницима у сврху 

усвајања нових мјера. Органи власти који добију такве препоруке дужни су 

да писано одговоре и обавијесте Омбудсмена о учинку препорука у року 

који је Омбудсмен одредио. Уколико, једном када су препоруке дате, 

предметни орган владе не предузме одговарајуће мјере у року који је 

Омбудсмен одредио, или ако не обавијести Омбудсмена о разлозима 

њиховог непредузимања, Омбудсмен може указати министру одговорном 

за тај орган или највишим органима владе, на ток предмета и на дате 

препоруке. Ако Омбудсмен након тога не дође до рјешења у предмету у 

којем је по његовом мишљењу било могуће наћи позитивно рјешење, тај 

проблем биће уврштен у годишњи или специјални извјештај, помињући 

имена органа власти или службеника који су заузели такав став. При овом 

свему, веома је значајно за напоменути да Омбудсмен нема надлежност да 

измијени или укине мјере или налоге владе.
441

 

Када, након разматрања предмета, Омбудсмен установи да начин на 

који је закон примијењен води неправичним резлутатима, он може упутити 

надлежном органу владе препоруке који би довеле до правичног рјешења 

ситуације предметног појединца. Омбудсмен може надлежном органу дати 

приједлог мјера чија би примјена вјероватно побољшала ситуацију на коју 

се жали, укључујући исплату одштете, и у годишњем или специјалном 

извјештају Омбудсмена дати приједлог за измјене и допуне закона и других 

прописа када он сматра да је то потребно. Уколико се радње које су 

предмет жалбе спроводе кроз услуге физичких лица у складу са уговором о 

концесији јавне службе, Омбудсмен може од надлежног управног органа 

затражити да проведе своја овлашћења контроле и кажњавања.
442
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 ЗОЉП БиХ, члан 21; ППИ, члан 26. 
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 ЗОЉП БиХ, члан 32; ППИ, члан 36. 
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 ЗОЉП БиХ, члан 32. 
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2. ПАРЛАМЕНТАРНА РАДНА ТИЈЕЛА  

2.1. Увод  

Велики дио парламентарних активности у свијету, као и код нас, се у 

ствари обавља у посебним парламентарним тијелима, која служе као помоћ 

у функционисању парламента, да би се обезбиједио квалитетнији и 

ефикаснији рад. У расправама у оквиру ових тијела могу да се ријеше 

многа питања која су битна за функционисање и рад парламента, али и 

државе. На сједницама таквих тијела расправљају се питања из њихове 

надлежности, односно из уже области за коју су формирана.
443

 Грађани, 

групе грађана и организације могу да помоћу обраћања овим тијелима 

утичу на заштиту права из области животне средине, будуће политике из 

ове области, као и да подстакну грађанске представнике да штите животну 

средину својим парламентарним радом у оквиру надлежности својих 

радних тијела и парламената. 

2.2. Заједничка комисија за људска права 

У оквиру парламената у БиХ постоје посебна тијела која се баве 

људским правима, заштитом животне средине и повезаним областима која 

су битна за заштиту здраве животне средине. 

На нивоу БиХ, постоји Парламентарна скупштина БиХ, која је 

темељни демократски орган државе, као и народно представништво. 

Парламентарна скупштина је дводомо тијело, које се састоји од 

Представничког дома и Дома народа.
444

 У оквиру функционисања ова два 

параментарна дома, постоје и различите комисије, које служе бољем, 

функционалнијем и професионалнијем раду у парламенту. Једна од тих 

комисија је и Заједичка комисија за људска права, која је заједничко радно 

тијело оба дома Парламентарне скупштине. 

                                                           
443

 Marijana Pajvančić, Parlamentarno pravo, [Fondacija Konrad Adenauer, Beograd: 

2008], stranica 87; Владан Петров, Парламентарно право, [Правни факултет 

Универзитета у Београду, Београд: 2017
3
], страница 88. 
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 UP BiH , stranice 174-175.  
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Заједничка комисија за људска права разматра питања која се 

односе на, између осталог, остваривање људских права и основних слобода 

загарантованих Уставом и законодоносилаштвом у БиХ, од државних 

органа, јавних институција и организација које имају јавна овлашћења, у 

случајевима које изнесе Омбудсмен, грађани и ентитети, те о томе 

обавјештава домове. Комисија такође разматра питања у вези са 

остваривањем и заштитом људских права и слобода, те мјера за њихову 

ефикаснију заштиту. Међутим, она не разматра питања која су у току 

рјешавања на судовима и друге спорове, осим ако се ради о 

неприхватљивом кашњењу у поступку или евидентној злоупотреби власти 

и самовољи на коју укаже Омбудсмен.
445

  

Комисија разматра и приједлоге које достављају грађани, уз 

обавјештавање подносиоца о исходу, као и петиције у вези с повредама 

људских права и основних слобода, усвајајући одговарајуће мјере и 

обавјештавајући подносиоца и домове о усвојеним одлукама.
446

 Поред 

наведеног, Комисија разматра и друга питања из области људских права.
447

 

Ова комисија је тако, поред осталог рада, у току 2020. године разматрала и 

26 представки грађана, у вези са питањима за које је надлежна.
448

 

2.3. Одбори у Народној скупштини Републике Српске 

На нивоу Републике Српске, постоји Народна скупштина РС (у даљем 

тексту: НСРС), која је једнодомно законодоносилачко тијело, односно 

представништво народа и свих грађана Српске и која представља основни 

демократски орган ентитета. За разматрање питања из надлежности НСРС, 

                                                           
445

 Пословник Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 

– ППД, [Службени гласник Босне и Херцеговине, бројеви 79/2014, 81/2015, 97/2015, 

78/2019 и 26/2020], члан 64/1/а, ф; Пословник Дома народа Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине – ПДН, [Службени гласник Босне и Херцеговине, 

бројеви 58/2014, 88/2015, 96/2015 и 53/2016], члан 54/1/а, ф.  
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 ППД, члан 64/1/и, ј; ПДН, члан 54/1/и, ј. 
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 ППД, члан 64/2; ПДН , члан члан 54/2. 
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предлагање аката и вршење других послова из надлежности Народне 

скупштине образују се, између осталог, и одбори као стална радна тијела 

НСРС. Одбори могу заузимати ставове о питањима из своје надлежности, а 

представници невладиних организација, фондација, синдиката и других 

удружења могу да присуствују сједницама ових радних тијела на основу 

акредитације. Ради прибављања информација, односно стручних мишљења 

о приједлогу акта који је у скупштинској процедури, разјашњења појединих 

рјешења из предложеног или важећег акта, разјашњења питања значајних 

за припрему приједлога акта или другог питања које је у надлежности 

одбора, као и ради праћења спровођења и примјене закона, односно 

остваривања контролне функције НСРС, одбори могу да организују јавна 

саслушања и тематске сједнице.
449

  

У НСРС постоје стални одбори, од којих су за заштиту животне 

средине нарочито значајни Одбор за заштиту животне средине, Одбор за 

пољопривреду, шумарство и водопривреду и Одбор за представке, 

приједлоге и друштвени надзор Народне скупштине.
450

 

Одбор за заштиту животне средине се бави питањима која се односе 

на област заштите и унапређења животне средине, очување, развоја и 

рационалног коришћења природних ресурса, питања из области 

пољопривреде и пољопривредног земљишта, задругарства и села, шуме и 

шумског земљишта, вода и водотока, енергетике, дивљачи и рибе, рудног 

блага и других природних богатстава, спречавања и отклањања загађивања 

природних ресурса, као и друге начине и изворе угрожавања животне 

средине.
451

 

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду разматра, 

између осталог, развој пољопривреде и сеоских подручја, одржив развој 

руралних подручја и заштиту свих природних ресурса, производњу и 

промет хране, промет свих врста хемијских средстава у производњи хране, 

заштиту биљака и животиња од болести и штеточина, стање 
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 Пословник Народне скупштине Републике Српске – ПНСРС, [Службени гласник 

Републике Српске, број 66/2020], чланови 37, 42, 47 и 54. 
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пољопривредног и шумског земљишта, воде, водотока и обала, стање у 

области узгоја дивљачи и рибе, експлоатацију шума, очување и заштиту 

шума, планирање и управљање шумама, управљање водним ресурсима и 

побољшање ресурса водног режима.
452

 

У смислу комуникације са НСРС битан је и Одбор за представке, 

приједлоге и друштвени надзор који испитује и разматра представке и 

приједлоге које грађани, привредна друштва и друге организације и 

заједнице упућују НСРС и, према потреби, предлаже надлежним органима 

и организацијама мјере рјешавања питања и проблема изнесених у 

приједлозима и о томе обавјештава подносиоце. Овај одбор такође 

проучава представке и приједлоге којим грађани, привредна друштва и 

друге организације и заједнице указују на недостатке у закону и другим 

актима који произлазе из неодговарајућих рјешења или указују на 

неправилно спровођење њихових одредаба од надлежних органа ради 

предузимања потребних мјера и о томе обавјештава НСРС, а уједно 

сарађује са омбудсменима, али и обавјештава НСРС о уоченим проблемима 

поводом разматрања представки и приједлога и предлаже предузимање 

потребних мјера.
453

 

2.4. Радна тијела у Парламенту Федерације БиХ 

На нивоу Федерације БиХ, постоји дводоми Парламент Федерације 

БиХ, који је народно представништво и основни демократски орган 

ентитета а састоји се од Представничког дома (у даљем тексту: ПДП 

ФБиХ) и Дома народа (у даљем тексту: ДНП ФБиХ). За разматрање питања 

која су у надлежности Представничког дома и Дома народа, односно за 

разматрање нацрта и приједлога закона и других општих аката, као и за 

припремање и обављање других послова постоје одређена радна тијела у 

оба дома. Ова радна тијела дају мишљења, подносе приједлоге и 

извјештавају оба дома о питањима из свог дјелокруга, а одлучују о 

питањима која су им дата у надлежност пословницима или одлуком неког 

од домова. Такође, ради потпунијег сагледавања одређених питања, на 
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сједницу радног тијела се могу позивати представници одговарајућих 

органа и организација, као и поједини стручни, научни и јавни радници.
454

 

У Представничком дому постоје одређена радна тијела, од којих су за 

заштиту животне средине нарочито значајни: Комисија за заштиту људских 

права и слобода, Одбор за просторно уређење, стамбено-комуналну 

политику и екологију, Одбор за енергетику, рударство и индустрију и 

Одбор за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Када је у питању Дом 

народа, значајна су радна тијела као што су: Комисија за људска права и 

слободе, Одбор за просторно уређење, екологију и стамбено-комуналне 

послове, Одбор за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Одбор за 

привреду.
455

 

Комисија за заштиту људских права и слобода ПДП ФБиХ и 

Комисија за људска права и слободе ДНП ФБиХ разматрају, између 

осталих, питања у вези са кршењем слобода и права грађана утврђених 

Уставом и законима ФБиХ од стране државних органа, јавних установа и 

организација које врше јавна овлашћења, као и шира питања од значаја за 

заштиту људских права и основних слобода која покрећу омбудсмени, 

грађани, политичке организације и удружења, друге организације и 

заједнице и о томе извјештавају домове. Поред тога, оне указују на појаве и 

проблеме у остваривању и заштити људских слобода и права и предлажу 

мјере за њихову ефикаснију заштиту. По правилу, комисије не разматрају 

питања по којима су у току судски и други поступци, осим ако се ради о 

неприхватљивом одуговлачењу поступка или очигледној злоупотреби 

власти и самовољи на које укаже Омбудсмен. Међутим, комисије 

разматрају представке, жалбе и приједлоге које грађани упућују или 

непосредно подносе у оба дома и о томе обавјештавају подносиоце, те 

непосредно раде на представкама, жалбама и приједлозима који се односе 

на права и дужности за које је у Уставу Федерације утврђено да их обавља 
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Федерација и њени органи и о свом ставу обавјештавају подносиоца 

представке, али и предлажу надлежним органима и организацијама мјере за 

рјешавање питања и проблема изнесених у представкама, жалбама и 

приједлозима. Такође, оне разматрају, проучавају и анализирају појаве и 

проблеме на које се у представкама, жалбама и приједлозима указује, ради 

сагледавања узрока због којих се они подносе, и о томе обавјештавају 

домове. Оне разматрају и представке, жалбе и приједлоге у којима се 

указује на појаве које настају у примјени закона и других аката или на 

неправилно извршавање тих аката и о томе обавјештавају домове и 

надлежна радна тијела у Парламенту ФБиХ и предлажу предузимање 

одређених мјера.
456

 

Одбор за просторно уређење, стамбено-комуналну политику и 

екологију ПДП БиХ и Одбор за просторно уређење, екологију и 

стамбено-комуналне послове ДНП БиХ разматрају питања просторног и 

урбанистичког планирања, заштите од пожара и других елементарних 

непогода, питања утврђивања и провођења политике заштите природе и 

човјекове околине, коришћења земљишта, очувања и развоја природних и 

радом створених вриједности човјекове околине, коришћења природних 

богатстава, односно очувања ваздуха, тла, воде, водотока, језера и мора, те 

питања просторног уређења са становишта заштите и унапређивања 

човјекове околине, као и друга питања из ове области.
457

 

Одбор за пољопривреду, водопривреду и шумарство у ПДП БиХ, 

између осталих, разматра питања о развоју пољопривреде и шумарства, 

политици коришћења земљишта на федералном нивоу, посебно 

пољопривредног земљишта, шума и шумског земљишта, управљању 

шумама и шумским земљиштем, лову и риболову, здравственој заштити 

стоке и дивљачи и заштити биља, режиму вода и друга питањима из 

области пољопривреде, водопривреде и шумарства. Одбор са истим 

називом у ДНП БиХ, разматра и питања као што су  заштита ресурса у 

пољопривреди, очување и заштита шума, јачање еколошких функција, 

финансирање и обнова шумских ресурса, режим и политика управљања и 

коришћења вода као и минералних и топлих извора и питања њихове 
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цјелокупне заштиту, као и друга питања из области пољопривреде, 

