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ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА
А
Ag - жива
Al – aлуминијум
ALU - aлуминијумски

B
BAT (Best Available Techniques) – најбоље доступне технике
BTO (Biological treatment operation) – биолошка обрада отпада

C
CBD (Convention on Biological Diversity) – конвенција о биолошкој разноликости
CDM (Clean Development Mechanisms) – механизми чистог развоја
CEETZ – Центар за екологију и енергију Тузла
CO – угљен-моноксид
CO2 – угљен-диоксид
Cu – бакар

D
DPSIR (Driving forces of environmental change/Pressures on the environment/State of
the environment/Impacts on population, economy, ecosystems/Response of the
society) – Покретачка снага еколошких промјена/Притисци на животну
средину/Утицај на становништво, економију, екосистеме/Одговор друштва

Е
EAP (Ecological Action Program) – Еколошки акциони програм
EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) - Европска банка за
обнову и развој
EEA (European Environment Agency) – Европска агенција за животну средину
EIONET (European Environment Information and Observation Network) – Европска
мрежа информација и посматрања животне средине
ЕКО - еколошки
EMEP - Програм сарадње за посматрање и процјену даљинских трансмисија
полутаната у ваздуху за Европу
EPER - Правилник о Европском регистру загађујућих емисија
ESCO – технологије задржавања чистог ваздуха и лабораторијска опрема
ESA (European Space Agency) – Европска агенција за простор
ESA (Environmentally sensitive areas) – еколошки осјетљива подручја

F
ФБиХ – Федерација Босне и Херцеговине

G
GEF (Global Environment Facility) – Глобални фонд за заштиту животне средине
GHG (Greenhouse gas) – гас стаклене баште

H
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) – систем који идентификује,
разматра и контролише ризике који су значајни за безбједност хране.
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I
IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) – Међународна банка
за обнову и развој
IPPC (The International Plant Protection Convention) – Међународна конвенција о
заштити биљака
ISO (International Standards Organization) – међународна организација за
стандарде
ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) – Инструменти за
структуралне и претприступне политике

N
NEAP (National Ecological Action Program) – Национални еколошки акциони
програм
NFP (National Focal Point) – Национална фокална тачка
NIMBY (Not In My Back Yard) – Не у мом дворишту
NO – азот-оксид

М
MTO (Mechanical Treatment Operation) – механичка обрада отпада

P
PVC (Polyvinyl Chloride) - пластика
PPP (Public Private Partnership) – јавно-приватно партнерство

R
REReP (Regional Environment Revitalisation Program) – Регионални програм за
обнову животне средине
РС – Република Српска

S
СГБД – Службени гласник Брчко дистрикта БиХ
СГРС – Службени гласник Републике Српске
СНФБиХ – Службене новине Федерације БиХ
SO2 – сумпор-диоксид

U
UN (United Nations) – Уједињене нације
UNFCCC – (United Nations Framework Convention on Climate Change) – Конвенција
Уједињених нација о климатским промјенама
UNEP (United Nations Environment Programme) – Еколошки програм уједињених
нација
UNDP (United Nations Development Programme) – Развојни програм Уједињених
нација
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УВОД
С циљем обезбјеђења уравнотеженог друштвено-економског развоја,

неопходно је донијети основни плански документ односно стратегију заштите
животне средине, којом треба обезбиједити одрживи развој Брчко дистрикта БиХ.
Стратегија заштите животне средине (околине) Брчко дистрикта БиХ мора
обезбиједити све елементе који ће омогућити привредни развој Брчко дистрикта
БиХ, а истовремено заштитити природне, просторне и остале ресурсе у смислу
рационалног коришћења у функцији одрживог развоја.

Полазна основа за израду Стратегије

Полазна основа за израду Стратегије заштите животне средине (околине)
Брчко дистрикта БиХ је поглавље VII - Планирање заштите животне средине,
Закона о заштити животне средине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник
Брчко дистрикта БиХ“, бр. 24/04, 1/05, 19/07 и 9/09), гдје је прописана израда и
доношење Стратешког плана заштите животне средине Брчко дистрикта БиХ. Овај
Закон прописује да се стратегија мора у потпуности заснивати на начелима
одрживог развоја. У том смислу члан 45 истог закона прописује да мјере заштите
животне средине (околине), утврђене планским документима о заштити животне
средине (околине), морају бити усклађене са економским, социјалним и
просторно-планским документима о развоју Брчко дистрикта БиХ као и осталим
плановима развоја свих сектора привреде. Плански документи заштите животне
средине (околине) доносе се на период од десет година.

Одлуком градоначелника број: 01-014-017081/07 од 2. 10. 2007. године
додијељен је уговор за набавку услуга израде „десетогодишње стратегије заштите
животне средине (околине) на подручју Брчко дистрикта БиХ 2008–2018",
конзорцијуму, фирми „Агеноре" д. о. О,. Брчко дистрикт БиХ, и Центру за
екологију и енергију Тузла, а за потребе Одјељења за јавне послове у чијој
надлежности је била заштита животне средине (околине).

Ангажовани стручњаци из области заштите животне средине:
1. проф. др Јонел Субић, стручњак за економске аспекте животне средине;
2. проф. др Сулејман Реџић, стручњак за заштиту природе;
3. доц. др Сенка Барудановић, стручњак за заштиту природе;
4. проф. др Сабит Бегић, стручњак за заштиту ваздуха;
5. проф. др Хајрудин Симичић, стручњак за управљање водама;
6. проф. др Снежана Мичевић, ревидент за стратегију управљања отпадом;
7. доц. др Франц Андрејаш, стручњак за управљање отпадом;
8. доц. др Гордан Авдић, стручњак за управљање опасним отпадом;
9. мр Кенан Адемовић, стручњак за легислативу.

Горе наведена фирма је израдила Нацрт стратегије заштите животне средине
Брчко дистрикта БиХ 2008–2018, који је прошао процедуру јавних расправа, али
га нису усвојиле Влада и Скупштина Брчко дистрикта БиХ.

Имајући у виду да се Босна и Херцеговина опредијелила за процес
стабилизације и придруживања Европској унији, и да је Сектор заштите животне
средине један од високо позиционираних приоритета Европске уније, Стратегија
заштите животне средине Брчко дистрикта БиХ је документ који ће имати једну од
кључних улога на том путу.

С тим у вези, Одјељење за просторно планирање и имовинскоправне послове,
у чијој је надлежности област заштите животне средине од 2008. године,
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сматрало је да је потребно урадити ревизију Нацрта стратегије заштите животне
средине Брчко дистрикта БиХ 2008–2018, да би се испоштовала законска обавеза,
и да би је усвојила Влада и Скупштина Брчко дистрикта БиХ.

Полазне основе за израду ревизије Нацрта стратегије

Израду ревизије Нацрта стратегије заштите животне средине Брчко дистрикта
БиХ за период 2008–2018. и израду стратегије заштите животне средине Брчко
дистрикта БиХ за период 2016–2026. финансирало је Одјељење за просторно
планирање и имовинскоправне послове Владе Брчко дистрикта БиХ.

Представници Одјељења за просторно планирање и имовинскоправне послове
Владе Брчко дистрикта БиХ, овлашћени за праћење извршења уговорених услуга
ревизије Нацрта стратегије заштите животне средине Брчко дистрикта БиХ за
период 2008–2018. и израду стратегије заштите животне средине Брчко дистрикта
БиХ за период 2016–2026. између Одјељења за просторно планирање и
имовинскоправне послове (корисника услуга) и “Технолошки еко-центар“ д. о. о.
(давалац услуга) у саставу:

Нада Љубојевић;
Станко Станчић;
Исхак Абдурахмановић.

Радна група у име "Технолошког еко-центра" д. о. о. Брчко:
др Новак Дамјановић
др Саша Папуга
мр Мирослав Драгић
мр сц. Душко Јеврић
Славиша Драгичевић, дипл. инж. техн.
Горан Марчета, дипл. инж. техн.
Славица Видаковић, дипл. инж. техн.

У складу са наведеним урађена је ревизија Нацрта стратегије – Почетни
извјештај у новембру 2013. године, како би се утврдило да ли су предложене
мјере и рокови проведиви, односно шта је од тога урађено те какво је стање са
тренутном законском регулативом у појединим областима.

Циљ ревизије Нацрта стратегије заштите животне средине Брчко дистрикта
БиХ 2008–2018. је да сагледа све кључне сегменте заштите животне средине и
чини основу за рад, како би коначна верзија документа служила за
имплементацију у периоду 2016–2026. године, након што је усвоје Влада и
Скупштина Брчко дистрикта БиХ.

Након усвојеног Почетног извјештаја приступило се изради Напредног
извјештаја за израду нацрта стратегије заштите животне средине Брчко дистрикта
БиХ 2016–2026. године. Напредни извјештај је објављен на званичној интернет
страници Владе Брчко дистрикта БиХ те је организована јавна расправа у мају
2014. године на коју је позвана сва заинтересована јавност.

"Технолошки еко-центар" д. о. о. Брчко писменим путем је позвао:
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- Ресор за заштиту животне средине Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Владе Републике Српске,

- Министарство околине и туризма Владе Федерације Босне и Херцеговине,
- Канцеларију за европске интеграције - Канцеларија градоначелника Владе

Брчко дистрикта БиХ,
- ЈП "Комунално Брчко" д. о. о. Брчко дистрикт БиХ,
- НВО "Центар за одрживи развој",
- Удружење ЕПА Брчко дистрикт БиХ,
- НВО ОЦ "ВЕРМОНТ",
- НВО "ПРОНИ",
- НВО ОО "СВИТАЦ".

Одјељење за просторно планирање и имовинскоправне послове писменим
путем је позвало представнике извршне и законодавне власти Брчко дистрикта
БиХ и Привредне коморе Брчко дистрикта БиХ.
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1. НАЧЕЛА И МЕТОДОЛОГИЈА

1.1. Основни принципи Стратегије

Израда Нацрта стратегије заштите животне средине Брчко дистрикта БиХ се
базира на неколико основних принципа:
a) Стратегија усмјерава циљеве управљања животном средином у складу са

укупним привредним, друштвеним и културним развојем подручја на начелима
одрживог развоја;

b) Стратегија обезбјеђује неометан привредни развој, али истовремено
обезбјеђује и заштиту животне средине, а све у складу са концептом одрживог
развоја;

c) Стратегијом су сагледани сви елементе животне средине: ваздух, вода,
земљиште, простор, биодиверзитет, изграђена животна средина, све врсте
активности које употребљавају и искоришћавају природне ресурсе;

d) Стратегија се доноси на период од 10 година;
e) саставни дијелови Стратегије заштите животне средине су: 1. Стратегија

заштите природе, 2. Стратегија заштите ваздуха и 3. Стратегија управљања
отпадом;

f) стратегија управљана водама и стратегија заштите земљишта нису обухваћене
овим пројектним задатком, али ће ови документи, када буду израђени,
постати саставни дио Стратегије заштите животне средине Брчко дистрикта
БиХ;

g) Стратегија заштите животне средине, као и три секторске стратегије (природа,
ваздух, отпад) су у складу са принципима и у духу:
1. одрживог развоја;
2. превенције негативних утицаја на животну средину;
3. интегралног приступа управљању животном средином;
4. сарадње и подјеле одговорности;
5. учешћа јавности и информисаности;
6. »загађивач плаћа«.

1.2. Начин израде појединачних стратегија

1.2.1. Стратегија заштите природе Брчко дистрикта БиХ

Стратегија заштите природе као саставни дио Стратегије заштите животне
средине Брчко дистрикта БиХ за период 2016–2026. године треба да
идентификује средстава и еколошки прихватљиве мјере за дугорочно очување
биодиверзитета Брчко дистрикта БиХ на постојећем нивоу и његово стављање у
функцију развоја локалне заједнице, а на принципима одрживости, те директно
смањење притиска на станишта угрожених врста и екосистема и притиска у
смислу умањења и изолације еколошки најврједнијих подручја.

Стратегија, поред општих стратешких циљева, садржи и:

а) смјернице за очување биолошке, геолошке и пејзажне разноврсности, за
очување заштићених природних добара, еколошки значајних подручја,
еколошких коридора и еколошке мреже,

b) смјернице за истраживање и праћење стања у природи,
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c) смјернице за укључивање заштите природе у друге секторе,
d) смјернице за законодавни и институционални оквир,
e) смјернице за васпитање и образовање с циљем очувања биолошке, геолошке и

пејзажне разноврсности,
f) смјернице за укључивање локалног становништва у процес заштите и

унапређења заштићених подручја,
g) смјернице за обавјештавање јавности и учешће јавности у одлучивању о

заштити природе,
h) акционе планове за спровођење смјерница, с утврђивањем приоритета и

могућих извора финансирања и
i) начин испуњавања међународних обавеза у заштити природе.

Смјернице утврђене Стратегијом примјењују се у изради докумената просторног
уређења и планова управљања природним ресурсима.

1.2.2. Стратегија заштите ваздуха Брчко дистрикта БиХ

Стратегија заштите ваздуха Брчко дистрикта БиХ је саставни дио ревизије
Стратегије заштите животне средине за период 2016–2026. године, којим се
обезбјеђују услови за успостављање институционалног система на основу којег се
предузимају мјере за избјегавање, спречавање или смањење загађења ваздуха и
штетних посљедица по здравље људи и/или животну средину у цјелини, на
територији Брчко дистрикта БиХ.

Стратегија садржи:

а) опште информације (податке о локацијама, климатске и топографске податке,
број становника, мјерне станице и/или мјерна мјеста),

b) кључне елементе за процјену тренутног стања квалитета ваздуха,
c) циљеве који треба да се постигну,
d) активности које је потребно предузети ради постизања задатих циљева,
е) дугорочне и краткорочне мјере за спречавање, ублажавање и контролу

загађивања ваздуха,
f) временски оквир у којем ће се пренијети захтјеви квалитета ваздуха који се

примјењују у Европској унији,
g) временски оквир за постизање задатих циљева који се тичу квалитета

ваздуха,
h) захтјеве за интегрисањем циљева и мјера заштите квалитета ваздуха у друге

секторске политике,
i) истраживања која је неопходно спровести с циљем реализације Стратегије и

постизања задатих циљева,
ј) начин извјештавања о реализацији Стратегије,
k) поступке евалуације извјештаја,
l) разлоге за преиспитивање и кориговање стратешких опредјељења и
m) приказ извора и начина коришћења средстава и других ресурса неопходних

за реализацију стратешких циљева.
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1.2.3. Стратегија управљања отпадом Брчко дистрикта БиХ

Стратегија управљања отпадом је саставни дио ревизије Стратегије за заштиту
животне средине Брчко дистрикта БиХ за период 2016–2026. година, којом се
оцјењује стање управљања отпадом, одређују дугорочни циљеви управљања
отпадом и обезбјеђују услови за рационално и одрживо управљање отпадом, а
припрема је Одјељење за просторно планирање и имовинскоправне послове
Владе Брчко дистрикта БиХ.

Стратегија садржи:

а) анализу и оцјену стања управљања отпадом,
b) основне циљеве управљања отпадом,
c) врсте, количине и поријекло произведеног отпада на подручју Брчко

дистрикта БиХ,
d) постојеће системе за управљање отпадом и системе за управљање посебним

категоријама отпада,
е) процјену развоја тока отпада, потребе и начин успостављања нових система,
f)  критеријуме за одређивање локација и потребних капацитета, нових објеката

и уређаја за управљање отпадом,
g) организационе аспекте управљања отпадом и расподјелу одговорности између

приватних и јавних субјеката који се баве управљањем отпадом,
h) изворе и висине финансијских средстава за спровођење свих мјера

управљања отпадом,
i) начин и рокове извршења Стратегије.

Мјере и смјернице за спровођење Стратегије садрже:

1) опште мјере за управљање отпадом,
2) мјере за управљање опасним отпадом,
3) мјере за управљање посебним категоријама отпада,
4) опште смјернице за управљање отпадом и методе управљања отпадом, или

смјернице за отпад који представља посебне проблеме у управљању отпадом,
5) смјернице за управљање отпадом и збрињавање отпада у складу сa начелима

заштите животне средине и начелима управљања отпадом,
6) смјернице за постизање циљева управљања отпадом,
7) техничке и економске инструменте за управљање опасним отпадом,
8) финансирање мјера за успостављање система управљања отпадом,
9) мјере потребне за спровођење кампање за подизање свијести јавности.
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2. СТРАТЕГИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Заштита животне средине се спроводи с циљем заштите људског здравља и
побољшања животне средине у цјелини; смањеног коришћења, спречавања,
оптерећивања и загађивања животне средине, очувања и заштите природних
ресурса као и њиховог  рационалног коришћења.

2.1. Постојеће стање

2.1.1. Преглед постојећег законског оквира за заштиту животне средине

Сет закона за заштиту животне средине у Брчко дистрикта БиХ усвојен је у јуну
2004. године, а садржи сљедеће законе који су тренутно важећи.

- Закон о заштити животне средине (СГБД 24/04, 1/05, 19/07 и 9/09),
- Закон о заштити природе (СГБД 24/04, 1/05, 19/07 и 9/09),
- Закон о заштити вода (СГБД 24/04, 1/05, 19/07),
- Закон о управљању отпадом (СГБД 25/04, 1/05, 19/07, 2/08 и 9/09) и
- Закон о заштити ваздуха (СГБД 25/04, 1/05,19/07 и 9/09).

У оквиру ових закона усвојени су сљедећа подзаконска акта:

a) Правилник о погонима и постројењима за које је обавезна процјена утицаја
на животну средину и постројењима која могу бити изграђена и пуштена у
рад само ако имају еколошку дозволу (СГБД 30/06);

b) Правилник о роковима за подношење захтјева за издавање еколошке
дозволе за погоне и постројења која имају издате дозволе прије ступања на
снагу Закона о заштити животне средине (СГБД 2/07);

c) Правилник о условима за подношење захтјева за издавање еколошке
дозволе за погоне и постројења која имају издате дозволе прије ступања на
снагу Закона о заштити животне средине (СГБД 2/07);

d) Правилник о садржају Студије утицаја на животну средину (СГБД 2/07).

2.2. Управљање животном средином у Брчко дистрикту БиХ

Просторним планом Брчко дистрикта БиХ дефинисано је дванаест (12)
индустријских зона, што пружа добре могућности за развој привреде у Брчко
дистрикту БиХ, како за домаће тако и за стране инвеститоре.
У зонама рада и индустрије, у складу са важећим законима, осим производних
комплекса који не загађују околину могу се лоцирати и магацини, складишта,
трговачке дјелатности на велико или сличне и додатни садржаји.

ЗОНА РАДА И ИНДУСТРИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

1. ЗОНА ''БАЗА МЕКГАВЕРН''
- П= 170 hа,
- планска документација: Урбанистички план града Брчко, Идејно рјешење

EUSESBI;
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- саобраћајно везан на регионални пут Брчко – Церик;
- (тангира планирану обилазницу)

2. БРКА–ГАЈИНЕ
- П = 71,00 hа,
- неизграђен локалитет,
- планска документација: Просторни план Брчко дистрикта БиХ 2007–2017,
- саобраћајно везан на регионални пут Брчко–Церик;

3. БРДО ШТЕРАЦ
- П= 35,90 hа,
- дјелимично изграђено уз регионални пут,
- планска документација: Регулациони план,
- саобраћајно везан на регионални пут Брчко–Церик;

4. БУКВИК – ЈУГ I
- П = 126 hа,
- неизграђен локалитет,
- планска документација: Просторни план Брчко дистрикта БиХ 2007–2017,
- саобраћајно везан на регионални пут Брчко–Церик;

5. ДОЊИ РАХИЋ – УЛОВИЋ
- П = 88 hа,
- неизграђен локалитет,
- планска документација: Просторни план Брчко дистрикта БиХ 2007–2017,
- тангира трасу жељезнице;

6. БОДЕРИШТЕ
- П = 20,8 hа,
- неизграђен локалитет
- планска документација: Просторни план Брчко дистрикта БиХ 2007–2017,
- саобраћајно везан на локални пут;

7. ГРЕДИЦЕ – КОБИЛИЋ
- П = 36,5 hа;
- неизграђен локалитет
- планска документација: Просторни план Брчко дистрикта БиХ 2007–2017,
- саобраћајно везан на локални пут,
- (пролази планирани ауто-пут);

8. ПИРОМЕТАЛ–ИНТЕРПЛЕТ
- П = 49,15 hа (са изграђеним); П= 20,7 hа,
- дјелимично изграђено,
- планска документација: Урбанистички план града Брчко,
- саобраћајно везан на магистрални пут Брчко–Бијељина;

9. ГРЕДИЦЕ–ГАЈ
- П= 44,3 hа,
- неизграђен локалитет,
- планска документација: Просторни план Брчко дистрикта БиХ 2007–2017,
- саобраћајно везан на магистрални пут Брчко–Бијељина,
- (тангира планирану обилазницу);

10.БРЕЗОВО ПОЉЕ
- П= 33,5 hа,
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- дјелимично изграђен локалитет (девастирани објекти),
- планска документација: Просторни план Брчко дистрикта БиХ 2007–2017,
- саобраћајно везан на локални пут;

11.КРЕПШИЋ
- П= 11,5 hа,
- неизграђен локалитет,
- планска документација: Просторни план Брчко дистрикта БиХ 2007–2017,
- саобраћајно везан на локални пут;

12.РАЖЉЕВО
- П= 31,3 hа; П=14,3 hа; П=13,6 hа,
- неизграђен локалитет (3 локације),
- планска документација: Просторни план Брчко дистрикта БиХ 2007–2017,
- саобраћајно везан на локални пут.

2.2.1. Основне социоекономске и развојне карактеристике Брчко
дистрикта БиХ

Принцип одрживости захтијева уравнотежење економског, еколошког и
социјалног развоја Брчко дистрикта БиХ. Потребно је остваривати социјално и
економско напредовање уз задржавање природне средине на постојећем нивоу.
Потребно је чувати воду, земљу и ваздух од загађења.

У периоду од 2006. до 2014. године је издато око 120 еколошких дозвола и 40
дозвола за увоз–извоз опасног и неопасног отпада. Еколошка дозвола као нови
правно обавезујући документ садржи све сегменте заштите животне средине
(ваздух, вода и земљиште) и обавезује одговорна лица којa морају да спроведу
низ активности с циљeм стварања квалитетније и здравије животне средине.

Од успостављања Брчко дистрикта БиХ до данас пуштено је у рад неколико
важних фабрика и за сваку је издата еколошка дозвола:

 покренута фабрика уља “Бимал“
 покренута топионица олова и фабрика акумулатора “Тесла“
 фабрика за производњу етанола, као и погон за рециклажу, односно

рерафинацију отпадног - прерађеног уља “V GROUP-PALIS“
 изграђена и пуштена у рад фабрика воде (пречишћавање воде ријеке Саве

у воду за пиће) пројектованог капацитета 330 l/s,
 изграђена рафинерија шећера капацитета 150.000 t,
 неколико тржних центара (Фис, Бинго, Енерго-гроуп, Интерекс),
 фабрика намјештаја “Малагић“.

2.2.2. Просторно планирање и заштита животне средине

Брчко дистрикт БиХ има усвојен Просторни план (Просторни план Брчко
дистрикта БиХ 2007–2017) који је израђен у складу са одредбама Закона о
просторном уређењу Брчко дистрикта БиХ (''Службени гласник Брчко дистрикта
БиХ'', бр. 9/03, 23/03, 15/04). Тренутно је на снази Закон о просторном
планирању и грађењу Брчко дистрикта БиХ (''Службени гласник Брчко дистрикта
БиХ'', бр. 29/08).
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Просторним планом су дефинисане природне љепоте Брчко дистрикта БиХ:

1. природне љепоте на сљедећим подручјима:
a) обала Саве,
b) зона Фицибајер,
c) зона Маоча (Исламовац) и
d) зона испод Бијеле;

2. шуме у близини Шаторовића, Маоче, Рашљанске ријеке, Брчког;

3. природни споменици:
a) хидролошки споменик ”Стара вода” у Ражљеву,
b) извор ”Калуђеровац” у Бијелој,
c) геоморфолошки споменик ”Мрачна пећина” у Бијелој те
d) геоморфолошки споменици у Брезовом пољу, Буквику, Маочи, Брки и у

Бијелој.

Аналитичко-документациона основа даје преглед квалитета и коришћења
земљишта. У погледу квалитета земљишта, територија је подијељена на
различита подручја, не само на основу производног капацитета него и услова
коришћења и физичких особина:

1. пољопривредне зоне које чине 62.2% територије за укупно 30.785 хектара,
2. шуме које чине око 32,6% територије за укупно 11.247 хектара,
3. урбане зоне или зоне које нису у оквиру производње вегетације које чине

осталих 11.8% територије за укупно 5.836 хектара.

Паркови и природни резервати су подручја Брчко дистрикта БиХ од посебне
важности због природних љепота и животне средине, у оквиру којих се строга
заштита површинских и дубинских слојева земљишта, вода, флоре и фауне
комбинује са активностима научне промоције и излетничког туризма, које морају
бити прикладно регулисане. Најважнији паркови природе у Брчко дистрикту БиХ
су:

a. Мајевица,
b. шума Шаторовић,
c. шума у Маочи и Рашљанска ријека,
d. ловиште у Међутињама и Фазанерија,
e. Петковача,
f. Исламовац, Горња Скакава, Ражљево,
g. Зовик и Штрепци,
h. Бјела,
i. Брезово поље,
j. Дубраве,
k. Рашљани.