водопривреде и шумарства.
458

  

Одбор за енергетику, рударство и индустрију ПДП БиХ, између 

осталих, разматра питања утврђивања енергетске политике, питања о 

електропривреди, рударству и коришћењу других природних богатстава, 

она о металургији и металопреради, о пројектовању и изградњи 

инвестиционих и других објеката из области енергетике, рударства и 

индустрије и друга питања из области привреде, енергетике, рударства и 

индустрије.
459

 

2.5. Комисије у Скупштини Брчко дистрикта 

Скупштина Брчко дистрикта формира различите комисије ради 

припремања нацрта закона и обављања других дужности. Комисије доносе 

одлуке, закључке, износе мишљење, подносе приједлоге и извјештаје 

Скупштини БД о питањима која су у њиховој надлежности.
460

  

Скупштина има више сталних комисија, од којих су за заштиту 

животне средине нарочито значајне: Комисија за заштиту људских права, 

Комисија за комуналну, јавну дјелатност и заштиту околиша и Комисија за 

праћење рада Владе, институција Дистрикта и представке грађана.
461

  

Комисија за заштиту људских права, између осталих ствари,  

разматра заштиту људских права и основних слобода грађана БД које 

осигуравају институције БД и о томе извјештава Скупштину БД, указује на 

случајеве и проблеме који се односе на имплементацију и заштиту људских 

права и основних слобода и предлаже мјере за њихову заштиту и обавља и 

друге активности из опсега свог дјеловања.
462
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Комисија за комуналну, јавну дјелатност и заштиту околиша, 

између осталог, разматра, анализира и даје препоруке о дугорочном плану 

развоја комуналних услуга, предлаже Скупштини генералне услове давања 

концесија у комуналном сектору, с обзиром на заштиту интереса 

становника БД, разматра стање и начине побољшања уређења околиша на 

подручју БД и предлаже мјере за њихово побољшање, разматра, анализира 

и даје препоруке о стратегији БД за очување животне средине, прати 

имплементацију стратегије за очување животне средине и обавља и друге 

активности у својој надлежности.
463

 

У смислу комуникације са Скупштином БД битна је и Комисија за 

праћење рада Владе, институција Дистрикта и представке грађана, 

која разматра представке и жалбе грађана, самоиницијативно или на захтјев 

пет заступника даје мишљење о законитости и статутарности појединих 

одлука Владе Дистрикта и других институција Дистрикта и обавља и друге 

активности у свом дјелокругу рада.
464

 

2.6. Радна тијела у парламентима кантона у Федерацији 

Босне и Херцеговине 

У оквиру парламената у сваком од кантона у БиХ такође се 

организују посебна радна тијела која могу да помогну у заштити животне 

средине у опсегу дјелокруга свога рада, односно надлежностима које имају. 

У парламенту Кантона 10 постоје Одбор за заштиту околиша, јавног 

здравља и потрошача, Одбор за правду, општу управу, локалну самоуправу, 

људска права и слободе и Одбор за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство.
465

 

Скупштина Кантона Сарајево има Комисију за просторно уређење, 

стамбено-комуналну политику, инфраструктуру и заштиту околиша, 
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Комисију за правду, људска права и грађанске слободе и Комисију за 

пољопривреду, шумарство, водопривреду и прехрамбену индустрију.
466

  

Тузлански кантон у оквиру своје скупштине има Комисију за 

просторно уређење и заштиту околиша, Комисију за правду, људска права 

и грађанске слободе и Комисију за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство.
467

  

Скупштина Зеничко-добојског кантона је формирала Комисију за 

просторно уређење, стамбено-комуналну политику, инфраструктуру и 

заштиту околиша, Комисију за равноправност полова, људска права и 

грађанске слободе и Комисију за пољопривреду, шумарство, водопривреду 

и ветеринарство.
468

  

Посавски кантон је у свом парламентарном тијелу формирао Одбор 

за господарство, финансије и прорачун.
469

  

На нивоу Скупштине Тузланског кантона формиране су: Комисија 

за просторно уређење, планирање, комуналне дјелатности, заштиту 

околиша и туризам, Комисија за правду, људска права, грађанске слободе и 

једнакоправност полова и Комисија за пољопривреду, водопривреду, 

шумарство и рурални развој.
470

  

 Скупштина Средњобосанског кантона је формирала Комисију за 

пољопривреду, шумарство и заштиту околиша и Комисију за правду, 

људска права и грађанске слободе.
471
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Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона образовала је 

Повјеренство за градитељство, просторно уређење и заштиту околиша, 

Повјеренство за праћење рада МУП-а, људска права и грађанске слободе и 

Повјеренство за господарство, подузетништво и пољопривреду,
472

  

Скупштина Западнохерцеговачког кантона је формирала Одбор за 

просторно уређење, стамбено-комуналну политику, заштиту околиша, 

пољопривреду и шумарство и Одбор за правду, управу, људска права, 

слободе и равноправност полова.
473

  

У Босанско-подрињском кантону Горажде у Скупштини су 

формиране Комисија за просторно уређење, стамбено-комуналну политику, 

инфраструктуру и заштиту околиша и Комисија за правду, људска права и 

грађанске слободе.
474

  

2.7. Радна тијела у парламентима локалне самоуправе 

У оквиру скупштина локалне самоуправе, односно вијећа, у свакој од 

јединица локалне самоуправе у БиХ такође се организују посебна радна 

тијела која могу да помогну у заштити животне средине у оквиру 

дјелокруга свога рада, односно надлежностима које посједују. Она могу 

бити веома значајна за локалне активисте, организације и групе које се боре 

за поштовање еколошких прописа. 

Како у БиХ постоји огроман број јединица локалне самоуправе, као 

појединачан огледни примјер можемо да узмемо Град Тузлу у коме је 

Градско вијеће представничко тијело грађана Града Тузле.
475

 

У оквиру свог рада Градско вијеће је образовало Комисију за 

просторно уређење и заштиту околиша која даје мишљење у поступку 

доношења развојних и проведбених планова и разматра сва питања везана 
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 Poslovnik Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, [Sluţbene novine 

Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 2/2005], članovi 32, 35, 39 i 40. 
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 Poslovnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, [Narodne novine Ţupanije 

Zapadnohercegovačke, broj 10/2003], članovi 32, 34 i 37. 
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 Пословник Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, [Службене новине 

Босанско-подрињског кантона Горажде, број 3/2018], чланови 34, 37 i 40. 
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 Statut Grada Tuzle, [Sluţbeni glasnik Grada Tuzla, broj 6/2021], član 19. 
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за заштиту околиша и предлаже Градском вијећу предузимање мјера у 

поменутој области.
476

 

Комисија за људска права и слободе пак разматра сва питања у вези 

са заштитом права и слобода човјека прокламованих уставима БиХ, 

Федерације БиХ и Тузланског кантона, обавјештава надлежне органе о 

случајевима кршења права и слобода човјека и предлаже Градском вијећу 

предузимање потребних мјера за заштиту тих права.
477

 

Значајна је и Комисија за представке која разматра представке и 

приједлоге које грађани упућују или непосредно подносе Градском вијећу 

и о томе обавјештава подносиоца. Она такође испитује путем надлежних 

служби или органа основаност представки и приједлога, предлаже 

надлежним органима и службама предузимање на закону заснованих мјера, 

те о томе обавјештава подносиоца представки и приједлога. Поред тога, она 

непосредно ради на представкама и приједлозима који се односе на права и 

дужности за које је у Уставу и закону утврђено да их обавља град преко 

својих служби, и о своме ставу обавјештава подносиоца представке, 

односно приједлога, и предлаже надлежним органима мјере за рјешавање 

питања и проблема изнесених у представкама и приједлозима.
478

 

У Градском вијећу постоји и Комисија за комуналне послове и 

питања МЗ која, између осталог, сарађује са надлежним органима управе и 

комуналним предузећима на рјешавању проблема изградње и одржавања 

комуналних објеката и побољшања квалитета и квантитета комуналних 

услуга на подручју града и разматра питања и предлаже мјере везане за 

одржавање објеката заједничке комуналне потрошње и даје сугестије 

надлежним органима код утврђивања годишњег програма одржавања ових 

објеката, као што су чишћење саобраћајних површина, одржавање јавних 

зелених површина, јавне расвјете, одржавања оборинске канализације и 

сл.
479
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3. АКТИВИЗАМ 

У борби за здраву животну средину и остваривање својих људских 

права некада нису довољна само чисто правна средства. У одређеним 

случајевима неопходно је методе грађанске борбе комбиновати са 

легалистичким средствима у БиХ. Ово је нарочито значајно зато што се 

права грађана у БиХ веома често крше од стране разних институција, и то 

због разлога ради којих се то не би смјело дешавати, као што су: борба за 

општи интерес, борба против дискриминације, борба за здрав околиш итд. 

Да би се се јавност, односно грађани и организације што боље 

припремили за односе са властима и загађивачима животне средине, 

неопходно је и да се упознају са посебним правно-грађанским методама 

борбе. 

3.1. Република Српска 

Устав Републике Српске јасно наводи да грађани имају право да јавно 

износе мишљење о раду државних и других органа и организација, да им 

подносе представке, петиције и приједлоге и да на њих добију одговор. 

Такође, нико не може бити позван на одговорност нити трпјети друге 

штетне посљедице због јавно израженог мишљења о раду државних органа 

или ставова изнесених у представци, петицији и приједлогу, осим ако је 

тиме учинио кривично дјело.
480

 

У РС је у вези са овим нарочито битан Закон о референдуму и 

грађанској иницијативи којим се уређује расписивање и спровођење 

републичког референдума и референдума у општини, односно граду, 

органи за спровођење референдума, начин непосредног изјашњавања 

грађана на референдуму, заштита права грађана у спровођењу референдума 

и начин остваривања грађанске иницијативе. На начин утврђен овим 

законом грађани могу да иницирају промјену Устава, те да иницирају, 

односно предлажу доношење закона, других прописа и општих аката из 
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 Устав РС, члан 32.  
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надлежности НСРС, општине, односно града, расписивање референдума о 

одређеном питању, као и да подносе друге приједлоге.
481

  

Референдум и грађанска иницијатива су облици непосредног и 

слободног изјашњавања грађана и нико не може позвати грађанина на 

одговорност због изјашњавања на референдуму, односно због учествовања 

у грађанској иницијативи.
482

 

Право изјашњавања на референдуму и право учествовања у 

грађанској иницијативи имају грађани који у складу са уставом и законом 

имају бирачко право. На референдуму се грађани изјашњавају о једном или 

више питања лично и тајно, на гласачким листићима, а у грађанској 

иницијативи грађани учествују потписивањем одговарајућег приједлога. На 

радње, акте, поднеске и остале списе у вези са спровођењем референдума и 

остваривањем грађанске иницијативе не плаћају се таксе.
483

 

3.1.1. Референдум 

Референдум се у РС може расписати ради претходног изјашњавања 

грађана, у складу са Уставом. Референдум у општини, односно граду може 

се расписати ради претходног изјашњавања грађана о питањима из 

надлежности општине, односно града, утврђених законом и статутом 

општине, односно града. Општински референдум спроводи се на начин и 

по поступку утврђеним Законом о референдуму и грађанској иницијативи у 

Републици Српској и статутом општине, односно града.
484

 

НСРС одлуку о расписивању републичког референдума треба да 

донесе већином гласова укупног броја народних посланика. Приједлог за 

расписивање републичког референдума могу поднијети предсједник РС, 

Влада РС, најмање 30 народних посланика или најмање 10 000 бирача. 

Скупштина општине, односно града, одлуку о расписивању општинског 

референдума доноси већином гласова укупног броја одборника. Приједлог 
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 Закон о референдуму и грађанској иницијативи – ЗРГИ, [Службени гласник 
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за расписивање општинског референдума могу поднијети једна трећина 

одборника, начелник, односно градоначелник, најмање 10% бирача 

уписаних у бирачки списак општине, односно града или 3 000 бирача ако је 

у бирачки списак општине, односно града уписано више од 30 000 

бирача.
485

 

Органи за спровођење референдума су комисија и гласачки одбор. 

Кад се спроводи републички референдум, односно општински референдум, 

комисије се образују и у општини, односно граду. Питање о коме се 

грађани референдумом изјашњавају мора бити изражено јасно тако да се на 

њега може одговорити ријечју „за” или „против”, односно „да” или „не”.
486

  

Референдум је пуноважан ако је на њему гласала натполовична 

већина грађана који имају бирачко право и који су уписани у бирачки 

списак, а референдумско питање добило је подршку грађана ако се за њега 

изјаснила натполовична већина грађана која је гласала на референдуму. 

Ако су се грађани референдумом претходно изјаснили о одређеном питању, 

надлежни орган ће донијети одговарајући акт у року од шест мјесеци од 

дана одржавања референдума. О истом референдумском питању, без 

обзира на резултат изјашњавања грађана на референдуму, грађани се не 

могу поново изјашњавати референдумом у року краћем од шест мјесеци од 

дана одржаног референдума.
487

  

3.1.2. Остваривање грађанске иницијативе 

Грађани ради остваривања грађанске иницијативе образују 

иницијативни одбор од најмање три члана који имају бирачко право. 

Иницијативни одбор може образовати посебне одборе за прикупљање 

потписа на појединим мјестима.
488

 

Грађани јединице локалне самоуправе покрећу иницијативу за: 

доношење или измјену статута, доношење или измјену акта којим се 

уређује одређено питање из самосталног дјелокруга и  расписивање 
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референдума. Скупштина је дужна да у року од 60 дана од дана пријема 

иницијативе обави расправу и грађанима достави образложен одговор. 