За сваки од паркова, који су претходно наведени, обавезна је израда плана
очувања животне средине с циљем гаранције потребне заштите простора те
валоризације и подржавања друштвеног и економског развоја одређене зоне.
Кроз те планове, могуће је имплементирати циљеве Стратегије заштите животне
средине Брчко дистрикта БиХ.

2.2.3. Привреда и животна средина по секторима
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2.2.3.1. Пољопривреда

Пољопривредно земљиште учествује са 35282 hа, односно 71,52%. Више од
половине укупних пољопривредних површина чини земљиште више бонитетне
класе, смјештено највећим дијелом уз обалу ријеке Саве и у југозападном дијелу
Брчко дистрикта БиХ.

Пољопривредна производња се, највећим дијелом, одвија на породичним
газдинствима. Према расположивим подацима Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду Владе Брчко дистрикта БиХ, 25% газдинстава
располаже посједом величине 2-4 hа, 48% посједом од 2 hа и мањим, а чак 32%
укупног броја газдинстава посједом мањим од 1 хектара, тако да је уситњеност
парцела велики проблем и лимитирајући фактор у пољопривредној производњи.

Брчко дистрикт БиХ има велике могућности да примарну пољопривредну
производњу усмјери ка прерађивачким капацитетима, нарочито код индустријских
култура сунцокрета, соје, уљане репице. Фабрика уља ''Бимал'' са најзначајнијим
капацитетима прехрамбене индустрије у региону треба да је и најважнији
покретач пољопривредне производње у региону.

Основни циљ пољопривреде је повећање приноса, када су у питању
пољопривредне културе, и повећање продуктивности стоке. Међутим, мјере које
се у пољопривреди примјењују за остварење ових циљева доводе до угрожавања
животне средине и заоштравања проблема у сектору заштите животне средине.
Тако, на примјер, примјена механизације и увођење система за наводњавање,
поред позитивних ефеката, истовремено доводи до деградације и заслањивања
земљишта, до кварења структуре и текстуре земљишта, затим до ерозије
земљишта итд. Употреба ђубрива као и пестицида и хербицида се може негативно
одразити на квалитет произведене хране. Увођење генетски измијењених врста
биљака и животиња, као и коришћење хормона, могу се веома негативно
одразити на здравље потрошача. Из тих и сличних разлога, органска
пољопривреда и производња здраве хране произведене на природан начин све
више је на цијени.

Неопходно је све више реализовати пројекте одрживог развоја пољопривреде, у
којим се настоји успоставити еколошки баланс у пољопривреди. Циљ је да се
пољопривредним активностима минимализује негативан утицај на стање животне
средине и да се економски балансира између конвенционалних начина
пољопривредне производње и идеја о органској производњи, некоришћењу
хемијских метода узгоја, коришћењу биљног и животињског отпада као сировине,
итд.

Загађење земљишта је много опаснија појава од загађења ваздуха и вода с
обзиром на то да његове посљедице дуже трају, теже се исправљају. Најчешћи
узроци загађења су употреба различитих хемијских средстава у пољопривредној
производњи.

Несавјесним односом према заштити животне средине, генерално, пољопривредна
производња на подручју Брчко дистрикта БиХ може да буде угрожена, а што би
довело до појаве негативних економских ефеката. Појаве, као што су претварање
пољопривредног земљишта у грађевинско или претварање пољопривредних зона у
полуурбане приградске зоне, су све чешћа појава и на подручју Брчко дистрикта
БиХ.
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Треба водити рачуна да, не само, развој пољопривреде може трпјети од
несавјесног односа према заштити животне средине, већ и саме активности у
сектору пољопривреде могу да нанесу немјерљиву штету животној средини, што
треба спријечити те пољопривреду оријентисати ка економским и околински
одрживим правцима развоја.

2.2.3.2. Шумарство

Шуме су, нажалост, сиромашан природни потенцијал на подручју Брчко дистрикта
БиХ. Шумскопривредно подручје Брчко дистрикта БиХ запосједа јужне падине
планине Мајевице и перипанонски – посавски простор претежно алувијалног
дијела десне обале ријеке Саве. Шуме захватају површину од 11.247 hа, што је
32,6% укупне површине земљишта. Од укупне шумске површине, државне шуме
покривају површину од 2.972 hа или 26,4%, а шуме у приватноj својини
покривају површину од 8.275 hа или 73,6%. Велики проблем код шумског фонда
је расцјепканост парцела. Само један дио се налази у комплексу и то у брдском
подручју на југу Брчко дистрикта БиХ. Остале парцеле, које припадају
равничарском дијелу, су малих површина. Шумовитост на цијелом подручју је
врло ниска. Шуме су средњег и лошег квалитета те лоше површинске структуре.
На подручју Брчко дистрикта БиХ преовладавају шуме храста лужњака и храста
китњака, а од осталих четинарске шуме, шуме бјелограбића, липе, букве и
плавне шуме тополе и врбе.

Природни потенцијал подручја Брчко дистрикта БиХ пружа знатно веће
могућности од реалног обима коришћења секундарних шумских производа.

Због сталног притиска на шумске ресурсе, неопходно је плански спречавати
реализацију штетних одлука других сектора (саобраћај, финансије и др.), усљед
којих може да дође до непожељне деградације шума. С тим циљем потребна је
обавезна примјена процјене утицаја на животну средину као и ефикаснија
међусекторска сарадња да би се превентивно и адекватно доносила исправна
рјешења.

Да би газдовање и коришћење шума било у складу са законским прописима и
планираним приоритетима, потребно је изграђивање капацитета у
образовању/обуци, науци/истраживању, технологији, економији и социјалним
аспектима на локалним нивоима.

Животна средина је, како показују бројни показатељи, на овом подручју
прилично угрожена. Ту констатацију доста потврђује и смањење шумских
површина.

Шумске површине, поред ослобађања кисеоника, веома су битне за спречавање
ерозије земљишта водом. Шумски дрвореди могу бити приобални и
територијални, односно споредни. Приобални се углавном подижу поред обала
главног водотока. У том случају, сузбијају линијску ерозију и заустављају нанос,
због чега се зову илофилтери. Територијални шумски дрвореди се подижу на
падинама слива.

Битне улоге шума у заштити животне средине су поправке алкалних земљишта у
смислу снижавања његове високе pH вриједности, затим служе као апсорбенси
разних полутаната из ваздуха и др.
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Развој лова у Брчко дистрикту БиХ имао би позитивну улогу у повећању броја
дивљачи, а на тај начин би се брига о шумским биљним заједницама побољшала.
Законска регулатива из области шумарства постоји, а из области лова би требала да
се донесе, с циљем општег побољшања стања животне средине.

2.2.3.3. Електро и металопрерађивачка индустрија

У Брчко дистрикту БиХ постоји одређени број малих и средњих предузећа у
приватној својини која се баве производњом у области електромашинске
индустрије и обраде метала. Неколико мањих предузећа бави се производњом
производа од алуминијума /алуминијумске и пе-ве-це (PVC) столарије,
термоизолационог стакла, алуминијумских фасада и др./, прикупљањем старих
акумулатора, оловних легура, челичних конструкција.

Загађивање околине испољава се кроз стварање велике количине индустријског
чврстог отпада који се одлаже на неодговарајући начин. Такође, изражено је и
аерозагађење (најважнији полутанти, који се емитују у околни ваздух при
производњи, укључују оксиде сумпора и азота). Технологије које се
употребљавају за процес производње су углавном застарјеле и не посједују
систем управљања заштитом животне средине.

Рјешење проблема подразумијева прилагођавање производње стандардима који
постоје у Европској унији, примјену најбољих доступних техника (Best Available
Techniques - BAT) у складу са техничким карактеристикама постројења, као и
примјена директиве Европске уније која се односи на интегрисано спречавање и
контролу загађивања (IPPC). Усклађивање домаћег законодавства са
легислативом ЕУ и досљедна примјена усвојених закона допринијеће мањем
загађењу, односно, увођењу чистијих технологија, чиме ће се притисак на
околину смањити.

2.2.3.4. Дрвна индустрија

Дрвна индустрија базирана је на експлоатацији дрвне масе, тако да је за ову
индустрију карактеристичан велики притисак на шумске ресурсе. Осим тога,
ствара се велика количина дрвног отпада који се све успјешније елиминише
израдом пелета, односно збрињавање до сада дрвеног отпада има комерцијалну
вриједност и оно је постало тражена сировина за производњу еколошки
прихватљивог биогорива. Отпад се може користити и као енергент за сопствене
потребе или за производњу брикета. Осим наведеног, у дрвној индустрији
користи се велики број љепила, боја, лакова и импрегнатора који могу бити извор
загађења околине, па се истим мора управљати на начин безбједан по животну
средину.

Оно што се мора учинити ради спречавања даље деградације животне средине
подразумијева рационално (одрживо) коришћење шумског фонда, већ
осиромашеног усљед примене тзв. »чисте« сјече.

2.2.3.5. Енергетика и енергија

На подручју Брчко дистрикта БиХ, становништво за гријање, углавном, користи
чврста горива и електричну енергију.
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Гледано са становишта заштите животне средине, основни извори гријања
становника на подручју Брчко дистрикта БиХ су, у исто вријеме, највећи
антропогени извори загађења ваздуха. Емисија у ваздух настала овим
антропогеним дјеловањем је висока и у сталном порасту, а највеће загађење се
јавља у гријном и влажном периоду године у урбаном подручју Брчко дистрикта
БиХ.

Загађење ваздуха разним полутантима је пропорционално степену
индустријализације неког подручја. Поред директног утицаја на људско здравље,
здравље биљака и животиња, многи гасови који се емитују у атмосферу
доприносе секундарном негативном дјеловању на животну околину (киселе кише,
нарушавање озонског омотача итд.). Утврђени извори загађења ваздуха
разврстани су у сљедеће групе: енергетски извори, саобраћај, индустрија и
домаћинства. Иако има релативно очуван еко-систем, еколошка ситуација у Брчко
дистрикту БиХ је у потенцијалној опасности од ових извора загађења.

2.2.3.6. Прехрамбена индустрија

Повољан географски положај као и изузетни природни услови за развој
пољопривредне производње, како сточарске тако и воћарске и ратарске, утицали су
на развој прехрамбене индустрије. На подручју Брчко дистрикта БиХ постоји већи
број прерађивачких погона из области прехрамбене индустрије.

Најзначајнија фабрика прехрамбене индустрије је “Бимал“, фабрика за
производњу јестивог уља. Ова фабрика је једини произвођач јестивог уља у БиХ
и најуспјешније предузеће у Брчко дистрикту БиХ. Капацитет производње, на
годишњем нивоу, је 35.000 т јестивог уља, и 60.000 т протеинске сачме, док је
капацитет прераде овог предузећа 100.000 тона уљаног сјемена годишње.

Изграђен је погон рафинерије шећера у својини предузећа “СТУДЕН АГРАНА“ д. д.
Капацитет шећеране је око 150.000 тона шећера на годишњем нивоу.

Постоји неколико успјешних предузећа која врше прераду и складиштење
житарица. Сировина коју користе само се дјелимично набавља у Брчко дистрикту
БиХ, док се већина сировина набавља из осталих дијелова БиХ и из увоза. Као
најважнија предузећа која се баве прерадом житарица могу се навести: "Ћосић-
Млинпродукт", "Клас" д. о. о., "Воћар" д. о. о. и "Биљана" д. д. Маоча,
"Електромлин Стокић", "Млин Вујичићи".

У Брчко дистрикту БиХ само једно предузеће, "Воћар" из Рахића, врши прераду
значајније количине кромпира те производи флипс и чипс у различитим
варијацијама.

Сегмент прехрамбене индустрије у Брчко дистрикту БиХ је и прерада љековитог
биља.

Производња кондиторских производа у Брчко дистрикту БиХ се обавља у малом
обиму и главни производи су различите врсте пудинга, пецива и шлагова, чијом
производњом се бави предузеће "Бриж".

У погонима "Житопромета" д. д. почела је производња сирупа – сировине за
производњу сокова, која је углавном извозног карактера.
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Прехрамбена индустрија врши велики притисак на околину, прије свега због
велике потрошње технолошке воде, а самим тим и стварања много отпадних вода
за које је карактеристично да су оптерећене органском материјом. Такође, у
прехрамбеној индустрији користе се различите хемијске супстанце, као што су:
адитиви, ароме, боје, помоћна средства у производњи и ензимски препарати који,
поред чињенице да утичу на безбједност производа, загађују околину.

Један од начина да се смањи негативан утицај на животну средину је увођење
нових технологија, које ће омогућити рационалније коришћење ресурса и бољу
контролу свих фаза у процесу производње.

2.2.3.7. Папирна и графичка индустрија

У области папирне и графичке индустрије ради неколико приватних фирми са
малим капацитетима и једина штампарска компанија у Брчко дистрикту "Графам".
Основна дјелатност предузећа "Графам" је: штампање информативног материјала,
припрема и израда образаца, картонажне конфекције и галантерије.

2.2.3.8. Индустрија грађевинског материјала

У Брчко дистрикту БиХ свега неколико предузећа бави се производњом асфалтне
масе, бетонских блокова и фасада, обрадом стакла, ПВЦ и АЛУ столарије.

Притисак ове индустријске гране на животну средину је значајан и испољава се
кроз емисију штетних материја у све медијуме животне средине. Најважнији
полутанти, који се емитују у ваздух, укључују: честице, угљоводонике, сумпорне
и азотне оксиде. Такође, сам процес производње има високе потребе за водом па
се пропорционално томе стварају и велике количине отпадне воде.

Највећи проблеми који се везују за ову индустрију укључују постојање
неадекватних технологија и непостојање уређаја за смањење загађења усљед
чега је контаминација ваздуха, земљишта и воде изражена.

2.2.3.9. Саобраћај

Саобраћај у урбаним срединама представља један од најзначајнијих извора
загађујућих материја и то: угљен-моноксида, микрочестица (посебно из дизел
мотора), олова, азотових оксида, сумпор-диоксида и угљоводоника. Из моторних
возила, у ваздух градова просјечно се ослободи сљедећа количина штетних
материја: око 80% угљен-моноксида, 55-75% формалдехида, 55-75% ацетил-
алдехида, 44% азотових оксида, 10% чврстих материја и 80% олова.

Једна од најзначајнијих карактеристика Брчко дистрикта БиХ је развијеност путне
мреже, што је посљедица његовог географског положаја који је омогућио овој
територији да постане значајно транзитно подручје. Укупна дужина путева на
територији Брчко дистрикта БиХ износи 421,85 км, од чега се модеран коловоз
простире на дужини од 336,85 км. Структура путне мреже на територији Брчко
дистрикта БиХ дата је у табели 1.

Према расположивим подацима на подручју Брчко дистрикта БиХ у 2012. години
укупно је регистровано 22.654 возила. Највећи дио припада категорији путничких
возила 19.515 (86,14%), док је у категорији теретних возила 2.026 (8,94%),
аутобуси 68 (1,45%), мотоцикли 787 (3,47%).
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Табела – Структура путне мреже на територији Брчко дистрикта БиХ према њеном значају
и квалитету коловоза (у км)

∑ градске
улице

Магистрални
путеви

Регионални
путеви Локални путеви Некатегорисани

путеви групе А

330.89 85.00 37.05 36.8 178 85.00

Извор: Интерна документација Одељења јавних послова Владе Брчко дистрикта БиХ,
Пододјељења за путеве и паркове

На територији Брчко дистрикта БиХ, основни извор загађивања ваздуха, поред
индустрије и енергетских процеса у домаћинствима, представља транспорт. Усљед
великог броја регистрованих возила и друмско-транзитног потенцијала
територије, неопходно је омогућити растерећење постојеће путне мреже, односно,
магистралних и регионалних путних праваца, ради смањења загађења у градском
језгру и повећања безбједности у саобраћају, а што се може постићи изградњом
планиране обилазнице око града. Загађење оксидима сумпора и оловом је
посебно изражено усљед употребе горива лошег квалитета (високо-сумпорни
дизел и оловни бензин). Проблем представља и често лоше регулисано, или
нерегулисано, питање инфраструктурних елемената за одводњавање
атмосферског воденог талога са путне мреже (риголе и пропусти), као и лоша
саобраћајна сигнализација што би могло проузроковати акциденте са могућим
еколошким посљедицама. Саобраћајна инфраструктура је у лошем стању усљед
дугогодишњег неодржавања. Повећању ризика безбједности свих учесника у
саобраћају доприноси и чињеница да се магистрални путни правац М.14.1. те
регионални путни правци Р.460 и Р.458 протежу кроз или ободом градског центра
и насељених мјеста на територији Брчко дистрикта БиХ.

У том погледу извршена је санација већег дијела градских и приградских
саобраћајница и планирана је изградња обилазнице око Брчког у дужини око 19
км са роком почетка изградње у 2015. години, што ће умногоме умањити ризике
по животну средину од саобраћаја.

Кроз територију Брчко дистрикта БиХ на дужини од 30.7 km простире се и
жељезнички путни правац Брчко–Тузла–Бановићи, чија је укупна дужина 90 km.
С обзиром на то да је жељезничка инфраструктура у веома лошем стању, као и
већи дио жељезничког система у БиХ (пруге су неелектрификоване, њихово
техничко стање омогућава максималну брзину до 50 km/h, систем пружних
комуникација је недовољно повезан унутар ужег и ширег региона,  нема
могућности интеграције жељезничког транспорта на цијелој територији БиХ)
приступило се њеној реконструкцији па се стога сав локални путнички и теретни
саобраћај врши путем, што додатно оптерећује ваздух загађујућим материјама.

Лука Брчко
С обзиром на то да Брчко дистрикт БиХ лежи на обали ријеке Саве, која је пловна
260 дана у току године, постоји могућност одвијања ријечног саобраћаја као
једног од најјефтинијих видова транспорта.
Постојећа законска регулатива у области ријечног саобраћаја не представља
ограничење одвијања пловидбе.
Питање обиљежавања пловног пута - сигнализације је ријешено још у априлу
2010. године.
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На локалном нивоу у плану је изградња недостајуће инфраструктуре у "Луци
Брчко" изградњом претоварног платоа и измјештањем постојеће и изградњом
нове трасе индустријске пруге, од жељезничке станице до луке.
Проблем жељезничке и друмске повезаности луке постоји у вези са лошом и
дотрајалом жељезничком и  друмском инфраструктуром.
Кад је у питању претоварна механизација и складишни простор унутар саме "Луке
Брчко" потребна су редовна одржавања што изискује улагања.

У вези са уређењем пловног пута до категорије Va од Брчког (234 km) до
Београда и узводно од Брчког до Сиска категорије пловног пута IV, покренуте су
одређене активности на државном нивоу.

У 2014. години, уколико се изузме период високих вода, односно поплава у мају,
није било ограничења пловидбе. До децембра мјесеца у луци Брчко претоварено
је око 110.000 тона робе (пловило–обала, обала–пловило). И поред тога,
расположиви лучки капацитети били су искоришћени мање од 25%.

2.2.3.10. Туризам

Брчко дистрикт БиХ се, посљедњих година, укључује како у туристичка кретања
унутар БиХ тако и у односу на окружење, а то захваљујући богатијем садржају
понуде како града тако и околине.

Гледајући могућности и правце даљег развоја туризма у Брчко дистрикту БиХ,
реално постоји добра основа за даљи и квалитетни развој и то за: ловни туризам,
излетнички и наутички туризам, спортско-рекреативни туризам, планинско-
бањски туризам, сеоски туризам, манифестациони и конгресни туризам те вјерски
туризам, све захваљујући повољним географским и природним условима,
квалитету смјештајне понуде, повећаном броју интересантних манифестација
различитог карактера, историјско-културном насљеђу те стварању правне
регулативе која ће пратити овај развој и спремност људи да се активно укључе у
рад и финансирање даљег развоја туризма као важне привредне и извозне
дјелатности.

Вјерски туризам у Брчко дистрикту БиХ се посматра кроз призму хумане
промоције вјерских обичаја народа који живе у Брчко дистрикту БиХ те
приближавање сазнања о историјској и културној традицији других и другачијих
што треба да резултира туристичком посјетом.
Овај вид туризма истовремено омогућава јачање свијести о значају чувања
вјерских објеката као вриједног културно-историјског насљеђа које треба
сачувати за генерације које долазе.

Погодан простор за развој туризма који се односи на бањски туризам у смислу
означавања неколико микролокалитета као ваздушних бања јесу села мајевичког
краја Штрепци, Зовик ...

Туризам врши и одређене притиске на животну средину, као што су: повећано
коришћење воде, деструкције усљед пожара, неодговарајуће збрињавање отпада,
загађење ваздуха и бука због повећаног саобраћаја, оштећење природне и
културне баштине усљед непланског развоја туризма, угрожавање локалног
социокултурног идентитета, итд.

Имајући у виду управо квалитет животне средине, а прије свега очуваност
природног амбијента у БиХ, могуће је обезбиједити бољу тржишну позицију, као и
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снажну конкурентност, дугорочну развојну одрживост те, у крајњој истанци, већу
профитабилност. С друге стране, полазећи од самих потреба туриста (имајући у
виду маркетинг концепт као базичну пословну функцију свих привредних
субјеката), мора доћи до усаглашавања жеље за подмирењем туристичких
потреба и очувања животне средине.

Примјена свих начела одрживог туризма у примарни фокус ставља питања:
 разумијевања вриједности и снаге утицаја великог броја фактора на животну

средину;
 чување, заштиту и унапређење квалитета постојећих природних, културно-

историјских и других ресурса;
 потенцирање планског регионалног аспекта развоја;
 успостављање ригорозних стандарда за изградњу туристичке

инфраструктуре;
 добар баланс економских, социјалних, околинских и других циљева.

Стратешки гледано, развој туризма треба да истиче еколошке, здравствене и
рекреативне вриједности те специфичности рецептивног простора БиХ. У свему
томе, тржиште ЕУ имаће доминантну позицију у оквиру развојних параметара.

2.2.4. Обавезе које произилазе из европских интеграција

Узевши у обзир чињеницу да је Босна и Херцеговина парафирала Споразум о
стабилизацији и придруживању са ЕУ, што се у ширем смислу може сматрати
почетком процеса њеног прикључења Европској унији, ЕУ ће поставити захтјеве
који се тичу усклађивања законодавства БиХ са законодавством ЕУ.

Процес приближавања у области заштите животне средине детаљно је зацртан:
издвојени су главни изазови, одабрани су приоритети, а расправљена је и
могућност помоћи коју ЕУ може пружити земљама кандидатима. Прецизна схема
прилагођавања у овој области резултат је прогнозе да ће за земље средње и
источне Европе прикључење бити посебно сложено, јер су управо разлике по
питањима односа према животној средини и заштити (разлике у стандардима,
законодавном корпусу, структури система заштите и самом стању животне
средине) толике да се горе поменута проблематика неће моћи превладати без
посебних националних програма сваке земље посебно. Ефикасан процес
приближавања БиХ према ЕУ, с обзиром на ограничене ресурсе, захтијева
пажљиво планирање и одговорно припремање програма, с посебним погледом на
њихове стварне трошкове. ЕУ ће помоћи свакој од заинтересованих земаља у
процесу транзиције ка пуноправном чланству ЕУ, али укупна финансијска помоћ
из фондова ЕУ неће моћи бити већа од 4% инвестиционих потреба.

Да би БиХ испунила услове за пуноправно чланство у ЕУ, као држава мора да
усклади своје законе са Acquis-jem Европске уније за заштиту животне средине. С
обзиром на то да су, тренутно, надлежности за прописе за заштиту животне
средине подијељене на ниже административне нивое, неопходно је да се закони
на нивоу ентитета и Брчко дистрикта БиХ усагласе са законодавством ЕУ те да се
оствари неопходна унутрашња међусобна координација и усаглашавање прописа
између различитих административних нивоа.

Циљеви Европске уније у вези са питањем заштите животне средине утврђени су
чланом 17. Уговора о оснивању Европске заједнице, који прописује да је ЕУ
предана постизању сљедећих циљева:
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- очувању, заштити и побољшању квалитета животне средине,
- заштити људског здравља,
- разборитом и рационалном коришћењу природних богатстава,
- промовисању мјера на међународном нивоу за рјешавање регионалних или

свјетских проблема животне средине; актуелни став Европске комисије о
заштити животне средине формулисан је кроз шести акциони програм за
животну средину, Животна средина 2010: наша будућност – наш избор, који
је усвојен 2001. године.

Општа управа за животну средину Европске комисије је груписала више од 300
законодавних аката (директива, прописа и одлука) ЕУ-а у 11 подсектора који
представљају различите сфере управљања овом области:

 хоризонтално законодавство,
 квалитет ваздух,
 управљање отпадом,
 квалитет воде,
 заштита природе,
 контрола индустријског загађења и управљање ризицима,
 хемикалије и генетски модификовани организми,
 бука,
 шумарство (напомена: шумарство је постало дио околинског acquis-ја од

краја 2005. године, замијенивши нуклеарну безбједност и заштиту од
зрачења),

 климатске промјене,
 цивилна заштита.

Сектори који утичу или су повезани са квалитетом ваздуха, управљањем
комуналним и опасним отпадом те квалитетом питке воде, издвајају се као они
који траже посебну пажњу, па се морају с пуном пажњом припремити за
прикључење. Како се ради о важним и великим емисионим изворима (попут
термоелектрана, рафинерија и спалионица) овај сегмент усаглашавања тражи
врло комплексне припреме и ангажман знатних средстава.