Скупштина има дужност да размотри сваку иницијативу коју добије, под 

условом да је покренута на начин и у облику прописаним законом.
489

  

Ако се грађанском иницијативом тражи промјена Устава, закона, 

других прописа и општих аката из надлежности НСРС, листа потписника 

иницијативе мора да садржи најмање 3 000 потписа грађана. Ако се 

грађанском иницијативом тражи промјена прописа и општих аката из 

надлежности скупштине општине, односно града, листа потписника 

иницијативе мора да садржи потребан број потписа грађана уписаних у 

бирачки списак општине, односно града, утврђен статутом у складу са 

прописима локалне самоуправе.
490

 

Приједлог за промјену или доношење одговарајућег акта, односно 

други приједлог обухваћен грађанском иницијативом мора бити сачињен 

тако да се из њега јасно виде правци промјена, односно рјешења о којима 

надлежни орган треба да се изјасни, а овај приједлог потписују чланови 

иницијативног одбора. Приједлог за промјену или доношење одговарајућег 

акта мора бити сачињен у складу са пословником органа надлежног за 

доношење акта.
491

 

Иницијативни одбор доставља приједлог органу надлежном за 

доношење акта, односно за рјешавање о питању на који се приједлог 

односи ради обавјештења да се за тај приједлог прикупљају потписи. 

Надлежни орган потврђује пријем приједлога за који се прикупљају 

потписи на првој страници текста приједлога и овјерава сваку страницу 

текста приједлога у оноликом броју копија колико поднесе иницијативни 

одбор. Надлежни орган задржава једну копију приједлога за који се 

прикупљају потписи. Од подношења приједлога за који се прикупљају 

потписи приједлог се не може мијењати ни допуњавати.
492
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Иницијативни одбор пријављује прикупљање потписа Министарству 

унутрашњих послова, односно његовој организационој јединици у 

јединици локалне самоуправе на чијој ће се територији прикупљати 

потписи. Пријава се подноси најкасније три дана прије почетка 

прикупљања потписа. У пријави се наводи назив органа коме је поднијет 

приједлог за који се прикупљају потписи и пријемни број под којим је тај 

приједлог заведен, мјесто, вријеме и начин прикупљања потписа, лични 

подаци лица која ће прикупљати потписе и мјере које ће иницијативни 

одбор предузети ради спречавања евентуалних злоупотреба у вези с 

прикупљањем потписа. Пријаву потписују чланови иницијативног одбора, 

односно чланови одбора који ће прикупљати потписе.
493

  

Листа потписника грађанске иницијативе треба да садржи:  

1. назначење приједлога за који се прикупљају потписи с пријемним 

бројем надлежног органа,  

2. податке о потписницима иницијативе, 

3. датум и мјесто прикупљања потписа,  

4. изјаву иницијативног одбора, односно одбора који је прикупљао 

потписе да сви потписници на листи имају право учествовања у 

грађанској иницијативи у складу са законом и да су се само једном 

потписали на листи, као и напомену о евентуалном повлачењу 

потписа грађана и  

5. потписе чланова иницијативног одбора, односно одбора који је 

прикупљао потписе.
494

 

Прикупљање потписа грађана који учествују у грађанској 

иницијативи траје најдуже седам дана, рачунајући од дана који је у пријави 

Министарству унутрашњих послова означен као почетни дан прикупљања 

потписа. Грађанин се може само једном потписати на листи потписника 

грађанске иницијативе, и може свој потпис повући до истека посљедњег 

дана одређеног за прикупљање потписа.
495
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Иницијативни одбор доставља листу потписника грађанске 

иницијативе надлежном органу, а надлежни орган провјерава да ли је листа 

потписника грађанске иницијативе сачињена у складу с законским 

одредбама и да ли је прикупљен потребан број потписа. Ако грађанин, 

односно иницијативни одбор сматра да је надлежни орган неправилно 

поступио приликом обављања ових радњи, може поднијети жалбу 

Врховном суду у року од 15 дана од дана пријема обавјештења надлежног 

органа.
496

  

Кад је листа потписника грађанске иницијативе сачињена у складу са 

законским одредбама, а прикупљен је потребан број потписа, надлежни 

орган дужан је да о приједлогу за који су прикупљени потписи одлучи на 

начин и по поступку утврђеном Уставом и законом, односно 

одговарајућим статутом или пословником.
497

 

Кад надлежни орган не прихвати приједлог, дужан је да о томе 

обавијести иницијативни одбор. Ако иницијативни одбор сматра да 

надлежни орган није правилно поступио, може поднијети жалбу Врховном 

суду у року од 15 дана од дана пријема обавјештења надлежног органа.
498

 

3.1.3. Други облици непосредног учешћа грађана у локалној 

самоуправи 

Облици непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи су, поред 

већ споменутог референдума и грађанске иницијативе и:  

1. збор грађана,  

2. мјесна заједница,  

3. сати грађана у скупштинама и  

4. други облици учешћа, у складу са законом.
499

  

Грађани непосредно учествујући у локалној самоуправи одлучују о: 

изградњи објеката комуналне инфраструктуре, начину обезбјеђивања 
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 ЗРГИ, члан 50. 
497

 ЗРГИ, члан 51. 
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 ЗРГИ, члан 52. 
499

 ЗЛС РС, члан 106. 
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финансијских средстава за изградњу тих објеката, као и о начину 

коришћења и управљања тим објектима, покретању иницијативе за 

доношење и измјену прописа и општих аката из надлежности јединице 

локалне самоуправе, упућивању препорука и приговора на рад органа 

јединице локалне самоуправе и о другим питањима утврђеним статутом 

јединице локалне самоуправе.
500

  

Збор грађана може сазвати градоначелник, односно начелник 

општине, предсједник скупштине и предсједник савјета мјесне заједнице. 

Сазивање и начин рада збора грађана регулише се посебном одлуком 

скупштине. Предсједник савјета мјесне заједнице дужан је да сазове збор 

грађана на писмени захтјев најмање 5% бирача који имају пребивалиште на 

подручју мјесне заједнице за коју се збор грађана сазива.
501

  

Подручје јединице локалне самоуправе дијели се на мјесне заједнице 

ако је то засновано на просторним, историјским, привредним или 

културним разлозима и ако је то у интересу становника јединице локалне 

самоуправе. Иницијативу за оснивање мјесне заједнице могу поднијети 

најмање 10% грађана који имају пребивалиште на подручју насељеног 

мјеста, односно насељених мјеста за која се предлаже оснивање нове мјесне 

заједнице, или најмање 1/3 одборника скупштине, или градоначелник, 

односно начелник општине.
502

  

У мјесној заједници своје потребе и интересе грађани задовољавају и 

остварују, између осталог: 

1. покретањем иницијатива и учешћем у јавној расправи приликом 

припреме и доношења докумената просторног уређења јединице 

локалне самоуправе за подручје мјесне заједнице,  

2. покретањем иницијатива, давањем мишљења и учешћем у 

изградњи комуналних објеката и објеката у општој употреби,  

3. покретањем иницијативе и учешћем у јавним расправама о 

активностима које су у вези са развојем привреде и друштвених 

дјелатности,  
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4. прикупљањем и достављањем органима јединице локалне 

самоуправе, јавним предузећима и установама представки и 

притужби на њихов рад, као и иницијатива и приједлога грађана за 

рјешавање питања од њиховог заједничког интереса,  

5. заштитом од елементарних непогода и организовањем, 

отклањањем или ублажавањем посљедица од елементарних 

непогода.
503

 

Како се законима на нивоу РС одређују само генералне ствари везане 

за учешће грађана у локалној самоуправи, на примјеру Града Бијељине (у 

даљем тексту: ГБ) показаћемо како конкретно грађани могу да узму учешће 

у борби за здраву животну средину. Облици непосредног учешћа грађана у 

локалној самоуправи у ГБ су:  

1. референдум,  

2. грађанска иницијатива,  

3. збор грађана,  

4. мјесна заједница,  

5. јавна расправа,  

6. панели грађана,  

7. „сати грађана” у Скупштини ГБ,  

8. форум одговорности изабраних званичника и  

9. други облици учешћа.
504

  

Грађани, непосредно учествујући у локалној самоуправи, одлучују о:  

1. специфичним питањима заштите животне средине, 

2. изградњи објеката комуналне инфраструктуре, начину 

обезбјеђивања финансијских средстава за изградњу тих објеката и 

о начину коришћења и управљања тим објектима,  

3. покретању иницијативе за доношење и измјену прописа и општих 

аката из надлежности ГБ,  

4. упућивању препорука и приговора на рад органа локалне 

самоуправе и 
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 Статут Града Бијељина – СГБ, [Службени гласник Града Бијељина, број: 9/17], 

члан 102. 
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5. о другим питањима.
505

  

Скупштина ГБ може расписати референдум за територију ГБ, за 

једно или више насељених мјеста и за дио насељеног мјеста, о питањима из 

надлежности Скупштине ГБ која се односе на посебне потребе и интересе 

грађана. Референдум се може расписати ради претходног изјашњавања 

грађана о одређеном питању из надлежности Скупштине ГБ. У поступку 

одлучивања, Скупштина ГБ узима у обзир резултате изјашњавања грађана 

на референдуму.
506

  

Приједлог за расписивање референдума може поднијети ⅓ одборника, 

Градоначелник и најмање 3 000 бирача, уписаних у бирачки списак ГБ. 

Скупштина ГБ доноси одлуку о расписивању референдума већином гласова 

од укупног броја одборника. Право одлучивања на референдуму имају 

грађани који имају пребивалиште на подручју ГБ, односно дијелу подручја 

ГБ за који се спроводи референдум и који имају бирачко право. 

Референдум спроводе комисија за спровођење референдума и гласачки 

одбори. Референдум је пуноважан ако је на њему гласала натполовична 

већина грађана који имају бирачко право и који су уписани у бирачки 

списак. Референдумско питање је добило подршку грађана ако се за њега 

изјаснила натполовична већина грађана која је гласала на референдуму.
507

  

Грађани покрећу иницијативу за доношење или измјену статута, 

доношење или измјену акта којим се уређује одређено питање из 

самосталног дјелокруга и расписивање референдума. Скупштина је дужна 

да у року од 60 дана од дана пријема иницијативе обави расправу и 

грађанима достави образложен одговор. Скупштина ГБ је дужна да 

размотри сваку грађанску иницијативу коју добије, под условом да је 

покренута на правилан и законит начин. Грађанска иницијатива мора 

садржавати потписе грађана, а број потписа не може бити мањи од 5% 

бирача уписаних у бирачки списак за подручје ГБ. Предмет грађанске 

иницијативе може бити општи или конкретизован приједлог.
508
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Грађани на збору грађана расправљају и дају приједлоге о питањима 

из надлежности органа ГБ која су од непосредног и заједничког интереса за 

грађане одређеног подручја ГБ, односно подручја за које је збор грађана 

сазван, иницирају и предлажу начине рјешавања одређених питања и 

доношење аката из дјелокруга Скупштине ГБ и одлучују о другим 

питањима. Збор грађана сазива се за насељено мјесто, мјесну заједницу или 

њихов дио (улица, кварт, насеље, заселак).
509

 

Мјесна заједница се оснива одлуком Скупштине ГБ, за подручје на 

којем постоји интерес становника, које представља територијалну и 

функционалну цјелину, а на којем постоји међусобна повезаност грађана и 

могућност остваривања заједничких интереса и потреба. Мјесна заједница 

формира се за дио насељеног мјеста, односно за подручје једног или више 

међусобно повезаних насељених мјеста. Мјесна заједница нема статус 

правног лица.
510

 

У мјесној заједници своје потребе и интересе грађани задовољавају и 

остварују, између осталог, и:  

1. покретањем иницијатива и учешћем у јавној расправи приликом 

припреме и доношења просторних и урбанистичких планова ГБ за 

подручје мјесне заједнице,  

2. покретањем иницијатива, давањем мишљења и учешћем у 

изградњи комуналних објеката и објеката у општој употреби, 

3. покретањем иницијативе и учешћем у јавним расправама о 

активностима које су у вези са развојем привреде и друштвених 

дјелатности,  

4. прикупљањем и достављањем органима ГБ, јавним предузећима и 

установама представки и притужби на њихов рад, као и 

иницијатива и приједлога грађана за рјешавање питања од њиховог 

заједничког интереса,  

5. заштитом од елементарних непогода и организовањем, 

отклањањем или ублажавањем посљедица од елементарних 

непогода,  
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6. сарадњом са удружењима грађана о питањима која су од интереса 

за грађане мјесне заједнице и  

7. обављањем других послова.
511

  

Грађани путем савјета мјесне заједнице учествују у поступку 

утврђивања приједлога планова изградње објеката комуналне 

инфраструктуре на подручју мјесне заједнице.
512

 

Јавна расправа се спроводи о нацрту статута ГБ, нацрту одлуке о 

буџету ГБ, плану развоја ГБ, просторном плану ГБ и нацртима 

урбанистичких и регулационих планова, у складу са посебним прописима, 

и другим актима које надлежни орган ГБ упути на јавну расправу.
513

  

3.2. Федерација Босне и Херцеговине 

3.2.1. Непосредно учествовање грађана у одлучивању у 

јединицама локалне самоуправе 

Грађани у Федерацији Босне и Херцеговине непосредно одлучују о 

питањима из надлежности органа јединица локалне самоуправе путем: 

1. референдума,  

2. мјесног збора грађана и  

3. других облика непосредног изјашњавања.
514

   

Своје приједлоге грађани подносе путем грађанске иницијативе, 

удружења грађана, невладиних организација, као и на други начин утврђен 

статутом јединице локалне самоуправе. Јединице локалне самоуправе могу 

уводити било које друге механизме партиципаторне демократије који нису 

забрањени законом.
515
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Референдум се може расписати ради одлучивања о приједлогу о 

промјени статута, о приједлогу општег акта или других питања из области 

рада органа јединица локалне самоуправе, као и о другим питањима 

одређеним законом и статутом. Одлука донесена на референдуму обавезна 

је за вијеће јединице локалне самоуправе.
516

 

Грађани имају право органу јединице локалне самоуправе подносити 

иницијативе за доношење одређеног акта или рјешавање одређеног 

питања из његовог дјелокруга. О иницијативи вијеће мора расправљати ако 

га потписом подржи одређени број грађана уписаних у бирачки списак 

јединице локалне самоуправе, што се утврђује статутом. Овај број не треба 

да буде већи од 5% укупног броја грађана уписаних у бирачки списак.
517

 

Органи јединица локалне самоуправе дужни су омогућити грађанима 

и правним лицима подношење поднесака и притужби на свој рад, као и на 

рад њихових институција и тијела, те на неправилан однос запослених у 

тим тијелима када им се обраћају ради остваривања својих права и 

интереса или извршавања својих грађанских дужности. На поднесене 

поднеске и притужбе органи јединица локалне самоуправе дужни су 

грађанима и правним лицима дати одговор у року од 30 дана од дана 

подношења приговора или поднесака.
518

  

3.2.2. Ниво кантона 

Како ФБиХ има специфично унутрашње уређење, одређени кантони 

имају сопствену регулативу у области локалне самоуправе, као што је то 

случај са Унско-санским кантоном (у даљем тексту: УСК), чије ћемо 

прописе обрадити као примјер.  