Додатно, траже се знатна унапређења у контроли индустријског загађења и
управљању ризицима, што за земље средње и источне Европе значи промјене у
карактеристичним подручјима концентрисане индустрије.

2.2.4.1. ЕУ директиве

Хоризонтални сектор чине директиве које регулишу подручје заштите животне
средине и друга сродна подручја.
1. Директива 2011/92/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 13. децембра 2011. о
процјени учинака одређених јавних и приватних пројеката на околину
(кодификација) (текст значајан за ЕГП) (СЛ Л 26, 28. 1. 2012);

2. Директива 2003/35/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 26. маја 2003. о
осигуравању учествовања јавности у изради одређених планова и програма који
се односе на околину и о измјени директива Савјета 85/337/ЕЕЗ и 96/61/ЕЗ с
обзиром на учествовање јавности и приступ правосуђу (СЛ Л 156, 25. 6. 2003);
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3. Директива 2001/42/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 27. јуна 2001. о
процјени учинака појединих планова и програма на околину (СЛ Л 197, 21. 7.
2001);

4. Директива 2010/75/ЕУ Европског парламента и Савјета од 24. новембра 2010. о
индустријским емисијама (интегрирано спречавање и контрола загађења)
(преиначена) (текст значајан за ЕГП) (СЛ Л 334, 17. 12. 2010);

5. Директива 2003/105/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 16. децембра 2003.
која мијења Директиву Савјета 96/82/ЕЗ од 9. децембра 1996. о контроли
опасности од великих несрећа које укључују опасне материје (СЛ Л 345, 31. 12.
2003);

6. Директива 2003/4/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 28. јануара 2003. о
јавном приступу информацијама о околини и стављању ван снаге Директиве
Савјета 90/313/ЕЕЗ (СЛ Л 41, 14. 2. 2003);

7. Директива 2004/35/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 21. априла 2004. о
одговорности за околину у погледу спречавања и отклањања штете на околини
(СЛ Л 143, 30. 4. 2004);

8. Директива 2008/56/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 17. јуна 2008. о
успостављању оквира за дјеловање Заједнице у подручју политике морске
околине (Оквирна директива о морској стратегији) (текст значајан за ЕГП) (СЛ Л
164, 25. 6. 2008);

9. Директива Комисије 2001/116/ЕЗ од 20. децембра 2001. о адаптацији
техничком напретку Директиве Савјета 70/156/ЕЕЗ о приближавању закона
земаља чланица који се односе на хомологацију моторних возила и њихових
приколица (текст значајан за ЕГП) (СЛ Л 18, 21. 1. 2002);

10. Директива 1999/94/ЕЦ Европског парламента и Савјета од 13. децембра 1999.
о доступности података за потрошаче о економичности потрошње горива и
емисијама CO2 у вези са продајом нових личних аутомобила (СЛ Л 12, 18. 1.
2000).

2.2.5. Међународни уговори, конвенције и протоколи

Преглед споразума којим је приступила БиХ или извршила ратификовање дат је у
табели испод.

Р.
бр.

Назив споразума Година

1. Конвенција о прекограничном загађивању ваздуха на великим
удаљеностима

1986.
1994.

2. Протокол уз Конвенцију о прекограничном загађивању ваздуха на
великим удаљеностима из 1979. године, о дугорочном финансирању
програма сарадње за праћење и процјене прекограничног преноса
загађујућих супстанци у ваздух на велике даљине у Европи (ЕМЕП)

1987.
1994.

3. Бечка конвенција о заштити озонског омотача 1990.
1994.

4. Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач
(измјене и допуне)

1990.
2003.

5. Оквирна конвенција Уједињених нација о климатским промјенама 2000.
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6. Међународна конвенција о заштити биљака 2003.
7. Конвенција (УН) о биолошкој разноликости 2002.
8. Конвенција о мочварама од међународне важности, посебно као станиште

птица мочварица
2001.

9. Конвенција о успостављању oрганизације за заштиту европских и
медитеранских биљака

2005.

10. Конвенција о помоћи у случају нуклеарне несреће или радиолошке
катастрофе

1991.
1994.

11. Конвенција о раном обавјештавању о нуклеарним несрећама 1989.
1994.

12. Конвенција о сарадњи на заштити и одрживој употреби ријеке Дунав
(Конвенција о заштити ријеке Дунав)

2004.
2005.

13. Конвенција о заштити Средоземног мора од загађивања 1978.
14. Протокол о заштити Медитерана од загађивања са копна 1998.
15. Протокол о посебно заштићеним подручјима и биолошкој разноликости

Медитерана
1998.

16. Протокол о спречавању загађивања Средоземног мора потапањем
отпадних и других материја с бродова и авиона

1998.

17. Протокол о сарадњи у борби против загађења Средоземног мора нафтом
и другим штетним супстанцама у случајевима опасности

1998.

18. Међународна конвенција о спречавању загађивања мора нафтом 1973.
1974.
1994.

19. Међународна конвенција о заштити од загађивања са бродова 1985.
1994.

20. Конвенција о спречавању загађивања мора отпацима и другим
супстанцама

1995.

21. Базелска конвенција о надзору прекограничног транспорта опасног
отпада и његовом одлагању

2000.

22. Конвенција УН о сузбијању дезертификације у земљама погођеним јаким
сушама и/или дезертификацијом, посебно у Африци

2002.

23. Кjото протокол 2007.
24. Европска конвенција о пејзажу – Фиренца, 2000. 2011.
25. Протокол о води и здрављу уз Конвенцију о заштити и коришћењу

прекограничних водотокова и међународних језера из 1992. године
2010.

26. Конвенција о постојаним органским загађивачима – Стокхолм 2010.
27. Конвенција о заштити и коришћењу прекограничних водотока и

међународних језера – Хелсинки, 1992.
2009.

28. Конвенција о процјени прекограничног утицаја на околину – Еспоо, 1991. 2009.
29. Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље флоре и

фауне (CITES) – Вашингтон Д.Ц,1973.
2008.

30. Конвенција UNECE-а о приступу информацијама, учешћу јавности у
процесу одлучивања и приступу правосудним органима из области
околине – Архус

2008.

31. Конвенција о очувању европских природних врста и природних станишта
– Берн, 1979.

2008.

32. Протокол о грађанској одговорности и компензацији за штету узроковану
прекограничним утицајима индустријских несрећа на прекограничне воде
– Кијев, 2003.

2003.

33. Конвенција о претходно информираној сагласности процедура за
одређене опасне хемикалије и пестициде у међународном промету –
Ротердам, 1998

2006.

34. Протокол о регистру загађивача и домету загађења (PRTR) – Кијев, 2003. 2003.
35. Протокол из Картагене о биолошкој безбједности – Картагена, 2000. 2008.
36. Протокол о стратешкој процјени околине – Кијев, 2003. 2003.
37. Конвенција о успостављању Европске и средоземне организације за

заштиту биљака – Париз, 1955.
2005.
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2.3. Институционални оквир за управљање животном средином

2.3.1. Постојећи институционални оквир за заштиту животне средине

У институционалном смислу, приближавање Европској унији тражи
прилагођавање и јачање административне структуре која је потребна за
управљање животном средином.

У децембру 2007. године, извршена је реорганизација у Влади Брчко дистрикта
БиХ, при чему је одговорност за питања заштите животне средине пребачена са
Одјељења за јавне послове у Одјељење за просторно планирање и имовинско-
правне послове, односно Пододјељење за просторно планирање, урбанизам и
заштиту животне средине. У оквиру овог пододјељења, четири референта су
задужена за рад на питањима заштите животне средине и надзор над
спровођењем еколошких стандарда, са сљедећим рефератима:

- три виша стручна сарадника за заштиту животне средине,
- један стручни референт за заштиту животне средине.

Намјере Владе Брчко дистрикта БиХ на реорганизацији Одјељења за комуналне
послове, које обухвата и питања комуналне инфраструктуре (водовод,
канализација, отпад и електродистрибуција), остварене су формирањем јавног
предузећа које је почело са радом као ЈП “Комунално Брчко“  2008. године.

Управљање водама (водопривреда) се у Влади Брчко дистрикта БиХ налази у
Одјељењу за пољопривреду, шумарство и водопривреду – Пододјељење за
шумарство и водопривреду.

Одговорност управљања водама врши Пододјељење за водопривреду, јер је оно
надлежно и за издавање водних аката.

Мониторинг вода у оквиру Пододјељења за шумарство и водопривреду је
повјерен ДОО Институту за воде Бијељина, који редовно врши мониторинг воде
(физичко-хемијских параметара, хидрометрију протока, тешке метале,
микробиологију и сапробиологију). Прати се мониторинг ријека Тиње, Брке и
Саве и то 6 узорака годишње.

У односу на остале институције од значаја за заштиту животне средине, потребно
је нагласити важност образовних институција и њихов значај у ширењу свијести о
потребама заштите животне средине и промјене понашања према околини у којој
живимо. Важност ове области препознало је и Одјељење за образовање Владе
Брчко дистрикта БиХ те је у средњој пољопривредно-медицинској школи 2008.
године уведен смјер еколошки техничар.

У Брчко дистрикту БиХ је регистрован велики број невладиних организација које
се баве питањима заштите животне средине. Невладине организације које
покрећу пројекте у овој области буду награђене путем “ГРАНТА“ Владе, Одјељења
за стручне и административне послове, Пододјељења за подршку мјесним
заједницама,невладиним организацијама и удружењима грађана, који обезбјеђује
финансијска средства за реализацију ових пројеката.
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2.3.2. Потребна унапређења институционалног оквира

Кључно питање за имплементацију и мониторинг примјене Стратегије заштите
животне средине и акционог плана је обезбјеђење адекватне институционалне
структуре и потребних капацитета људских ресурса.

Неке од активности које могу да се предузму укључују:

 перманентну и интензивну обуку стручног особља;
 успостављање свеобухватног система праћења животне средине који ће
спроводити надлежна институција;
 унаприједити систем прикупљања, управљања, преношења и коришћења
података;
 увођење јасних надлежности и критеријума за обезбјеђење квалитета рада
институција;
 сарадња и координација са релевантним органима на нивоу ентитета и
државе;
 сарадња са јавношћу (анкете, јавне дискусије и укључивање јавности).

У институционалном смислу, приближавање ЕУ тражи прилагођавање и јачање
административне структуре која је потребна за управљање животном средином те
изградње капацитета одговорних одјељења за израду нових законских и
подзаконских аката за усаглашавање са легислативом ЕУ, што ће представљати
врло сложен и дуготрајан процес, као и за праћење спровођења законских и
подзаконских прописа у овој области. Због тога, за примјену интегралног
приступа заштити животне средине, неопходно је планирати формирање посебног
пододјељења које ће бити искључиво одговорно за питања заштите животне
средине и обезбиједити адекватну квалификациону структуру људских
капацитета/ресурса у овом одјељењу, која би покрила потребе потпуне
хоризонталне и вертикалне координације у домену заштите животне средине. За
потребе хоризонталне координације, неопходно је формирати и међусекторски
одбор или комисију која ће рјешавати питања укључивања аспекта заштите
животне средине у све релевантне секторске политике и програме.

У вези управљања водама и заштитом вода у Брчко дистрикту БиХ у току је
израда новог Закона о водама, чиме ће престати да важи стари Закон о заштити
вода (СГБД 25/04), који је донесен у оквиру сета еколошких закона, којим би се
требала јасно дефинисати надлежност Одјељења за пољопривреду, шумарство и
водопривреду за питања управљања водама.

Потребно је успоставити Савјетодавно вијеће за заштиту животне средине, које је
предвиђено усвојеним Законом о заштити животне средине Брчко дистрикта БиХ
(члан 40), које би имало консултативну и савјетодавну улогу у рјешавању питања
из ове области те доношењу политика и планова те се за наредни период
предлаже формирање пододјељења за заштиту животне средине, у оквиру
надлежног Одјељења за заштиту животне средине, које би преузеле надлежности
Савјетодавног вијећа за заштиту животне средине уз, по потреби, ангажман
стручних експерата и цивилног сектора.

Од 2013. године при Влади Брчко дистрикта БиХ уведена је нова позиција
савјетника градоначелника за област заштите животне средине.

За континуирано праћење квалитета животне средине неопходно је јачати
капацитете одговорних институција и лабораторија те успоставити једнообразне
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процедуре тестирања и прикупљања података у складу са ЕЕА и ЕИОНЕТ
директивама. Инспекцијска контрола која се односи на животну средину треба да
буде знатно појачана како би се побољшало спровођење прописа у овој области.

Неопходно је развити и информациони систем за животну средину за подручје
Брчко дистрикта БиХ.

Постојеће образовне институције треба да ојачају своје капацитете и побољшају
програме за едукацију и јачање свијести о заштити животне средине, а Влада
Брчко дистрикта БиХ треба да подржи и пружи адекватну подршку таквим
напорима.

Потребно је и даље потицати развој невладиних организација за заштиту животне
средине, кроз програме уанпређења људских ресурса из овог сектора, те
обезбјеђење програма и пројеката у које би се могле укључити невладине
организације. Поред тога, невладине организације имају и посебан значај у
настојањима да укључе већи број становништва у доношење одлука о заштити
животне средине, јер су и они погођени доношењем истих.

Институционалне реформе ће захтијевати и континуирано унапређење капацитета
људских ресурса у области заштите животне средине у свим секторима, како
друштвеним тако и привредним.

Одговорност заштите животне средине је на ентитетима и Брчко дистрикту БиХ.

На нивоу БиХ, у складу са законима о заштити животне средине у оба ентитета,
формирано је Међуентитетско тијело за заштиту животне средине. У складу са
Одлуком о оснивању, Међуентитетско тијело врши координацију по свим
питањима заштите животне средине за која је потребан усаглашен приступ
ентитета и дистрикта Брчко, у складу са овлаштењима прописаним сетом закона у
области заштите животне средине (Закон о заштити животне средине, Закон о
заштити природе, Закон о заштити ваздуха, Закон о управљању отпадом, Закон о
фонду за заштиту животне средине).
То су питања везана за: хармонизацију закона и других прописа из области
животне средине са Европским законодавством, усвајање стандарда и акционих
програма, припрему за ратификацију међународних уговора који се тичу животне
средине и њихову имплементацију, координацију учешћа БиХ у међународним
процесима и сарадњу с међународним организацијама, мониторинг животне
средине и информационе системе и размјену информација, као и прекогранична и
међуентитетска питања везана за животну средину.

2.3.3. Модерна комунална и индустријска инфраструктура која подржава
оптималан економски раст уз максималну заштиту животне средине.

Брчко дистрикт БиХ данас представља административну територију БиХ која,
захваљујући својој географској позицији, јединственом статусу унутар Босне и
Херцеговине, природним потенцијалима, може привући капитал, привредне и
индустријске актере не само из БиХ већ и из окружења. Поред развоја,
урбанизације, развоја постојећих и креирања нових привредних зона, комуналне
инфраструктуре, треба пратити сва савремена начела и стандарде заштите
животне средине.
Јавна управа Брчко дистрикта БиХ, у сарадњи са привредом, треба да улаже у
комуналну и индустријску инфраструктуру тако да изграђена модерна комунална
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и индустријска инфраструктура подржава оптималан економски раст уз
коришћење а не искоришћавање ресурса, истовремено подржавајући и
обезбјеђујући заштиту животне средине кроз механизме заштите ваздуха, воде,
земљишта, природе и квалитетно управљање отпадом.
Узевши у обзир све изазове, притиске на животну средину и комплексност пута
који је потребно прећи до постизања одрживог развоја Брчко дистрикта БиХ
могуће је очувати и унаприједити стање животне средине у Брчко дистрикту БиХ,
а друштвени и привредни развој организовати на принципима одрживог развоја и
принципима који су општеприхваћени у ЕУ.

2.4. Циљеви, мјере, временски оквир и одговорности за
институционални оквир, образовање и истраживање заштите
животне средине

У овом поглављу општег дијела Стратегије заштите животне средине Брчко
дистрикта БиХ, дефинисани су циљеви и мјере које се односе на институционални
оквир, образовање и истраживање. Ови циљеви и мјере примјенљиви су за све
подстратегије, док су специфични циљеви и мјере дефинисани по областима у
оквиру три подстратегије (природа, ваздух и отпад), а дефинисане су, такође, и
генералне смјернице за будуће стратегије вода и земљишта Брчко дистрикта БиХ.

 Циљ 1: Европске интеграције и имплементација директива ЕУ

Мјера 1.1. Доношење нових законских и подзаконских аката у складу са
европским директивама уговорима и конвенцијама, израда стратегија
и планова заштите животне средине.

Мјера 1.2. Еколошка дозвола
Еколошка дозвола обавезује правне субјекате, који поднесу захтјев за издавање
еколошке дозволе, да проведу низ активности које ће допринијети квалитетнијој
и здравијој животној средини. Еколошке дозволе за нове погоне и постројења
дјелују превентивно и спречавају прекомјерно загађивање свих сегмената
животне средине.

 Циљ 2: Институционално јачање и реформа институција Брчко дистрикта БиХ,
везано за мултидисциплинарни приступ заштити животне средине и промоцију
концепта одрживог развоја у свим сегментима живота

Мјера 2.1. Усаглашавање и модернизација законског оквира о питању заштите
животне средине, заштите ваздуха, воде, земљишта, природе и
управљања отпадом кроз стварање нових или измјену и допуну
постојећих закона.

Усаглашавање и модернизација законског оквира у вези са заштитом животне средине
те сектора заштите ваздуха, воде, земљишта, природе и управљања отпадом кроз
стварање нових или измјену и допуну постојећих закона, треба предузети како би се
хармонизовали сви закони из ове области на цијелој територији БиХ и били у складу
са ЕУ директивама те прикладни за примјену. У том смислу је неопходно измијенити
законодавство уз сарадњу са надлежним ентитетским органима.
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Мјера 2.2. Реорганизација одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ у смислу успостављања
прикладне структуре способне за суочавање са комплексношћу тематике
заштите животне средине

Потребно је извршити реорганизацију одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ у смислу
успостављања адекватне структуре која би могла да се носи са комплексним и
мултидисциплинарним приступом, везаним за проблематику заштите животне средине, те
да се носи са стварањем и имплементацијом квалитетних закона и регулативе која је
усклађена са ЕУ законима и регулативом. Дакле, праћење ЕУ директива, стварање закона и
регулативе, затим корелација са другим одјељењима чији рад може утицати на стање
животне средине у Брчко дистрикту БиХ.

Мјера 2.3. Пружање подршке подизању ефективности и ефикасности рада
инспекцијских органа
Ова мјера подразумијева потребну обуку и материјално-техничка средства неопходна у
раду инспекцијског органа.

Мјера 2.4. Успостављање централног система за прикупљање и обраду података
везаних за сектор заштите животне средине

За активности мониторинга и анализа, неопходно је стварање и управљање централним
системом за прикупљање и обраду података релевантних за секторе: вода, земљиште,
ваздух, природа и отпад, са кључним индикаторима везаним за заштиту животне средине
(ЕЕА индикаторима или другим адекватним), кроз увезивање и управљање различитим
мониторинг системима и системима прикупљања података који третирају ове секторе.

Мјера 2.5. Увођење концепта “загађивач плаћа“
Ова мјера се односи на представљање и имплементацију система “загађивач плаћа“ у
Брчко дистрикту БиХ, те успостављање оперативних механизама кроз доношење: закона,
техничких упутстава, успостављање система праћења, контроле и инспекцијске провјере,
итд.

 Циљ 3: Јачање кадровских капацитета и људских потенцијала у области
заштите животне средине у свим секторима

Мјера 3.1. Настављање едукација постојећих кадрова и планирање запошљавања
нових кадрова у ресорном одјељењу за заштиту животне средине.

Потребно је спроводити активности за кадровско оспособљавање одјељења које се бави
заштитом животне средине, кроз програм едукације и оспособљавања постојећих кадрова,
али и довођење нових кадрова који би омогућили мултидисциплинован и квалитетан
приступ тематици заштите животне средине, а нарочито у хармонизацији правних тековина
ЕУ у домаће законодавство.

Мјера 3.2. Подизање капацитета и едукација инспекцијских органа те подизање
ефективности и ефикасности рада

Ова мјера обухвата: образовање, усавршавање и запошљавање комуналних инспектора и
инспектора за заштиту животне средине.

Мјера 3.3. Едукација кадрова за управљање централним системом прикупљања и
обраде података

Едукација и оспособљавање кадрова за управљање централним системом за прикупљање и
обраду података потребна је у вези са свим релевантним секторима: вода, земљиште,
ваздух, природа и чврсти отпад, са наглашавањем кључних индикаторау вези са заштитом
животне средине. Индикатори треба да су у складу са ЕЕА индикаторима.
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Мјера 3.4. Јачање капацитета запослених у свим одјељењима Владе Брчко
дистрикта БиХ за основно разумијевање захтјева сектора заштите
животне средине

Стално стручно усавршавање запослених у свим одјељењима Владе Брчко дистрикта БиХ и
на свим административним нивоима у вези са питањима заштите животне средине може
значајно допринијети унапређењу стања. Врло често интереси других сектора се не
подударају са директним интересима сектора заштите животне средине, што доводи често
до конфликата и неадекватних рјешења која могу нанијети штету животној средини,
људима, животињама и биљкама. Како би се смањило неразумијевање између сектора,
потребно је јачати капацитете локалне јавне управе кроз образовање запослених у свим
одјељењима, како би сви добро разумјели концепт одрживог развоја и разумног
коришћења природних ресурса у развојне сврхе уз  оптималну заштиту животне средине.

 Циљ 4: Подизање свијести о заштити животне средине, стварање и повећање
стручних капацитета

Мјера 4.1. Подизање знања и свијести о потреби заштите животне средине
најмлађе популације. Финансијски подржати ваннаставне активности
ђака у основним и средњим школама из области заштите животне
средине (подршка ђачким пројектима.)

Мјера 4.2. Јачање свијести шире јавности кроз активирање мјесних заједница за
промоцију концепта заштите животне средине

Јачање свијести шире јавности и грађана о заштити животне средине, путем посебних
активности и медијске кампање усмјерених на грађане могуће је реализовати у сарадњи са
мјесним заједницама као партнерима.

Мјера 4.3. Јачање људских капацитета привреде кроз подршку трансфера знања
С обзиром да је индустрија значајан извор загађења животне средине, потребно је јачање
људских капацитета у привреди за рјешавање еколошких проблема, кроз подизање
свијести менаџера у индустрији те подршку програмима обуке за увођење европских
стандарда за заштиту животне средине и спречавање загађивања.

 Циљ 5: Успостављање међусекторске сарадње и координације уз интегрисање
принципа заштите животне средине у друге секторе

Мјера 5.1. Успостављање мултидисциплинарног и интерсекторалног тијела за
праћење реализације стратегије и пројеката који имају утицај на
животну средину

Неопходно је успоставити тијело за праћење реализације стратегије и реализације планова
и пројеката који имају утицај на стање животне средине, а које ће сачињавати
представници из свих релевантних сектора повезаних са заштитом животне средине
(релевантна одјељења за: животну средину, привреду, пољопривреду, комуналне послове,
просторно планирање, инспекције и сл.).

Мјера 5.2. Успостављање активне сарадње Владе Брчко дистрикта БиХ са
представницима привреде, невладиног сектора и осталих кључних
актера у вези са питањем заштите животне средине

За реализацију стратегије и рјешавање еколошких проблема, потребно је успоставити
активну сарадњу Владе Брчко дистрикта БиХ са представницима привреде, невладиног
сектора и осталих кључних актера. Активна сарадња би се огледала кроз стално
иницирање одржавања састанака – сусрета везаних за рјешавање појединих проблема у
сектору заштите животне средине те изналажења оптималних рјешења, едукацију и
подизање свијести свих кључних актера, као и  дефинисање потреба за трансфером знања
и технологија итд.
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Мјера 5.3. Интеграција принципа заштите животне средине у друге секторе (прије
свега комунална инфраструктура) те промоција привредних
активности које се ослањају или чак и промовишу очувану животну
средину

Од посебног значаја је интеграција принципа заштите животне средине у друге секторе, са
нагласком на сектор изградње и управљања објектима комуналне инфраструктуре
(реконструкција и изградња саобраћајница, смањење буке од саобраћаја, коришћење
вода, итд.). Посебно, подршка треба бити усмјерена и на развој одрживих и
профитабилних активности у појединим секторима, које у исто вријеме промовишу чисту и
заштићену животну средину (нпр. еко-туризам, контролисани лов и риболов, туристички
производи везани за заштићена подручја, органска пољопривреда, итд.).

Слиједи табеларни приказ циљева и мјера за институционални оквир,
образовање и истраживање заштите животне средине у Брчко дистрикту
БиХ са дефинисаним временским оквиром и одговорностима.



Област: Институционални аспект, образовање, истраживање

Р.
бр.

Циљ Р.
бр.

Мјере Рок Одговорност

1.

Европске интеграције и
имплементација
директива ЕУ

1.1. Доношење нових законских и подзаконских аката у
складу са европским директивама, уговорима и
конвенцијама, израда стратегија и планова заштите
животне средине. 2022.

Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну
средину

Радна група у којој ће бити
представници ентитета и Брчко
дистрикта БиХ

1.2. Еколошка дозвола обавезује правне субјекте, који
поднесу Захтјев за издавање еколошке дозволе, да
проведу низ активности које ће допринијети
квалитетнијој и здравијој животној средини.

2022.

Ресорно одјељење за животну
средину

Инспекцијски органи (зжс)

2.

Институционално
јачање и реформа
институција Брчко
дистрикта БиХ, везано
за мултидисциплинарни
приступ заштити
животне средине и
промоцију концепта
одрживог развоја у свим
сегментима живота.

2.1.

Усаглашавање и модернизација законског оквира по
питању заштите животне средине те сектора заштите
ваздуха, воде, земљишта, природе кроз стварање нових
или измјену и допуну постојећих закона, хармонизација
свих закона из ове области на цијелој територији БиХ,
усклађивање са ЕУ директивама те уврштавање
недостајућих Европских директива уз сарадњу са
надлежним ентитетским органима.

2022.

Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну
средину

Радна група у којој ће бити
представници ентитета и Брчко
дистрикта БиХ

2.2.

Реорганизација одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ у смислу
успостављања адекватне структуре способне за суочавање са
комплексношћу тематике заштите животне средине. а у складу
са потребама прилагођавања нашег законодавства
законодавству ЕУ и усклађености са директивама ЕУ.

2022. Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Влада Брчко дистрикта БиХ

2.3.

Пружање подршке подизању ефективности и ефикасности
рада инспекцијских органа кроз потребне обуке и
материјално – техничка средства неопходна у раду
инспекцијског тијела.

2023. Влада Брчко дистрикта БиХ
Инспекцијски органи

2.4.

Успостава централног система за прикупљање и обраду
података везаних за сектор заштите животне средине. 2023.

Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну
средину

Агенција за статистику БиХ

2.5.

Увођење система еколошких пореза и промоција концепта
„загађивач плаћа“.

2023.

Влада Брчко дистрикта БиХ
Одјељење за пољопривреду,
водопривреду и шумарство

Одјељење за комуналне послове
Пореска управа БД
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Р.
бр.

Циљ Р.
бр.

Мјере Рок Одговорност

3.

Јачање кадровских
капацитета и људских
потенцијала у области
заштите животне
средине у свим
секторима.

3.1.
Едукација постојећих кадрова и запошљавање нових
кадрова у ресорном одјељењу за заштиту животне
средине.

2023. Влада Брчко дистрикта

3.2. Подизање капацитета и едукација инспекцијских органа
те подизање ефективности и ефикасности рада. 2023. Влада Брчко дистрикта

Инспекцијски органи

3.3.

Едукација кадрова за управљање централним системом
прикупљања и обраде података. 2023.

Влада Брчко дистрикта
Ресорно одјељење за животну
средину

Агенција за статистику БиХ

3.4.
Јачање капацитета запослених у свим одјељењима
Владе Брчко дистрикта БиХ за основно разумијевање
захтјева сектора заштите животне средине

континуир
ано

Влада Брчко дистрикта БиХ

Р.
бр.

Циљ Р.
бр.

Мјере Рок Одговорност

4.

Подизање свијести о
заштити животне
средине, стварање и
повећање стручних
капацитета.

4.1.

Подизање знања и свијести о потреби заштите животне
средине најмлађе популације Финансијски подржати
ваннаставне активности ученика у основним и средњим
школама из области заштите животне средине (подршка
ученичким пројектима).

континуир
ано.

Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну

средину
Одјељење за образовање

4.2.

Јачање свијести шире јавности кроз активирање мјесних
заједница у смислу промоције концепта заштите
животне средине.

континуир
ано

Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну

средину
Пододјељење за подршку МЗ и НВО

4.3.

Јачање људских капацитета привреде кроз подршку
трансфера знања. Од 2021.

Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну

средину
привредна комора

Р.
бр.

Циљ Р.
бр.

Мјере Рок Одговорност

5.

Успостављање
међусекторске сарадње
и координације уз
интеграцију принципа
заштите околине у

5.1.

Успостављање мултидисциплинарног и
интерсекторалног тијела за праћење реализације
стратегије и пројеката који имају утицај на животну
средину.

2021. Влада Брчко дистрикта БиХ
Сва одјељења

5.2.
Успостављање активне сарадње Владе Брчко дистрикта
БиХ са представницима привреде, невладиног сектора и
осталих кључних актера по питању заштите животне

2018.
Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну

средину
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друге секторе средине пододјељење за подршку МЗ и НВО

5.3.

Интеграција принципа заштите животне средине у друге
секторе (прије свега комунална инфраструктура) те
промоција привредних активности које се ослањају или
чак и промовишу очувану животну средину.

Од 2016.

Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну

средину
Одјељење за привредни развој,
спорт и културу

Одјељење за комуналне послове



3. СТРАТЕГИЈА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Увод

Стратегија је документ који садржи акције, планове, методе и читав низ
мјера којим се јача свијест о потреби заштите природе. Однос човјека према
природи треба развијати у правцу рационалног коришћења природних ресурса и
планирања развоја који омогућава успостављање равнотеже економских,
социјалних и еколошких захтјева. Овакав концепт назван је концептом
територијалног развоја, а промовисан је на 11. Конференцији CEMAT (Европска
конференција министара просторног планирања), која је одржана 16. 9. 2003.
године у Љубљани.

Доношење Стратегије заштите природе са конкретним мјерама за
унапређење стања у области заштите природе представља изузетно важан
почетни корак у спровођењу стратешких циљева. У сврху спровођења концепта
одрживог развоја и заштите природе, при изради ове стратегије, узета су у обзир
искуства сусједних држава и држава чланица Европске уније, улога институција у
ентитетима и Брчко дистрикту БиХ, као и цивилног сектора и локалне самоуправе.

ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА И ПОЈМОВА

BSAP – Стратегија заштите биодиверзитета са акционим планом (од енгл.
Biodiversity Strategy and Action Plan)
CBD (UNCBD) или KBR – Конвенција Уједињених нација о биодиверзитету
(биолошкој разноврсности)
CCD (UNCCD) – Конвенција Уједињених нација о борби против дезертификације
CCC (UNFCCC) – Конвенција Уједињених нација о климатским промјенама
CDM – Механизам чистог развоја Кјото протокола (од енгл. Clean Development
Mechanism)
ЕЕА – Европска агенција за животну средину
ЕIА – процјена утицаја на животну средину (од енгл. Environmental Impact
Assessment)
ЕМАS – план за еко-менаџмент и ревизију учинака на животну средину (од енгл.
Ecomanagement and Audit Scheme)
EMERALD – Емералд еколошка мрежа састављена је од подручја од посебне
важности за заштиту природе, односно од просторних цјелина и станишта које су
од посебног националног и међународног значаја са аспекта очувања биолошке
разноврсности.
ЕМИS – информациони систем управљања околином/животном средином
(Environmental Management Information Sistem)
GЕF – Глобални фонд за животну средину
GIS – географски информациони систем
ICT – информационе и комуникационе технологије
IPPC – интегрално спречавање и контрола загађења (од енгл. Integrated Pollution
Prevention and Control)
NATURA 2000 – Мрежа морских и копнених подручја од међународне важности,
издвојених за очување ријетких и угрожених природних станишта и биљних и
животињских врста, заштићених Директивама Европске уније. Мрежа Натура 2000
се састоји од Посебних подручја заштите - SAC (подручја издвојених на основу
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Директиве о стаништима) и Подручја посебне заштите – SPA (подручја издвојена
на основу Директиве о птицама).
NEAP – еколошки акциони план заштите животне средине БиХ
НВО – невладина организација/е
ПП / ПП – Просторни план
SEA – стратешка процјена утицаја (од енг. Strategic Environmental Assessment)

Правци приоритетног дјеловања с циљем побољшања стања у области заштите
природних вриједности у овом стратешком документу су: јачање
институционалног оквира за управљање природним ресурсима, подстицање
одрживог коришћења природних ресурса, смањење притисака и одрживо
финансирање заштите природе.
Отежавајуће околности и проблеми у области заштите природе, који утичу
негативно на прогрес у овој области су:
 недовољно развијен систем организованог прикупљања података -

мониторнинга просторне и временске организације укупне биолошке и
пејзажне разноврсности, као и њихове хетерогености у погледу научног и
стручног нивоа,

 недовољна кадровска и техничка оспособљеност надлежних институција за
спровођење постојећих закона и међународних конвенција у области
управљања биолошком разноврсношћу и

 незадовољавајућа примјена мјера и идентификованих методологија за
развој ефикасног система за заштиту биолошке и пејзажне разноврсности.

Недостатак адекватних економских инструмената, свеобухватних и систематичних
истраживања и стратешких смјерница у области заштите природних вриједности,
утичу на неизвјесност постизања економске обнове на принципима одрживог
развоја, за који се БиХ опредијелила учешћем на самиту о одрживом развоју,
одржаном у Јоханесбургу 2002. године. Неусклађена законска рјешења, без
адекватних институционалних оквира, годинама су усложњавала стање у овој
области, све до доношења Акционог плана за заштиту животне средине (NEAP)
2003. године. До тада у БиХ није постојала јасно дефинисана политика заштите
животне средине која укључује управљање природним окружењем и
индентификацију приоритета газдовања природним добрима.

Владе оба ентитета нису довољно хармонизовале активности тј. ентитетске
политике управљања природним окружењем. Недостају кооперативне политике
управљања, посебно о прекограничним питањима. NEAP садржи националне
политике животне средине са акционим програмом по секторима, као што су
управљање шумама, биодиверзитет, заштита, коришћење и управљање
земљишним ресурсима. У NEAP -у недостају јасни имплементирајући приоритети
акционих програма и финансијски извори.

Ова стратегија је израз настојања да се побуди растућа свијест о потреби
очувања и заштити природе. Полазна и недвосмислена потреба захтијева да се
стање у области заштите природе очува и унапријед, кроз успостављање мреже
заштићених подручја у складу са програмом Натура 2000. Мора се јачати
институционални оквир за реализацију мјера заштите природе, као и других мјера
у складу са европским стандардима. Посебно су важни изазови које постављају
два кључна стратешка циља: прилагођавање концепту одрживог развоја и
придруживање и приступање Босне и Херцеговине Европској унији.
Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању Босне и Херцеговине
Европској унији наведени изазови постају све ближи, условљенији и конкретнији.



Стратегија заштите животне средине Брчко дистрикта БиХ за период 2016 – 2026. године

37

3.1. Обавезе које произилазе из процеса европских интеграција

ЕУ директиве из ове области обухватају: Директиву о заштити птица, Директиву о
заштити природних станишта и дивље фауне и флоре те Натуру 2000.

 Директива о заштити птица (79/409/ЕЕC) донесена је 1979. године, с циљем
дугорочног очувања свих дивљих птичјих врста и њихових важних станишта
на територији ЕУ. Посебан акценат је на заштити миграторних врста, а
захтијева координисано дјеловање свих европских земаља. Пропис се
односи на 181 род птица (врсту или подврсту) те захтјева очување довољно
пространих и разноликих станишта за њихов опстанак. Такође, забрањују се
начини масовног и неселективног лова те искоришћавање, продаја или
комерцијализација већине птичјих врста. Директива Савјета 79/409/ЕЕZ од
2. априла 1979. о очувању дивљих птица неколико је пута значајно
измијењена. Поменуту Директиву ради јасноће и рационалности требало је
кодификовати те је донесена Директива 2009/147/ЕZ Европског парламента
и Савјета од 30. новембра 2009. о очувању дивљих птица (кодификована
верзија).

 Директива о заштити природних станишта, дивље флоре и фауне ДИРЕКТИВА
САВЈЕТА (92/43/ЕЕC) 21. мај 1992. прописује очување одређених станишних
типова у повољном стању, што се постиже уврштавањем важних подручја на
којим су заступљени ти станишни типови у еколошку мрежу Натура 2000, те
спровођењем оцјене прихватљивости за природу за све планове и пројекте
који могу угрозити та подручја. Директива о стаништима наводи око 200
животињских и 500 биљних врста чија станишта захтијевају заштиту. Осим
тога заштићено је и око 200 угрожених станишних типова.

 Натура 2000 је еколошка мрежа Европске уније која обухвата подручја
важна за очување угрожених врста и станишних типова. Овај програм, који
чини основу заштите природе у ЕУ, произлази из Директиве о заштити птица
и Директиве о заштити природних станишта, дивље фауне и флоре. Свака
земља доприноси стварању еколошке мреже Натура 2000 одређивањем
Посебних подручја заштите (Special Areas of Conservation-SAC), у складу са
чланом 4 Директиве о стаништима. Подручја морају бити одабрана тако да
обезбиједе опстанак одређених врста и станишних типова наведених у
додацима директива. У складу са Директивом о птицама, за птичје врсте
бирају се тзв. подручја посебне заштите (Special Protection Areas –SPA). У
подручјима Натура 2000, потребно је дефинисати и спроводити мјере
управљања које ће обезбиједити тзв. добро стање врста и станишних типова
ради којих је заштићено.