Тако у УСК грађани организовани и удружени у мјесну заједницу, као 

и сви други грађани настањени на територији јединице локалне 

самоуправе, имају, под одређеним условима, право судјеловати у расправи 

и вођењу послова из дјелокруга јединице локалне самоуправе, на: 
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1. збору грађана,  

2. путем грађанске иницијативе и  

3. референдуму.
519

  

Референдум се може расписати ради одлучивања о приједлогу 

промјена статута, о приједлогу општег акта или о другим питањима 

одређеним законом и статутом јединице локалне самоуправе. Референдум 

се може расписати за цијело подручје јединице локалне самоуправе, за 

подручје једне или више мјесних заједница, једног или више насеља или 

дијела подручја по личној иницијативи или када иницијативу дају грађани. 

Референдум, на основу закона и статута, расписује вијеће јединице локалне 

самоуправе, на приједлог једне трећине својих чланова, носитеља извршне 

власти јединице локалне самоуправе, на приједлог једне петине мјесних 

заједница са подручја јединице локалне самоуправе или већине грађана с 

подручја једне мјесне заједнице за то подручје. Право одлучивања на 

референдуму имају грађани који имају пребивалиште на подручју јединице 

локалне самоуправе и уписани су у централни бирачки списак. Одлука 

донесена на референдуму обавезна је за вијеће јединице локалне 

самоуправе.
520

  

На мјесном збору грађани могу расправљати о свим питањима из 

самоуправног дјелокруга јединице локалне самоуправе, расправљати о 

потребама и интересима грађана, предлагати начин рјешавања одређених 

питања од мјесног значаја, односно доношење аката из њеног дјелокруга.
521

  

Грађани имају право да органу јединице локалне самоуправе подносе 

иницијативе за доношење одређеног акта или рјешавање одређеног 

питања из њеног дјелокруга. Вијеће је дужно размотрити грађанску 

иницијативу најкасније у року од 30 дана од дана њеног достављања.
522
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3.2.3. Ниво локалне самоуправе 

Како се статутима јединице локалне самоуправе детаљније регулишу 

одређене ствари, даћемо примјер таквих правила на основу регула Града 

Бихаћа (у даљем тексту: Бихаћ) у УСК. 

Облици непосредног учествовања у одлучивању и изјашњавању 

грађана о локалним пословима из самоуправног дјелокруга Града Бихаћа 

су:  

1. референдум,  

2. збор грађана,  

3. грађанска иницијатива,  

4. подношење поднесака и притужби и 

5. други облици непосредног учествовања грађана у одлучивању и 

изјашњавању.
523

  

Градско вијеће може расписати референдум о приједлогу за промјену 

Статута Бихаћа, о приједлогу општег акта или другог питања од локалног 

значаја из дјелокруга Градског вијећа, као и о другим питањима. Право на 

одлучивање на референдуму имају грађани који имају пребивалиште на 

подручју Бихаћа, односно на подручју за које се расписује референдум и 

који су уписани у централни бирачки списак. Приједлог по којем су се 

грађани изјашњавали референдумом сматра се прихваћеним ако се за њега 

изјаснило више од половине грађана уписаних у централни бирачки списак 

Бихаћа, односно подручја за које је расписан референдум. Одлука донесена 

на референдуму је обавезујућа.
524

  

Приједлог за расписивање референдума могу поднијети: једна 

трећина вијећника Градског вијећа, Градоначелник, једна петина мјесних 

заједница са подручја Бихаћа и већина грађана с подручја једне мјесне 

заједнице за то подручје. Градско вијеће ће одлучити о приједлогу за 

расписивање референдума у року од 60 дана од дана његовог пријема. 

Грађани се по питању које је постављено на референдуму изјашњавају са 

„за” или „против”. Приједлог који на референдуму није прихваћен не може 
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се поново изнијети на референдум прије истека рока од шест мјесеци од 

дана одржавања референдума.
525

  

Збор грађана сазива се ради изјашњавања грађана о појединим 

питањима из самоуправног дјелокруга Града Бихаћа, расправљања о 

потребама и интересима грађана, те давања приједлога за рјешавање 

питања од мјесног значаја као што су:  

1. изградња и одржавање путева, канализације, водовода, других 

комуналних потреба и инфраструктуре,  

2. уређење насеља, изградња и уређење паркова, насада, дјечијих 

игралишта и других објеката и  

3. заштита околиша и друга питања.
526

  

На збору грађана грађани могу предлагати и доношење аката из 

надлежности Градског вијећа, а Градско вијеће може тражити мишљење од 

збора мјесне заједнице о приједлогу општег акта из дјелокруга Бихаћа, као 

и о другим питањима одређеним Законом о локалној самоуправи УСК и 

Статутом Града Бихаћа. На збору грађана имају право судјеловати 

бирачи који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице за коју је 

сазван збор грађана и који су уписани у бирачки списак тог подручја. Збор 

грађана сазива савјет мјесне заједнице. Савјет мјесне заједнице је обавезан 

сазвати збор грађана на основу одлуке Градског вијећа. 
527

 

Збор грађана може се сазвати за цијело подручје или дио подручја 

мјесне заједнице који чини засебну цјелину (дио насеља, стамбени блок 

или више мањих насеља). Збор грађана сазива се јавним упућивањем 

позива, путем медија или других средстава јавног информисања, 

оглашавањем на огласним таблама у мјесним уредима, мјесним 

заједницама, на јавним објектима и на други начин прикладан мјесним 

приликама.
528
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Изјашњавање грађана на збору грађана је јавно, а одлуке се доносе 

већином гласова присутних грађана. Одлука донесена на збору грађана, а 

која је из надлежности мјесне заједнице, обавезујућа је за савјет мјесне 

заједнице, али не обавезује Градско вијеће и Градоначелника. Мишљења и 

приједлоге изнесене на збору грађана Градско вијеће и Градоначелник 

дужни су разматрати у току расправе о питању на које се та мишљења и 

приједлози односе. Органи мјесне заједнице дужни су извијестити збор 

грађана о томе шта је предузето у вези с њиховим мишљењем и 

приједлозима.
529

 

Грађани могу Градском вијећу подносити иницијативе за доношење 

одређеног акта или рјешавања одређеног питања из самоуправног 

дјелокруга Бихаћа које је од посебног и непосредног интереса за грађане. У 

грађанској иницијативи мора бити аргументовано образложен посебан и 

непосредан интерес грађана који иницијативу подносе, а уколико су за 

реализацију иницијативе потребна финансијска средства за намјене за које 

се подноси, грађанска иницијатива мора садржавати приједлог начина 

њиховог обезбјеђења. Грађанска иницијатива мора бити потписана од 

најмање 150 грађана уписаних у централни бирачки списак за подручје 

мјесне заједнице из које је потекла, садржавати писану сагласност носиоца 

личних података који је потписује, уз навођење јединственог матичног 

броја, сврху давања сагласности и временски период на који се сагласност 

даје, те овјеру потписа носиоца личних података који је сагласност 

потписао. Градско вијеће је дужно размотрити грађанску иницијативу коју 

је својим потписом подржало најмане 150 бирача уписаних у централни 

бирачки списак и донијети по истој одлуку најкасније у року од 30 дана од 

дана достављања Градском вијећу.
530

 

Грађани појединачно или групно могу подносити представке 

Градском вијећу и Градоначелнику. Представка мора бити потписана и 

мора садржавати имена и презимена као и адресе грађана који је потписују. 

Органи Бихаћа су дужни у року од 30 дана од дана подношења представке 

одговорити грађанима који су представку поднијели. Представке могу 
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подносити грађани који имају бирачко право и пребивалиште на подручју 

Бихаћа, а представке грађана не обавезују орган којем се подносе.
531

 

Грађани и правна лица имају право Градском вијећу и 

Градоначелнику подносити приговоре, притужбе и петиције. Приговор, 

притужба и петиција морају бити потписане и на њима наведена имена и 

презимена те адреса грађана који их подносе, односно назив и сједиште 

правног субјекта. На поднесене приговоре, притужбе и петиције надлежни 

органи дужни су грађанима и правним субјектима дати одговор у року од 

30 дана од дана подношења приговора, притужбе односно петиције.
532

 

Градско вијеће путем јавне расправе омогућава грађанима да 

учествују у доношењу прописа из надлежности Градског вијећа.
533

 

4. ПРИМЈЕРИ 

4.1. Омбудсмен 

У току 2019. године Омбудсмен је регистровао 20 жалби из области 

заштите животне средине и издато је шест препорука, док је 2020. године 

регистровано 15 жалби и издата је једна препорука.
534

  

Један од наведених случајева је био и онај у коме је Омбудсмен на 

основу информација из медија отворио предмет по службеној дужности у 

вези са откривањем фармацеутског отпада на локалитету Јасенови Потоци 

у Општини Мркоњић Град.
535
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Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске је 

обавијестила Омбудсмена да је на терен упућен републички фармацеутски 

инспектор који је уз присуство комуналног полицајца и представника 

инспекцијских органа Општине Мркоњић Град, те представника предузећа 

овлаштеног од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство 

и екологију РС за управљање опасним отпадом, извршио контролу на 

подручју гдје је непознато лице незаконито одложило медицински отпад. 

Притом су установљене двије веће депоније лијекова, које потичу још из 

послијератног периода, што се могло закључити из тога што су се рокови 

употребе односили на период од 1993. до 1997. године.
536

  

Како већ спомињани Закон о управљању отпадом РС прописује да 

трошкове уклањања отпада одложеног изван депоније, чије поријекло не 

може да се утврди, односно установи његова веза с произвођачем, тј. лицем 

које га је одложило, сноси јединица локалне самоуправе, Општина 

Мркоњић Град је обавијестила Омбудсмена да је расписала тендер за 

збрињавање фармацеутског отпада, као и да је након спроведеног тендера, 

изабран понуђач који је обавио утовар и превоз отпада до коначног 

збрињавања.
537

 

4.2. Рад са парламентима 

Рад са парламентима и скупштинским радним тијелима често више 

спада у активистички, него у директан правни рад. Међутим, права су и у 

тим контактима веома битна, и активисти и организације које се баве 

животном средином могу да постигну веома значајне ствари кроз своје 

дјеловање са парламентарцима.  

Притисак путем активизма, али и сарадња са парламентима могу да 

резултују између осталог нпр. доношењем нове легислативе или других 

аката из надлежности парламената.  

Тако је у току 2020. године ПДП ФБиХ усвојио Декларацију о 

заштити ријека и изгласао закључак о потпуној забрани градње малих 

хидроелектрана на цијелој територији ФБиХ. То је био велики успјех за 
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активизам и све људи окупљене у Коалицију за заштиту ријека БиХ, који су 

годинама правним алатима али и својим тијелима, блокадама и јавним 

протестима бранили ријеке. Неколико мјесеци касније и НСРС је донијела 

Декларацију о заштити ријека у РС, а активисти имају и одређен утицај на 

припреме нове и измјене старе легислативе из области животне средине.
538

 

Такође, захваљујући активизму чланова Коалиције за заштиту ријека 

у БиХ који су вршили снажан медијски притисак уз јаку подршку грађана у 

БиХ, од којих су многи упућивали писмо подршке за усвајање закона,  на 

иницијативу АЦ-а и Фондације Атеље за друштвене потребе „АЦТ”, ДНП 

ФБиХ је усвојио Приједлог Закона о допунама Закона о електричној 

енергији ФБиХ. Грађани су у кратком року преплавили протокол Дома 

народа Парламента ФБиХ који је свакодневно запримао стотине писама 

која су упућивали грађани захтијевајући да се наведени закон стави на 

дневни ред а затим и усвоји.
539

 

4.3. Грађанска иницијатива 

Када су у питању грађанске иницијативе и активизам одличан 

примјер је Грађанска иницијатива за Борик (у даљем тексту: ГИБ), која је 

настала као реакција на иницијативу Градске управе Града Бања Лука и 

Српске православне црквене Општине Бањалучке да се изврши измјена 

дијела Регулационог плана стамбеног насеља Борик у сврху градње 

православног храма са пратећим објектом.
540

 

У овом случају је прво Скуштина Града Бање Луке 2014. године 

усвојила Одлуку о изради измјене дијела Регулационог плана стамбеног 
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насеља Борик, а затим је Градска управа објавила почетак јавног увида. У 

току јавног увида ЦЖС је помагао при формулисању коментара на Нацрт 

плана. Како је Одјељење за просторно уређење при Градској управи Бање 

Луке одбило да се одржи јавна презентација Нацрта плана, ЦЖС то ради у 

својој режији и самостално организује јавну презентацију. Након тога ЦЖС 

Градској управи доставља и коментаре на Нацрт плана који се односе, 

између осталог, на губитак зелене површине и смањење дјечијег игралишта 

за готово половину. Након извјесног времена одржана је и јавна расправа 

на Нацрт плана на којој су грађани изнијели своје незадовољство 

предвиђеним измјенама, те је недуго након тога основана и Грађанска 

иницијатива за Борик која је за циљ имала „заговарачке и правне радње у 

циљу доношења одлуке на Скупштини Града Бање Луке којом би се 

поништила Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана Стамбеног 

насеља Борик”. Ова иницијатива одмах покреће и процес потписивања 

петиције, коју је потписало преко 5 000 грађана.
541

 

Послије тога, на сједници Скупштине Града Бање Луке, одборници су 

расправљали о Приједлогу Грађанске иницијативе коју нису прихватили. 

ГИБ подноси и жалбу Врховном суду РС на скупштинску одлуку, а 

Врховни суд пресуђује да Скупштина Града Бање Луке има обавезу да 

поново расправља о Приједлогу одлуке за стављање ван снаге Одлуке о 

изради измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља Борик с 

обзиром на то да нису испоштоване процедуре приликом доношења 

одлуке. Након неког времена Одјељење за просторно уређење при Градској 

управи покреће процес израде елабората Анализа и валоризација 

потенцијалних локација са приједлогом најповољније локације за изградњу 

православног храма са парохијским домом у Мјесној заједници Борик, а 

процесом израде елабората је „утврђено да локација дјечијег игралишта и 

јавне зелене површине није најповољнија локација за изградњу 

православног храма, те ће поменути елаборат служити за потенцијалне 

измјене Регулационог плана стамбеног насеља Борик”.
542

 

Скупштина Града Бање Луке 31. 5. 2016. године доноси Одлуку о 

стављању ван снаге Одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана 
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 PGI, stranice 43-46. 
542

 PGI, stranice 47-48. 
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стамбеног насеља Борик у Бањој Луци, чиме је успјешно окончана борба 

кроз ГИБ. Тиме су грађани сачували јавну зелену површину и дјечије 

игралиште у овом стамбеном насељу.
543

 

 

  

Ове и сличне иницијативе и побједе еколошког активизма су свакако 

добар замајац за будуће активности и правне борбе које очекују све 

појединце и организације у БиХ које се баве животном средином, људским 

правима и истинским грађанским активизмом.   
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 PGI, stranica 49. 
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ИЗВОРИ 

Аутор се нарочито захваљује Реџибу Скоморцу из Центра за животну 

средину Бања Лука, Самиру Лемешу из Еко форума Зеница, Милану 

Башићу, министру правосуђа и управе у Кантону 10 и Јовани Кисин 

Загајац, адвокатици из Бање Луке на њиховој помоћи у вези са израдом 

овог приручника. Такође, аутор се захваљује свим судовима, 

тужилаштвима и другим органима који су позитивно и у року одговорили 

на захтјеве за приступ информацијама који су коришћени у изради овог 

приручника.   

Истраживање и рад на изради Приручника за правну заштиту 

животне средине у Босни и Херцеговини, почео је 4. 10. 2021. године, а 

завршен је 15. 12. 2021. године.  

За израду приручника коришћено је 460 различитих извора, од чега је: 

1. 46 публикација, односно научних и стручних текстова,  

2. 41 извор из међународног права,  

3. 19 уставних и статутарних текстова на свим нивоима у БиХ,  

4. 208 закона на свим нивоима у БиХ,  

5. 45 подзаконских текстова на свим нивоима у БиХ,  

6. 25 пресуда Европског суда за људска права,  

7. 16 пресуда домаћих судова из БиХ и судова из региона,  

8. 50 одговора за приступ информацијама од стране судова, 

тужилаштава и других органа у БиХ и  

9. 18 осталих извора као што су извјештаји и коментари.    

За истраживање су коришћена, између осталог, званична службена 

гласила на свим нивоима у БиХ, званичне интернет странице јавних органа, 

званичне интернет странице јавних институција на свим нивоима у БиХ, 

званичне интернет странице међународних организација и институција, 

одговори од званичних институција, правна база Paragaf lex у области 

закона и судске праксе, HUDOC база у погледу праксе Европског суда за 

људска права, интернет странице еколошких организација на 

међународном, регионалном и домаћем нивоу, као и библиотеке за изворе 
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који се налазе само у штампаном облику. Списак извора је наведен према 

азбучном реду (А-Ш). 
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приступљено 29. 11. 2021. у 12.11]. 
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]. 
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2. ПРАВО 

2.1. Међународно право 

Agenda 21, [Division for Sustainable Development Goals in the United Nations, 

Can be found on: 

https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21, 
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Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous 
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2.2. Уставни и статутарни текстови 

Статут Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћен текст, 

[Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, број 

2/2010]. 

Статут Града Бања Лука – СГБЛ, [Службени гласник Града Бања Лука, 

бројеви 14/2018 и 9/2019]. 

Статут Града Бијељина – СГБ, [Службени гласник Града Бијељина, број: 

9/17]. 

Statut Grada Bihaća – SGB, [Sluţbeni glasnik Grada Bihaća, broj 13/2015]. 

Statut Grada Tuzle, [Sluţbeni glasnik Grada Tuzla, broj 6/2021]. 

Устав Босанско-подрињског кантона Горажде, [Службене новине 

Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 8/1998, 10/2000, 5/2003 

и 8/2004]. 

Устав Босне и Херцеговине – Анекс IV Општег оквирног споразума за мир 

у Босни и Херцеговини – Устав БиХ, [преговори започети у Дејтону 

21. новембра 1995, а споразум потписан у Паризу 14. децембра 1995]. 

Ustav Županije Posavske, [Narodne novine Ţupanije Posavske, brojevi 1/1996, 

3/1996, 7/1999, 3/2000, 5/2000 i 7/2004]. 

Ustav Županije Zapadnohercegovačke, [Narodne novine Ţupanije 

Zapadnohercegovačke, brojevi 1/1996, 2/1999, 14/2000, 17/2000 1/2003 i 

10/2004]. 

Ustav Zeničko-dobojskog kantona, [Sluţbene novine Federacije Bosne i 

Hercegovine, broj 7/1996 i Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, 

brojevi 1/1996, 10/2000, 8/2004, 10/2004. i 10/2004]. 

Ustav Kantona Sarajevo, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, brojevi 1/1996, 

2/1996, 3/1996, 16/1997, 14/2000, 4/2001, 28/2004, 6/2013 i 31/2017]. 
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Устав Републике Српске – Устав РС, [Службени гласник Републике 

Српске, бројеви 21/1992, 28/1994, 8/1996, 13/1996, 15/1996, 16/1996, 

21/1996, 21/2002, 31/2002, 31/2003, 98/2003 и 115/2005]. 

Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, [Службени 

лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, број 

9/1974]. 

Устав Средњобосанског кантона, [Службене новине Средњобосанског 

кантона, бројеви 1/1997, 7/1998, 5/1997, 6/1997, 2/1998, 8/1998, 

10/2000, 8/2003, 2/2004 и 14/2004]. 

Устав Тузланског кантона, [Службене новине Тузланско-подрињског 

кантона, бројеви 7/97 и 3/99 и Службене новине Тузланског кантона, 

бројеви 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04]. 

Ustav Unsko-sanskog kantona, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona, 

brojevi 1/2004 i 11/2004]. 

Ustav Federacije Bosne i Hercegovine – Ustav FBiH, [Sluţbene novine 

Federacije Bosne i Hercegovine, brojevi 1/1994, 13/1997, 16/2002, 

22/2002, 52/2002, 60/2002, 18/2003, 63/2003, 9/2004, 20/2004, 33/2004, 

71/2005, 72/2005 - i 88/2008].  

Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona, [Narodne novine Hercegovačko-

neretvanskog kantona, brojevi 2/1998, 4/2000 i 7/2004]. 

Ustav Hercegbosanske županije, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, 

broj: 3/1996, 9/2000, 9/2004 i 10/2005]. 

2.3. Законски текстови 

2.3.1. Босна и Херцеговина 

Krivični zakon – KZ BiH, [Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine, brojevi 

3/2003, 32/2003, 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 

8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015, 35/2018 i 46/2021]. 
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Zakon o veterinarstvu, [Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 34/2002]. 

Zakon o veterinarstvu, [Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 34/2002]. 

Zakon o genetski modifikovanim organizmima, [Sluţbeni glasnik Bosne i 

Hercegovine, broj 23/2009]..  

Zakon o zaštiti novih sorti bilja, [Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine, brojevi 

14/2010 i 32/2013]. 

Zakon o zaštiti zdravlja bilja, [Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 

23/2003]. 

Zakon o koncesijama, [Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine, brojevi 32/2002 i 

56/2004].  

Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine – ZKPBiH, [Sluţbeni glasnik 

Bosne i Hercegovine, brojevi 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 

48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 

16/09, 93/09, 72/13 i 65/18]. 

Закон о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине – ЗОЉП БиХ, 

[Службени гласник Босне и Херцеговине, бројеви 19/2002, 35/2004, 

32/2006, 38/2006 и 50/2008]. 

Zakon o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju, [Sluţbeni glasnik Bosne i 

Hercegovine, broj 50/2008]. 

Закон о прекршајима – ЗП БиХ, [Службени гласник Босне и Херцеговине, 

бројеви 41/2007, 18/2012, 36/2014, 81/2015 и 65/2020]. 

Zakon o radijaciji i nuklearnoj sigurnosti, [Sluţbeni glasnik Bosne i 

Hercegovine, broj 88/2007]. 

Закон о сјемену и садном материјалу пољопривредних биљака, [Службени 

гласник Босне и Херцеговине, broj 3/2005]. 

Zakona o slobodi pristupa informacijama – ZOSPI BiH, [Sluţbeni glasnik Bosne 

i Hercegovine, brojevi 28/2000, 45/2006, 102/2009, 62/2011 i 100/2013]. 
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Закон о управним споровима – ЗУС БиХ, [Службени гласник Босне и 

Херцегвоине, бројеви 19/2002, 88/2007, 83/2008 и 74/2010]. 

Закон о управном поступку – ЗУП БиХ, [Службени гласник Босне и 

Херцеговине, бројеви 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 и 

53/2016]. 

Закон о фитофармацеутским средствима, [Службени гласник Босне и 

Херцеговине, broj 49/2004]. 

2.3.2. Република Српска 

Закон о водама Републике Српске, [Службени гласник Републике Српске, 

бројеви 50/2006, 92/2009, 121/2012 и 74/2017]. 

Закон о геолошким истраживањима, [Службени гласник Републике 

Српске, бројеви 110/2013, 91/2017 и 107/2019]. 

Закон о енергетској ефикасности, [Службени гласник Републике Српске, 

број 59/2013]. 

Закон о заштити ваздуха, [Службени гласник Републике Српске, бројеви 

124/2011 и 46/2017]. 

Закон о заштити животне средине – ЗЗЖС РС, [Службени гласник 

Републике Српске, бројеви 71/2012, 79/2015 и 70/2020]. 

 Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, [Службени 

гласник Републике Српске, бројеви 121/2012 и 46/2017]. 

Закон о заштити од пожара, [Службени гласник Републике Српске, број 

94/2019]. 

Закон о заштити природе, [Службени гласник Републике Српске" број 

20/2014]. 

Закон о инспекцијама – ЗИ РС, [Службени гласник Републике Српске, број 

18/2020]. 
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Закон о концесијама, [Службени гласник Републике Српске, бројеви 

59/2013, 16/2018 и 70/2020]. 

Закон о кривичном поступку Републике Српске – ЗКПРС, [Службени 

гласник Републике Српске, бројеви 53/2012, 91/2017, 66/2018 и 

15/2021].  

Закон о локалној самоуправи – ЗЛС РС, [Службени гласник Републике 

Српске, бројеви 97/2016, 36/2019 и 61/2021]. 

Закон о Националном парку „Дрина”, [Службени гласник Републике 

Српске, број 63/2017]. 

Закон о Националном парку „Козара”, [Службени гласник Републике 

Српске, број 121/2012]. 

Закон о Националном парку „Сутјеска”, [Службени гласник Републике 

Српске, број 121/2012]. 

Закон о облигационим односима – ЗОО РС, [Службени лист 

Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, бројеви 29/1978, 

39/1985, 45/1989 и 57/1989 и Службени гласник Републике Српске, 

бројеви 17/1993, 3/1996, 37/2001, 39/2003 и 74/2004]. 

Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, 

[Службени гласник Републике Српске, бројеви 39/2013, 108/2013, 

79/2015 и 26/2019]. 

Закон о општем управном поступку – ЗУП РС, [Службени гласник 

Републике Српске, бројеви 13/2002, 87/2007, 50/2010 и 66/2018]. 

Закон о парничном поступку – ЗПП РС, [Службени гласник Републике 

Српске, бројеви 58/2003, 85/2003, 74/2005, 63/2007, 105/2008, 45/2009, 

49/2009 и 61/2013]. 

Закон о пољопривредном земљишту, [Службени гласник Републике 

Српске, бројеви 93/2006, 86/2007, 14/2010, 5/2012 и 58/2019 и 

Службени гласник Босне и Херцеговине, број 16/2020]. 
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Закон о прекршајима – ЗП РС, [Службени гласник Републике Српске, 

бројеви 63/2014, 36/2015, 110/2016, 100/2017 и 19/2021]. 

Закон о референдуму и грађанској иницијативи – ЗРГИ, [Службени гласник 

Републике Српске, бројеви 42/2010 и 46/2010]. 

Закон о рибарству, [Службени гласник Републике Српске, број 72/2012]. 

Закон о рударству, [Службени гласник Републике Српске, број 62/2018]. 

Закон о сјемену пољопривредног биља, [Службени гласник Републике 

Српске, бројеви 37/2009, 100/2011, 110/2016 и 90/2021]. 

Закон о слободи приступа информацијама – ЗОСПИ РС, [Службени 

гласник Републике Српске, број 20/2001]. 

Закон о стварним правима – ЗСП РС, [Службени гласник Републике 

Српске, бројеви 124/2008, 3/2009, 58/2009, 95/2011, 60/2015, 18/2016, 

107/2019 и 1/2021]. 

Закон о управљању отпадом, [Службени гласник Републике Српске, 

бројеви 111/2013, 106/2015, 16/2018, 70/2020 и 63/2021]. 

Закон о управним споровима – ЗУС РС, [Службени гласник Републике 

Српске, бројеви 109/2005 и 63/2011]. 

Закон о уређењу простора и грађењу, [Службени гласник Републике 

Српске, бројеви 40/2013, 2/2015, 106/2015, 3/2016 , 104/2018 и 

84/2019]. 

Закон о Уставном суду Републике Српске – ЗУсуду РС, [Службени гласник 

Републике Српске, бројеви 104/2011 и 92/2012]. 

Закон о Фонду и финансирању животне средине, [Службени гласник 

Републике Српске, бројеви 117/2011 и 90/2016]. 

Закон о цјевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и 

дистрибуцији гасовитих угљоводоника, [Службени гласник 

Републике Српске, број 52/2012]. 



Извори                                                                                                                               268 

Закон о шумама, [Службени гласник Републике Српске, бројеви 75/2008, 

60/2013 и 70/2020]. 

Кривични законик – КЗ РС, [Службени гласник Републике Српске, бројеви 

64/2017, 104/2018, 15/2021 и 89/2021]. 

2.3.3. Федерација Босне и Херцеговине 

Zakon o vodama, [Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 

70/2006].  

Zakon o geološkim istraživanjima, [Sluţbene novine Federacije Bosne i 

Hercegovine, brojevi 9/2010 i 14/2010]. 

Zakon o energetskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, [Sluţbene 

novine Federacije Bosne i Hercegovine, brojevi: 22/2017]. 

Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih 

nesreća, [Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, brojevi 

39/2003, 22/2006 i 43/2010]. 

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu,[Sluţbene novine Federacije Bosne i 

Hercegovine, broj 64/2009]. 

Zakon o zaštiti zraka, [Sluţbene novine Bosne i Hercegovine, broj 33/2003 i 

4/2010]. 

Zakon o inspekcijama – ZI FBiH, [Sluţbene novine Federacije Bosne i 

Hercegovine, brojevi 73/2014 i 19/2017]. 

Zakon o koncesijama, [Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, brojevi 

40/2002 i 61/2006]. 

Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, [Sluţbene 

novine Federacije Bosne i Hercegovine, brojevi 70/2013 i 5/2014]. 

Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine – ZKPFBiH, 

[Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, brojevi 35/2003, 
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56/2003 - ispravka, 78/2004, 28/2005, 55/2006, 27/2007, 53/2007, 9/2009, 

12/2010, 8/2013, 59/2014 i 74/2020]. 

Zakon o Nacionalnom parku „Una”, [Sluţbene novine Federacije Bosne i 

Hercegovine, broj 44/08]. 

Zakon o obligacionim odnosima – ZOO FBiH, [Sluţbeni list Socijalističke 

Federativne Republike Jugoslavije, brojevi 29/1978, 39/1985, 45/1989 i 

57/1989, Sluţbeni list Republike Bosne i Hercegovine, brojevi 2/1992, 

13/1993 i 13/1994, Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, 

brojevi 29/2003 i 42/2011]. 

Zakon o parničnom postupku – ZPP FBiH, [Sluţbene novine Federacije Bosne i 

Hercegovine, brojevi 53/2003, 73/2005, 19/2006 i 98/2015]. 

Zakon o poljoprivrednom zemljištu, [Sluţbene novine Federacije Bosne i 

Hercegovine, broj 52/2009]. 

Zakon o prekršajima – ZP FBiH, [Sluţbene novine Federacije Bosne i 

Hercegovine, broj 63/2014]. 

Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine – 

ZPLS FBiH, [Sluţbene novine Federacije Bosne I Hercegovine, brojevi  

49/2006 i 51/2009]. 

Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne 

i Hercegovine, [Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, brojevi:  

2/2006, 72/2007, 32/2008, 4/2010, 13/2010 i 45/2010]. 

Zakon o rudarstvu, [Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 

26/2010]. 

Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja, [Sluţbene novine 

Federacije Bosne i Hercegovine, brojevi 55/2001 i 31/14]. 

Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i 

grmlja, [Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, brojevi 71/2005 

i 8/2010]. 
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Zakon o slobodi pristupa informacijama – ZOSPI FBiH, [Sluţbene novine 

Federacije Bosne i Hercegovine, brojevi 32/2001 i 48/2011]. 

Zakon o stvarnim pravima – ZSP FBiH, [Sluţbene novine Federacije Bosne i 

Hercegovine, brojevi 66/2013, 100/2013 i 32/2019]. 

Zakon o zaštiti okoliša – ZZOFBiH, [Sluţbene novine Federacije Bosne i 

Hercegovine, broj 15/2021]. 

Zakon o zaštiti prirode, [Sluţbene novine Bosne i Hercegovine, broj 66/2013]. 

Закон о управним споровима – ЗУС ФБиХ, [Службене новине Федерације 

Босне и Херцеговине, број 9/2005]. 

Закон о управном поступку – ЗУП ФБиХ, [Службене новине Федерације 

Босне и Херцеговјне, бројеви 2/1998 и 48/1999]. 

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, [Sluţbene 

novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 33/2003].  

Кривични закон – КЗ ФБиХ, [Службене новине Федерације Босне и 

Херцеговине, бројеви 36/2003, 21/2004, 69/2004, 18/2005, 42/2010, 

42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 и 75/2017]. 

2.3.4. Брчко дистрикт Босне и Херцеговине 

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  - ZVDSP BD, [Sluţbeni glasnik 

Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, brojevi 11/2001, 8/2003, 40/2004, 

19/2007 i 26/2021]. 

Закон о заштити вода, [Службени гласник Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине, бројеви: 25/2004, 1/2005 и 19/2007]. 

Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih 

nesreća, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, brojevi: 

29/2016 i 33/2016]. 

Zakon o zaštiti zraka, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, 

brojevi: 25/2004,1/2005, 19/2007 i 09/2009]. 
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Zakon o zaštiti životnog okoliša – ZZŢOBD, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta 

Bosne i Hercegovine, brojevi: 24/2004, 1/2005 i 19/2007 i 09/2009].  

Закон о заштити од пожара, [Службени гласник Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине, бројеви: 09/2006, 19/2007 и 12/2011]. 

Закон о заштити природе, [Службени гласник Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине, бројеви: 24/2004, 01/2005, 19/2007 и 09/2009]. 

Zakon o inspekcijama – ZI BD, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne i 

Hercegovine, brojevi 24/2008, 25/2008, 20/2013, 16/2018, 8/2019, 

11/2020, 24/2020 i 40/2020]. 

Закон о концесијама, [Службени гласник Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине, бројеви 41/2006, 19/2007 и 08/2008 ]. 

Zakon o krivičnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – ZKPBD, 

[Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, brojevi 34/2013, 

27/2014, 3/2019 i 16/2020]. 

Zakon o parničnom postupku – ZPP BD, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne 

i Hercegovine, brojevi 28/2018 i 6/2021]. 

Zakon o prekršajima – ZP BD, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne I 

Hercegovine, brojevi 24/2007, 6/2012, 11/2012 i 29/2016]. 

 Zakon o prostornom planiranju i građenju, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta 

Bosne i Hercegovine, brojevi: 29/2008, 18/2017,48/2018, 54/2018, 

10/2020, 29/2020 i 40/2020]. 

Закон о пољопривредном земљишту, [Службени гласник Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине, бројеви 32/2004, 10/2007, 19/2007 и 20/2006 ], 

члан 1.  

Zakon o slatkovodnom ribarstvu, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne i 

Hercegovine, brojevi: 35/2005 i 19/2007]. 
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Zakon o upravnim sporovim – ZUS BD, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne 

i Hercegovine, brojevi 4/2000 i 1/2001]. 

Zakon o upravnom postupku – ЗУП БД, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne 

i Hercegovine, brojevi 48/2011, 21/2018 i 23/2019]. 

Закон о управљању отпадом – пречишћени текст, [Службени гласник 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, број 22/2018]. 

Закон о шумама, [Службени гласник Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине, бројеви 14/2010 и 26/2016]. 

Кривични закон – пречишћен текст КЗ БД, [Службени гласник Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине, број 19/2020]. 

2.3.5. Кантон Сарајево 

Zakon o vodama Kantona Sarajevo, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj 

18/2010 i 43/2016]. 

Zakon o geološkim istraživanjima Kantona Sarajevo, [Sluţbene novine Kantona 

Sarajevo, broj 41/2012]. 

Zakon o zaštiti od buke, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj 23/2016]. 

Zakon o koncesijama, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, brojevi 23/2011 i 

15/2013]. 

Zakon o prostornom uređenju, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj 

24/2017]. 

Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža „Bijambare”, [Sluţbene novine 

Kantona Sarajevo, broj 06/2010]. 

Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža „Trebević”, [Sluţbene novine Kantona 

Sarajevo, broj 15/2014]. 

Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža „Trebević”, [Sluţbene novine Kantona 

Sarajevo, broj 31/2017]. 
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Zakono o proglašenju spomenika prirode „Vrelo Bosne” – prečišćeni tekst, 

[Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj 06/2010]. 

Zakon o proglašenju šireg područja vodopada „Skakavac” spomenikom prirode, 

[Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj 11/2010]. 

Zakon o rudarstvu, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj 29/2012]. 

Zakon o šumama, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj 05/2013]. 

2.3.6. Кантон 10 

Zakon o vodama, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, broj: 8/2015]. 

Zakon o geološkim istraživanjima, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, 

broj 12/2001]. 

Zakon o građenju, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, broj 3/2016] 

Zakon o komunalnim djelatnostima, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, 

brojevi 2/2006, 4/2006 i 13/2017]. 

Zakon o koncesijama, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, brojevi 

14/2003 i 8/2008]. 

Zakon o poljoprivrednom zemljištu, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, 

broj: 2/2010]. 

Zakon o prostornom uređenju, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, broj 

2/2014]. 

Zakon o rudarstvu, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, broj: 12/2001]. 

Zakon o slatkovodnom ribarstvu, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, 

broj: 2/2006]. 

Zakon o šumama, [Narodne novine Hercegbosanske ţupanije, broj: 4/2014]. 
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2.3.7. Тузлански кантон 

Zakon o vodama, [Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, broj 11/2008]. 

Zakon o zaštiti akumulacije Modrac, [Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, broj 

5/2006]. 

Zakon o zaštiti od buke, [Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, broj 03/2016]. 

Zakon o zaštiti okolice, [Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, broj 06/1998, 

15/2000]. 

Zakon o zaštiti prirode, [Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, broj 10/2004]. 

Zakon o koncesijama, [Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, brojevi 05/2004, 

07/2005, 06/2011, 01/2013 i 11/2014]. 

Zakon o poljoprivrednom zemljištu, [Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, 

brojevi 11/2000 i 04/2004]. 

Zakon o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštičenim pejzažom 

„Konjuh”, [Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, brojevi 13/2009 i 

08/2014]. 

Zakon o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, [Sluţbene novine 

Tuzlanskog kantona, broj 10/2010]. 

Zakon o prostornom uređenju i građenju, [Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, 

brojevi 06/2011, 04/2013, 15/2013 i 02/2016]. 

Zakon o šumama, [Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, brojevi 9/2012 i 

17/2013]. 

2.3.8. Зеничко-добојски кантон 

Zakon o vodama, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 17/2007]. 

Zakon o geološkim istraživanjima, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog 

kantona, broj 8/2012]. 
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Zakon o zaštiti od buke, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 

1/2014]. 

Zakon o zaštiti okoline, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 

1/2000]. 

Zakon o inspekcijama, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, brojevi 

6/2011 i 15/2021]. 

Zakon o komunalnim djelatnostima, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog 

kantona, broj 17/2008]. 

Zakon o koncesijama – prečišćeni tekst, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog 

kantona, broj 5/2003]. 

Zakon o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša, [Sluţbene 

novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 12/2013]. 

Zakon o proglašenju Spomenika prirode „Tajan”, [Sluţbene novine Zeničko-

dobojskog kantona, broj 3/2008]. 

Zakon o prostornom uređenju i građenju, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog 

kantona, broj 1/2014]. 

Zakon o rudarstvu, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 10/2012]. 

Zakon o šumama, [Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, brojevi 8/2013 

i 1/2015]. 

2.3.9. Босанско-подрињски кантон Горажде 

Zakon o vodama, [Sluţbene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goraţde, broj 

6/2010]. 

Zakon o zaštiti od buke – prečišćeni tekst, [Sluţbene novine Bosansko-

podrinjskog kantona Goraţde, broj 9/2013]. 

Zakon o zaštiti okoline – prečišćeni tekst, [Sluţbene novine Bosansko-

podrinjskog kantona Goraţde, broj: 5/2005; 11/2010 i 8/2011]. 



Извори                                                                                                                               276 

Zakon o komunalnim djelatnostima, [Sluţbene novine Bosansko-podrinjskog 

kantona Goraţde, broj 9/2013]. 

Zakon o koncesijama, [Sluţbene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goraţde, 

broj 07/2017]. 

Zakon o prostornom uređenju i građenju – prečišćeni tekst, [Sluţbene novine 

Bosansko-podrinjskog kantona Goraţde, broj 7/2013]. 

Zakon o prostornom uređenju i građenju – prečišćeni tekst, [Sluţbene novine 

Bosansko-podrinjskog kantona Goraţde, brojevi 07/2013, 16/2013 , 

06/2015 i 07/2017]. 

Zakon o šumama, [Sluţbene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goraţde, 

brojevi 04/2013, 03/2019 i 15/2019]. 

2.3.10. Средњобосански кантон 

Zakon o vodama, [Sluţbene novine Srednjobosanskog kantona, broj 11/2009]. 

Zakon o građenju, [Sluţbene novine Srednjobosanskog kantona, broj 10/2014]. 

Zakon o zaštiti od buke, [Sluţbene novine Srednjobosanskog kantona, broj 

11/2000]. 

Zakon o zaštiti okoliša, [Sluţbene novine Srednjobosanskog kantona, broj 

4/2005]. 

Zakon o zaštiti prirode, [Sluţbene novine Srednjobosanskog kantona, broj 

4/2005]. 

Zakon o komunalnim djelatnostima, [Sluţbene novine Srednjobosanskog 

kantona, broj 13/2013]. 

Zakon o koncesijama, [Sluţbene novine Srednjobosanskog kantona, brojevi 

08/2009, 06/2013 i 09/2015]. 

Zakon o kvaliteti zraka, [Sluţbene novine Srednjobosanskog kantona, broj 

11/2000]. 
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Zakon o prostornom uređenju, [Sluţbene novine Srednjobosanskog kantona, broj 

11/2014]. 

Zakon o upravljanju otpadom, [Sluţbene novine Srednjobosanskog kantona, broj 

4/2005]. 

Zakon o šumama, [Sluţbene novine Srednjobosanskog kantona, brojevi 05/2014, 

12/2015 , 08/2016 i 14/2020]. 

2.3.11. Херцеговачко-неретвански кантон 

Zakon o vodama, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 

6/2013]. 

Zakon o građenju, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 

5/2004]. 

Zakon o zaštiti zraka, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, 

broj 7/2014]. 

Zakon o zaštiti zraka, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, 

broj 3/2005]. 

Zakon o zaštiti od buke, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, 

broj 6/2018]. 

Zakon o zaštiti od požara, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog 

kantona, broj 5/2009]. 

Zakon o zaštiti okoliša, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, 

broj 6/2012]. 

Zakon o zaštiti prirode, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, 

broj 3/2005]. 

Zakon o komunalnim djelatnostima, [Sluţbene novine Hercegovačko-

neretvanskog kantona, broj 4/2016]. 
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Zakon o koncesijama, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, 

brojevi 1/2013, 7/2016, 6/2018, 09/2019 i 1/2021]. 

Zakon o prostornom uređenju, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog 

kantona, broj 4/2014]. 

Zakon o upravljanju otpadom, [Sluţbene novine Hercegovačko-neretvanskog 

kantona, broj 6/2006]. 

2.3.12. Западнохерцеговачки кантон 

Zakon o vodama, [Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke, broj 

12/2015]. 

Zakon o građenju, [Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke, brojevi 

4/1999, 15/2001, 10/2003 i 18/2011]. 

Zakon o zaštiti od buke, [Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke, broj 

17/2014]. 

Zakon o zaštiti okoliša, [Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke, broj 

08/2013]. 

Zakon o komunalnom gospodarstvu – pročišćeni tekst, [Narodne novine 

Ţupanije Zapadnohercegovačke, broj 9/2013]. 

Zakon o koncesijama, [Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke, broj 

13/2013]. 

Zakon o prostornom uređenju, [Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke, 

brojevi 4/1999, 15/2001, 10/2003 i 18/2011]. 

Zakon o šumama, [Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke, brojevi 

8/2013 i 11/2017]. 

2.3.13. Унско-сански кантон 

Zakon o vodama, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona, broj 4/2011]. 
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Zakon o geološkim istraživanjima, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona, 

broj 19/2011]. 

Zakon o zaštiti od buke, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona, broj 3/2013]. 

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog 

kantona, brojevi 4/2013]. 

Zakon o komunalnim djelatnostima, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona, 

brojevi 4/2011, 11/2011, 6/2012, 13/2012, 8/2015 i 14/2017]. 

Zakon o koncesijama, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona, brojevi 

10/2003, 7/2009, 19/2013, 9/2017 i 18/2019]. 

Zakon o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona – ZLS USK, [Sluţbeni 

glasnik Unsko-sanskog kantona, broj 8/2011]. 

Zakon o prostornom uređenju i građenju – prečišćeni tekst, [Sluţbeni glasnik 

Unsko-sanskog kantona, brojevi 12/2013, 3/2016 i 15/2020]. 

Zakon o rudarstvu, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona, broj 19/2011]. 

Zakon o upravljanju otpadom, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona, brojevi 

4/2012 i 8/2014]. 

Zakon o šumama, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona, brojevi 22/2012, 

16/2016 i 12/2017]. 

2.3.14. Посавски кантон 

Zakon o vodama, [Narodne novine Ţupanije Posavske, broj 2/2000]. 

Zakon o geološkim istraživanjima, [Narodne novine Ţupanije Posavske, broj 

6/2014]. 

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu, [Narodne novine Ţupanije Posavske, 

broj 12/2019]. 
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Zakon o komunalnim djelatnostima, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona, 

brojevi 4/2011,  

Zakon o komunalnom gospodarstvu, [Narodne novine Ţupanije Posavske, broj 

3/2017]. 

Zakon o koncesijama, [Narodne novine Ţupanije Posavske, brojevi 6/2014, 

12/2017 i 10/2021]. 

Zakon o prostornom uređenju i građenju, [Narodne novine Ţupanije Posavske, 

brojevi 6/2016 i 10/2019]. 

Zakon o šumama, [Narodne novine Ţupanije Posavske, broj 9/2013]. 

2.4. Остали правни текстови 

Одлука о доношењу Регулационог плана за уређење обала Врбаса у Бањој 

Луци, [Службени гласник Града Бања Лука, број 14/2010]. 

Одлука о доношењу Регулационог плана заштићеног подручја Споменик 

парковске архитектуре Универзитетски град, [Службени гласник 

града Бања Лука, број 4/2017]. 

Одлука о јединачним накнадама за загађивање животне средине  за 

моторна возила, [Службени гласник Републике Српске, бројеви 

116/2018 и 119/2018]. 

Одлука о ревизији Регулационог плана „Српске Топлице 1”, [Службени 

гласник Града Бања Лука, број 5/2012]. 

Poslovnik Gradskog vijeća Tuzla – PGVT, [Sluţbeni glasnik Grada Tuzla, 

brojevi 9/2017, 2/2018, 8/2019 , 3/2020, 7/2020, 2/2021, 3/2021 i 6/2021]. 

Пословник Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине – 

ПДН, [Службени гласник Босне и Херцеговине, бројеви 58/2014, 

88/2015, 96/2015 и 53/2016]. 

Пословник Народне скупштине Републике Српске – ПНСРС, [Службени 

гласник Републике Српске, број 66/2020]. 
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Poslovnik  Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, [Sluţbene novine 

Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 2/2005]. 

Poslovnik o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – 

PDNP FBiH, [Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, brojevi 

27/2003, 21/2009 i 24/2020]. 

Poslovnik o radu Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – PSBD BiH, 

[Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne I Hercegovine, brojevi 54/2018, 

17/2020 i 24/2020]. 

Пословник Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине – ППД, [Службени гласник Босне и Херцеговине, 

бројеви 79/2014, 81/2015, 97/2015, 78/2019 и 26/2020]. 

Пословник Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, [Службене 

новине Босанско-подрињског кантона Горажде, број 3/2018]. 

Poslovnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, [Narodne novine Ţupanije 

Zapadnohercegovačke, broj 10/2003]. 

Пословник Скупштине Жупаније Посавске, [Народне новине Жупаније 

Посавске, број 6/2001]. 

Poslovnik Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, [Sluţbene novine Zeničko-

dobojskog kantona, brojevi 14/2018, 18/2018, 7/2019 i 7/2020]. 

Poslovnik Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – 

PPDP FBiH, [Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, brojevi 

69/2007 i 26/2020]. 

Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, 

brojevi 41/2012, 15/2013, 47/2013, 47/2015, 48/2016, 9/2020 i 14/2020]. 

Poslovnik Skupštine Srednjobosanskog kantona, [Sluţbene novine 

Srednjobosanskog kantona, brojevi 3/2004, 6/2013 i 16/2020]. 
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Poslovnik Skupštine Tuzlanskog kantona, [Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, 

brojevi 13/2019 i 5/2020]. 

Poslovnik Skupštine Unsko-sanskog kantona, [Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog 

kantona, brojevi 9/2017 i 11/2021]. 

Poslovnik Skupštine Hercegbosanske županije, [Narodne novine Hercegbosanske 

ţupanije, brojevi 8/2003, 14/2003, 1/2004, 6/2005, 11/2006 i 5/2008]. 

Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, [Sluţbene novine 

Federacije Bosne i Hercegovine, brojevi 40/2010 i 18/2016]. 

Правила поступка Институције омбудсмена за људска права Босне и 

Херцеговине – ППИ, [Службени гласник Босне и Херцеговине, број 

104/2011]. 

Pravilnik koji određuje postupanje sa opasnim otpadom koji se ne nalazi na listi 

otpada ili čiji je sadržaj nepoznat, [Sluţbene novine Federacije Bosne i 

Hercegovine, broj 9/2005]. 

Правилник о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и 

побољшање квалитета ваздуха, [Службени гласник Републике 

Српске, бројеви 3/2015, 51/2015, 47/2016 и 16/2019]. 

Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak, [Sluţbene novine 

Federacije Bosne i Hercegovine, broj 9/2014 i 97/2017]. 

Pravilnik o monitoringu kvaliteta vazduha, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta 

Bosne i Hercegovine, broj 30/2006]. 

Pravilnik o načinu i uslovima dodjele odobrenja za geološka istraživanja od 

interesa za Kanton Sarajevo, [Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj 

17/2019]. 

Pravilnik o načinu raspolaganja mineralnom sirovinom i jalovinom iskopanom 

prilikom izvođenja građevnih i drugih radova, [Sluţbene novine 

Hеrcegovačko-neretvanskog kantona, broj 1/2013]. 
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Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad 

samo ako imaju okolišnu dozvolu, [Narodne novine Hercegbosanske 

ţupanije, brojevi 7/2005 i 12/2008]. 

Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na 

životnu sredinu i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i 

pusteni u rad samo ako imaju ekološku dozvolu, [Sluţbeni glasnik Brčko 

distrikta Bosne i Hercegovine, broj 30/2006]. 

Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač, 

[Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj 30/2006]. 

Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само 

уколико имају еколошку дозволу, [Службени гласник Републике 

Српске, број 124/2012]. 

Pravilnik o postupanju sa otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili 

čiji je sadržaj nepoznat, [Sluţbeni glasnik Brčko distrikta Bosne i 

Hercegovine, broj 32/2006]. 

Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima, [Sluţbene novine Federacije 

Bosne i Hercegovine, broj:  82/2007]. 

Pravilnik o ribolovnim područjima i granicama ribolovnih područja na području 

Tuzlanskog kantona, [Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, broj 11/2012]. 

Pravilnik o sadržaju i načinu izrade plana upravljanja zaštićenim područjima, 

[Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65/2006].  

Pravilnik o sadržaju studije uticaja na životnu sredinu, [Sluţbeni glasnik Brčko 

distrikta Bosne i Hercegovine, broj 2/2007]. 

Правилник о садржају, утврђивању и спровођењу мјера управљања у 

заштићеним подручјима, [Службени гласник Републике Српске, број 

83/2015]. 
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Пречишћени текст Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – ПУС 

БиХ, [Службени гласник Босне и Херцеговине, бројеви 22/2014 и 

57/2014]. 

Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji 

motornih vozila, [Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, brojevi 

14/2011 i 26/2011]. 

Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima 

za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš, [Sluţbene novine 

Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 51/2021]. 

Уредба о Црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике 

Српске, [Службени гласник Републике Српске, број 124/2012]. 

2.5. Судске одлуке 

2.5.1. Европски суд за људска права 

Apanasewicz c. Pologne, [Requête no 6854/07, 3 mai 2011]. 

Brincat and Others v. Malta, [Applications nos. 60908/11, 62110/11, 62129/11, 

62312/11 and 62338/11, 24 July 2014]. 

Budayeva and Others v. Russia, [Applications nos. 15339/02, 21166/02, 

20058/02, 11673/02 and 15343/02, 20 March 2008]. 

Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, [Requête no 57829/00, 27 mai 2004]. 

Vilnes and Others v. Norway, [Applications nos. 52806/09 and 22703/10]. 

Guerra and Others v. Italy, [116/1996/735/932, 19 February 1998]. 

Deés v. Hungary, [Application no. 2345/06, 9 November 2010]. 

Dimitar Yordanov v. Bulgaria, [Application no. 3401/09, 6 September 2018]. 

Kolyadenko and Others v. Russia, [Applications nos. 17423/05, 20534/05, 

20678/05, 23263/05, 24283/05 and 35673/05, 28 February 2012]. 
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L’Erablière A.S.B.L. c. Belgique, [Requête no 49230/07, 24 février 2009]. 

Loizidou v. Turkey, [Application no. 15318/89, 23. 3. 1995]. 

López Ostra v. Spain, [Application no. 16798/90, 09 December 1994]. 

National Movement Ekoglasnost v. Bulgaria, [Application no. 31678/17, 15 

December 2020]. 

Okyay and Others v. Turkey, [Application no. 36220/97, 12 July 2005]. 

Öneryıldız v. Turkey, [Application no. 48939/99, 30 November 2004]. 

Roche v. the United Kingdom, [Application no. 32555/96, 19 October 2005]. 

Taşkın and Others v. Turkey, [Application no. 46117/99, 10 November 2004]. 

Fadeyeva v. Russia, [Application no. 55723/00, 9 June 2005]. 

Florea c. Roumanie, [Requête no 37186/03, 14 septembre 2010]. 

Hatton and Others v. the United Kingdom, [Application no. 36022/97, 8 July 

2003]. 

Howald Moor et autres c. Suisse, [Requêtes nos 52067/10 et 41072/11, 11 mars 

2014].  

Cordella et autres c. Italie, [Requêtes nos 54414/13 et 54264/15, 24 janvier 

2019]. 

Costel Popa v. Romania, [Application no. 47558/10, 26 April 2016]. 

2.4.2. Домаћи судови 

Одлука број У-47/16 од 16. априла 2017 – Одлука У-47/16, [Уставни суд 

Републике Српске]. 

Odluka Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine broj: Gž-111/80, [24. 4. 1980]. 

Odluka Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine broj: Gž-735/78, [10. 8. 1978]. 
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Odluka Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine broj: Rev-452/84, [11. 10. 1984]. 

Odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-3055/95, [29. 4. 1998]. 

Odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev. 1681/98, [11. 7. 2001] 

Odluka Vrhovnog suda Republike Crne Gore broj: Rev-broj 92/97, [5. 4. 1998]. 

Odluka Vrhovnog suda Hrvatske broj: Gzz. 58/83, [26. 10. 1983]. 

Odluka Vrhovnog suda Hrvatske broj: Gzz. 2/84, [9. 2. 1984]. 

Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, [Bilten sudske prakse Kantonalnog 

suda u Sarajevu, broj 2001/2]. 

Presuda broj 060 U 014045 20 U od 15. 6. 2020 – Presuda NT, [Kantonalni sud 

u Novom Travniku]. 

Presuda broj 68 0 K 053291 20 Kž od 7. 10. 2020 – Presuda Livno, [Kantonalni 

sud u Livnu]. 

Пресуда број 11 0 У 026413 20 У од 5. 1. 2021 – Пресуда БЛ, [Окружни суд 

у Бањој Луци]. 

Пресуда број 95 0 П 059518 20 Рев од 31. 8. 2021 – Пресуда ВСРС, 

[Врховни суд Републике Српске]. 

Presuda broj 11 0 U 027516 20 U od 2. 9. 2021, [Okruţni sud u Banjoj Luci]. 

Presuda broj 11 0 U 028198 20 U od 6. 12. 2021, [Okruţni sud u Banjoj Luci]. 

3. ОДГОВОРИ НА ЗАХТЈЕВЕ ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА 

3.1. Судови 

3.1.1. Основни судови 

Dopis broj 071-0-Su-21-003692, [Osnovni sud u Banjoj Luci]. 
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Dopis broj 073-0-Su-21-000223, [Osnovni sud u Kotor Varošu].  

Dopis broj 076-0-SU-21-000967, [Osnovni sud u Novom Gradu].  

Допис број 087-0-Су-21-000 563, [Основни суд у Теслићу]. 

Допис број 083-0-СУ-21-001 177, [Основни суд у Зворнику].  

Dostava podataka broj 091-0-SU-21-000013-570, [Osnovni sud u Višegradu].  

Dostavljanje podataka broj:084-0- Su-I-21-000 015/1, [Osnovni sud u Derventi].  

Достављање тражених информација број 086-0-Су-21-000 984, [Основни 

суд у Модричи]. 

E-mail od 10. 12. 2021, [Osnovni sud Prijedor].  

Informacija, dostavlja se broj 750-Su-21-000 253, [Osnovni sud u Mrkonjić 

Gradu].  

Informacija, dostavlja se broj 095-0-Su-21-000 377, [Osnovni sud u Trebinju].  

Odgovor na akt broj SuPk-05-1574/21-I broj 096-0-Su-21-004309, [Osnovni sud 

Brčko distrikta Bosne i Hercegovine]. 

3.1.2. Општински судови 

E-mail od 13. 12. 2021, [Općinski sud u Sanskom Mostu].  

E-mail od 14. 12. 2021, [Općinski sud u Bugojnu]. 

E-mail od 6. 12. 2021, [Općinski sud u Tešnju]. 

E-mail od 8. 12. 2021, [Općinski sud u Bihaću]. 

Obavijest u vezi zahtjevu za pristup informacijama broj 020 0SU21000578, 

[Općinski sud u Cazinu]. 

Rješenje broj 018-0-Su-info-21-000 030, [Općinski sud u Bosanskoj krupi].  

Rješenje broj 028-0-Su-21-000 889, [Općinski sud u Gradačcu].  

Rješenje broj 041-0-SUSpi-21-000016, [Općinski sud u Visokom].  
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Rješenje broj 051-0-Su-21-000 491, [Općinski sud u Travniku]. 

Rješenje broj 053-0-Si-21-000974, [Općinski sud u Čapljini]. 

Rješenje broj 128 , Su 035557 21 Spi, [Općinski sud u Jajcu]. 

Rješenje broj 36 0 Su 059568 21 Spi, [Općinski sud u Kaknju]. 

Rješenje broj 65 0 Su 071771 21 Spi, [Općinski sud u Konjicu].  

Tražene informacije – dostavljaju se broj: 025-0-Sui-21-000 026, [Općinski sud 

u Orašju].  

3.1.3. Окружни судови 

Dostava podataka broj 014-0-SU-21-000521, [Okruţni sud u Istočnom 

Sarajevu].  

Odgovor na dopis, dostavlja se broj 12-0-SU-21-000-492, [Okruţni sud u 

Bijeljini].  

3.1.4. Кантонални судови 

E-mail od 9. 12. 2021, [Kantonalni sud u Goraţdu].  

E-mail od 15. 12. 2021, [Kantonalni sud u Bihaću]. 

Odgovor na zahtjev za pristup informacijama broj 002-0-Su-21-000 343, 

[Kantonalni sud u Odţaku]. 

Rješenje broj 008-0-Su-21-000 004/37, [Ţupanijski sud Široki Brijeg].  

Rješenje broj 009-0-SU-21-000972, [Kantonalni sud u Sarajevu]. 

Rješenje broj 07 0 Su 020336 21 Spi, [Ţupanijski/Kantonalni sud u Mostaru].  

Rješenje broj 10 0 Su 005604 21 Spi, [Kantonalni sud u Livnu]. 

Rješenje o djelimičnoj dozvoli pristupa informacijama broj 004-0-SuSpi-21-

000082, [Kantonalni sud u Zenici]. 
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3.1.5. Врховни суд 

E-mail od 2. 12. 2021, [Vrhovni sud Republike Srpske]. 

3.2. Тужилаштва 

3.2.1. Окружна јавна тужилаштва 

Dopis broj IT-41/21, [Okruţno javno tuţilaštvo Bijeljina].  

E-mail od 2. 12. 2021, [Okruţno javno tuţilaštvo Prijedor]. 

Одговор на захтјев за приступ информацијама број ИТ-373/21, [Окружно 

јавно тужилаштво Бања Лука]. 

Одговор на захтјев за приступ информацијима број ИТ-117/21, [Окружно 

јавно тужилаштво у Добоју]. 

3.2.2. Кантонална тужилаштва и Тужилаштво Брчко 

дистрикта БиХ 

Dopis broj AI: 597/21, [Ţupanijsko tuţiteljstvo Ţupanije Zapadnohercegovačke].  

E-mail od 2. 12. 2021, [Kantonalno tuţiteljstvo Posavskog kantona]. 

E-mail prepiska od 1. decembra 2021. godine, [Kantonalno tuţilaštvo Kantona 

Sarajevo]. 

Rješenje broj 06-05-1-851/21, [Kantonalno tuţiteljstvo Zeničko-dobojskog 

kantona].  

Rješenje broj A-10/21-64, [Kantonalno tuţilaštvo/tuţiteljstvo Travnik]. 

Rješenje broj A-725/21, [Kantonalno tuţiteljstvo Kantona 10 Livno]. 

Rješenje broj IT-45/2021, [Tuţilaštvo/tuţiteljstvo Brčko distrikta Bosne i 

Hercegovine]. 
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3.3. Остали органи 

E-mail od 1. 12. 2021, [Ministarstvo prometa,veza i zaštite okoliša Ţupanije 

Posavske]. 

E-mail od 15. 12. 2021, [Vlada Ţupanije Posavske]. 

Rješenje o pristupu informacijama broj 01/2-49-6-485-2/21, [Skupština Unsko-

sanskog kantona]. 

4. ОСТАЛО 

 

Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена 

за људска права Босне и Херцеговине за 2019. годину, [Институција 

омбудсмена/омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине, Бања 

Лука: 2020]. 

Dom naroda uvojio Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji 

u FBiH, [Dostupno na: https://aarhus.ba/2021/12/10/dom-naroda-usvojio-

prijedlog-zakona-o-dopunama-zakona-o-elektricnoj-energiji-u-fbih/, 

pristupljeno 12. 12. 2021 u 12.17]. 

E-mail prepiska od 30. novembra 2021. godine, [Opštinski sud u Sarajevu]. 

Zahtjev za provođenjem inspekcijskog nadzora i obustavu radova, [Centar za 

ţivotnu sredinu, broj: 72/21, Banja Luka: 10. 3. 2021]. 

Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava za 2020. godinu, 

[Zajednička komisija za ljudska prava Doma naroda i Predstavničkog 

doma Parlametnarne skupštine Bosne i Hercegovine, Sarajevo: 2021, 

Dostupno na: https://www.parlament.ba/committee/read/40, pristupljeno 

22. 11. 2021 u 22.00]. 

Иницијатива за оцјену уставности и законитости Одлуке о доношењу 

измјене дијела Регулационог плана за простор – дефинисан улицама: 

Вука Караџића, I Крајишког корпуса, Милана Радмана, Др Младена 

Стојановића и ул. Краља Петра I Карађорђевића (Службени гласник 

https://aarhus.ba/2021/12/10/dom-naroda-usvojio-prijedlog-zakona-o-dopunama-zakona-o-elektricnoj-energiji-u-fbih/
https://aarhus.ba/2021/12/10/dom-naroda-usvojio-prijedlog-zakona-o-dopunama-zakona-o-elektricnoj-energiji-u-fbih/
https://www.parlament.ba/committee/read/40
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Града Бања Лука, број 3/16), [Центар за животну средину, број 

250/15, Бања Лука: 4. мај 2016]. 

Обавјештење (о извршеној контроли) по представци, [Републичка управа 

за инспекцијске послове, Сектор урбанистичко-грађевинске и 

еколошке инспекције – Одјељење Источно Сарајево, Урбанистичко-

грађевинска и еколошка инспекција, број: 24.090/362-246-27-3/21, 19. 

4. 2021]. 

Образац представке омбудсмену [Доступно на: 

https://www.ombudsmen.gov.ba/documents/obmudsmen_doc20180312124

20940ser.pdf, приступљено 2. 12. 2021 u 21.21]. 

Одјељење за комунално-инспекцијске послове, [Доступно на: 

https://trebinje.rs.ba/gradska-uprava/odjeljenje-za-stambeno-komunalne-

poslove/, приступљено 24. 11. 2021. у 10.14].  

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio Deklaraciju o zaštiti rijeka i 

izglasao zaključak o zabrani gradnje MHE, [Dostupno na: 

https://czzs.org/predstavnicki-dom-parlamenta-fbih-usvojio-deklaraciju-o-

zastiti-rijeka-i-izglasao-zakljucak-o-zabrani-gradnje-mhe/, pristupljeno 2. 

12. 2021 u 10.11]. 

Разговор са Самиром Лемешем, [Еко форум, Зеница: децембар  2021]. 

Redţib Skomorac, Odgovor na pitanja za organizacije u Bosni i Hercegovini – 

ONPO, [Centar za ţivotnu sredinu, Banja Luka: decembar  2021]. 

Рјешење број 24.090/362-246-27-2/21 од 14. 4. 2021, [Републичка управа за 

инспекцијске послове, Сектор урбанистичко-грађевинске и еколошке 

инспекције – Одјељење Источно Сарајево, Урбанистичко-грађевинска 

и еколошка инспекција]. 

Usvojena Deklaracija o zaštiti rijeka u Republici Srpskoj: Sužava se prostor za 

male hidroelektrane, [Dostupno na: https://czzs.org/usvojena-deklaracija-

o-zastiti-rijeka-u-republici-srpskoj-suzava-se-prostor-za-male-

hidroelektrane/, pristupljeno 2. 12. 2021 u 10.30].  
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Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comment No. 14: 

The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Article 12), 

[Adopted at the Twenty-second Session of the Committee on Economic, 

Social and Cultural Rights, on 11 August 2000, Contained in Document 

E/C.12/2000/4]. 
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О АУТОРУ 

Дејан Лучка је правник и грађански активиста из бањалучке Крајине. 

Права је дипломирао на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, а 

мастер студије је завршио на уставноправном подмодулу јавноправног 

модула Правног факултета Универзитета у Београду, мастерирајући на 

теми из области права људских правâ. Директор је Бањалучког центра за 

људска права и консултант за више домаћих и међународних организација. 

Уско се бави људским правима, уставним правом и сајбер правом, а 

занимају га нове технологије, политикологија, историја и философија. До 

сада је објавио петнаест публикација (књига, анализа и приручника) у 

издањима различитих издавача, као и више научних и стручних радова. 

Аутор је и преко стотину текстова и чланака у различитим часописима и на 

порталима.  

Више о аутору може се сазнати на његовом сајту на адреси: 

www.dejanlucka.com 
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