Да би се институционално уређење и законодавство које се примјењује на
просторима Брчко дистрикта БиХ ускладили са прописима који регулишу материју
у вези са заштитом животне средине, заштитом природе, шумарством и
заштићеним подручјима, неопходно је да се:
1. спроведе одлука о поступку и начину усклађивања домаћег законодавства са

законодавством Европске уније и упутство којим је уређен начин попуњавања
упоредног приказа и изјаве о усклађености нацрта/приједлога нормативног
акта са прописима ЕУ. У том смислу Скупштина Брчко дистрикта БиХ донијела
је Одлуку о усвајању јединствених правила и процедуре за израду закона и
прописа Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, број: 01-02-512/12 од 18.
јануара 2012. године;
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2. приступи изради међуресорног плана усаглашавања прописа који регулишу
област газдовања шумама и управљања заштићеним подручјима и плана за
усаглашавање прописа са европским директивама, са посебним акционим
мјерама којим се поспјешује транспарентност и сарадња између институција о
питањима проглашења и спровођења мјера заштите подручја;

3. дефинишу неопходне стручно-кадровске, финансијске и временске компоненте,
по обиму и структури, за реализацију плана усаглашавања прописа;

4. дефинише приједлог  за реализацију плана усаглашавања прописа из т. 2 и 3.

У Босни и Херцеговини је у току процес израде стратегије пејзажне и биолошке
разноликости (уз подршку UNEP/GEF). Ова стратегија даће основне смјернице за
потребно унапређење закона о заштити природе у складу са директивама ЕУ за
заштиту природе.

Европска легислатива о питању заштите природе и пејзажа је, посебно због
неопходности успостављања мреже Натура 2000, једна од најтежих дијелова
европског еколошког законодавства. Све нове земље чланице у годинама које
долазе морају пренијети у своје законодавство и примијенити легислативу
заштите природе ЕУ, што ће захијевати активно укључивање свих актера,
укључујући и невладина удружења. Свака нова чланица ЕУ доноси своје
специфичности па се пописи Натура 2000 врста и станишних типова стално
повећавају. Такође ће и БиХ, па тиме и Брчко дистрикт БиХ, у току будућих
претприступних преговора, имати прилику уврстити нове врсте и станишне
типове.

Натура 2000 је европска мрежа "заштићених" подручја, са једним модерним
концептом заштите природе. Акценат је бачен на станишта и важне врсте. Са
подручјем се управља тако да се врсте и станишта одрже. То значи, ако нам је
важно да остане неко језеро које зараста, имамо право да механизацијом или на
други начин продубимо то језеро, како би спријечили зарастање и омогућили
опстанак некој птици или биљци или станишту. То значи да Натура 2000 није
заштићено подручје у уобичајеном смислу, да се не смије дирати ништа, али су
услови под којима се ради јасно дефинисани. Такође, могуће је обављати и друге
дјелатности, од којих становници могу зарађивати (нпр. сеоском становништву се
набавља стока, како би се испашом одржала нека ливада; или се плаћа кошење
да нека ливада не зарасте и слично). Из таквих подручја лакше се пласира храна,
јер се сматра здравом.

3.1.1. Како неко подручје постаје Натура 2000 подручје

Босна и Херцеговина, а самим тим и Брчко дистрикт БиХ, не може званично
успоставити Натура 2000 мрежу ни на једном подручје док не буде примљена у
ЕУ. Све до тада ми говоримо о потенцијалним Натура 2000 подручјима.
У БиХ од 15. 10. 2012. до 14. 1. 2015. године спроводиo се Пројекат јачања
институција БиХ „Подршка спровођењу Директиве о птицама и Директиве о
стаништима у Босни и Херцеговини“ у Пројекту чији је циљ цјелокупни допринос
еколошки одрживом економском развоју кроз приближавање националних
стандарда стандардима у ЕУ, кроз јачање административних структура и
побољшање апроксимације са захтјевима acquis-ја у области животне средине.

Специфични циљ пројекта је подршка институцијама БиХ у апроксимацији
прописа са Директивом о птицама и Директивом о стаништима, конкретно у
транспозицији и имплементацији одредби директива кроз ентитетске законе о
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заштити природе, што је и први циљ ове стратегије. Пројекат покреће иницијалне
кораке у развоју Натура 2000 мреже широм БиХ тако је предложена драфт листа
од 117 потенцијалних (за Брчко дистрикт БиХ 5) подручја Натуре 2000 са
типовима станишта и врста из обје директиве што ће бити пропраћено израдом
интерпретационог приручника за Натура 2000 станишне типове у БиХ. Листа од
117 потенцијалних подручја Натуре 2000 упућује се Савјету министара БиХ на
усвајање.
Свака земља прије уласка у ЕУ, мора да има дефинисану мрежу која даном уласка
аутоматски прераста у Натура 2000 мрежу. Када та мрежа постане Натура 2000,
са њеним финансирањем и добијањем средстава за одржавање станишта и врста
у тзв. "повољном стању", држава нема обавеза. Средства се једноставно добијају,
а заштита природе може да функционише на одржив начин. Међутим, држава и
управљач подручјем одговарају за све негативне промјене. Уколико се успостави
да је нека врста ишчезла или неко станиште нестало, плаћају се јако велики
пенали.

3.2. Идеје водиље конвенције о биодиверзитету као начела
стратегије

Босна и Херцеговина је потписник Конвенције о биодиверзитету од 2002. године.
Конвенција о биолошкој разноврсности је предложена земљама ОУН-а 1992.
године, на Самиту о земљи у Рио де Жанеиру. Она представља један од
најзначајнијих докумената којим се регулише заштита и дугорочно уравнотежено
управљање живим свијетом на планетарном нивоу. Све земље потписнице,
укључујући и Босну и Херцеговину, имају обавезу да имплементирају генералне
одреднице ове конвенције, кроз одговарајуће органе државне управе и тако
допринесу бољој заштити живог свијета на одговарајућем простору. Уз то,
Конвенција инсистира на таквом облику заштите који подразумијева, у исто
вријеме, уравнотежено коришћење природе и у њој садржаних природних
ресурса те заштиту посебно вриједних дијелова природе, укључујући и природну
баштину. Један од инструмената за допринос циљевима Конвенције на локалном
нивоу јесте и доношење те имплементација Стратегије о заштити природе у
контексту Стратегије заштите животне средине.

Природа представља основни сегмент животне средине. Чини је абиотичка
(нежива) и биотичка (жива) компонента. Оне су у изузетно високој
интерактивности и међусобној повезаности, тако да чине врхунско јединство
између живе и неживе материје на планети Земљи. Управо у природним
системима се одвијају и најзначајнији процеси за опстанак живота на Земљи –
кружење материје и проток енергије. Успјешност кружења материје, у оквиру
различитих поткомпонената живе и неживе природе, те ефикасност протока
енергије и њене искористивости су основа одржавања еколошке равнотеже,
предуслова функционисања екосистема, како на локалном и регионалном тако и
глобалном нивоу.

Живи или биотички дио природе чини биолошка разноврсност или биодиверзитет
(укупност живог свијета на одређеном простору у дато вријеме). У складу са
Конвенцијом о биолошкој разноврсности (CBR), биодиверзитет на планети Земљи
обухвата сљедеће категорије:
- генетски диверзитет (диверзитет гена у оквиру дате органске врсте или

живог свијета одређеног простора);
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- специјски диверзитет (различитост живог свијета на нивоу органских врста
или специја);

- еколошки диверзитет (различитост животних заједница или биоценоза,
екосистема и пејзажа);

- диверзитет људских култура (као најбољи индикатор постојања оригиналних
образаца антропогенезе и етногенезе на датом простору у оквиру популације
разумног човјека Homo sapiens recens).

У савременој кореспонденцији, у домену управљања животном средином, природа
је представљена са двије основне компоненте: биолошком и геоморфолошком
разноврсношћу.

Природа и њене компоненте,  биолошка и геоморфолошка разноврсност, данас су
најугроженији дијелови животне средине на глобалном нивоу. Управо
најрелевантније институције Организације уједињених нација (ОУН) на крају 20.
вијека, од двадесет најозбиљнијих проблема животне средине, на прво мјесто су
ставили губитак биодиверзитета. Нажалост, према процјенама стручњака, сваког
дана ову планету напушта и по неколико врста, а неколико десетина их постаје
угрожено. Неке су нестале и прије него што су научно упознате и верификоване.
Губитак биодиверзитета је и у најнепосреднијој вези са растућим сиромаштвом на
планетарном нивоу. То су показали и резултати Миленијумске процјене
екосистема (Millenium Ecosystem Assessment, 2003), иначе највеће и најопсежније
процјене екосистема икада урађене. Прогнозе научника указују на изражен тренд
губитка биодиверзитета у вијеку који је недавно почео, те раст сиромаштва,
нарочито у земљама трећег свијета.

И у БиХ су изражени трендови губитка биодиверзитета те геолошке
разноврсности на свим нивоима, а нарочито у периоду транзиције и прелаза са
централно-економског на тржишни концепт развоја и посљедњи рат који је
условио веома интензивне и масовне егзодусне миграције, чиме су страдале и
драгоцијености садржане у разноликости генетских ресурса. Уз то, БиХ као и
Брчко дистрикт БиХ, још увијек нема ефикасне институције за збрињавање и
трајно чување генетских ресурса, како оних у облику припитомљених биљака и
животиња тако и њихових најближих сродника из свијета дивљине. Овим
проблемима треба додати и прекомјерну и неселективну сјечу привредно
вриједних шума, конверзије бројних водотокова у хидроенергетска постројења,
прекомјеран лов и риболов, подизање аквакултура на еколошки неприхватљив
начин, прекогранична загађења атмосфере, свакодневни долазак инвазивних
врста биљака и животиња те низ проблема у вези са прометом генетски
модификованим организмима и генетски модификованом храном.

Имајући у виду истакнуте констатације као и основане претпоставке о још увијек
очуваним дијеловима природе Брчко дистрикта БиХ, биолошка и геоморфолошка
разноликост, и у њој садржани ресурси, имају велике вриједности за генерисање
еколошки профитабилних и одрживих пројеката за смањење растућег
сиромаштва, обнову и унапређење привреде, развој нових биотехнологија на
бази аутохтоног генофонда те трасирање интеграционих путева према ЕУ. С
циљем да се удовољи основној мисији CBD те оптимизацији еколошких, а
консеквентно томе и привредних и друштвених прилика у Брчко дистрикту БиХ,
произилази и генерални циљ Стратегије природе:

 одржива заштита природе, промоција уравнотежене употребе природних
ресурса кроз успостављање интегрисаног система управљања биолошком и
геолошком разноликошћу.
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3.3. Анализа законодавства

3.3.1. Преглед постојећег законског оквира за природу

Брчко дистрикт БиХ је усвојио Закон о заштити природе (СГБД 24/04) послије
чега су услиједиле измјене и допуне тако да је тренутно важећи закон:

- Закон о заштити природе (СГБД бр. 24/04, 1/05, 19/07 и 9/09).

3.3.2. Допуна законског оквира за област заштите природе

Поред закона који је на снази и који је неопходно прилагодити законодавству ЕУ
потребно је израдити подзаконска акта, након што се изврши детаљан преглед
свих позитивних законских аката којим се уређују питања у вези са заштитом
природних добара и природе, те директива Европске уније и обавеза које
проистичу из међународних конвенција из ове области као што су:

Конвенција о међународном промету угроженим врстама флоре и фауне
(CITES)
По основу Одлуке о ратификацији CITES конвенције (“Службени лист БиХ“ број
11/08 од 5. 12. 2008. године), Босна и Херцеговина је постала пуноправна
чланица Конвенције. Сви документи и увјерења која се тичу међународног
промета угрожених врста флоре и фауне морају бити издати од званично
именованих научних и управних органа. У складу са Законом о поступку
закључивања и извршавања међународних уговора (“Службени лист БиХ” број
29/00), обавезу имплементације међународних уговора, укључујући и именовања
надлежних органа има Савјет министара БиХ. Званично је покренута иницијатива
за именовање тијела за имплементацију конвенције, и у том погледу је достављен
Нацрт одлуке о условима и начину спровођења Конвенције о међународној
трговини угроженим врстама дивљих животиња и биљака (CITES) у Босни и
Херцеговини, а Брчко дистрикт БиХ пружа подршку за доношење одговарајуће
одлуке Савјета министара БиХ, уз сагласност оба ентитета.

Рамсарска конвенција о заштити мочварних станишта
У складу са одредбама ове конвенције, до сада су проглашена два Рамсарска
мјеста у БиХ: Хутово Блато код Мостара са површином од 7.411 ha и Бардача у
Републици Српској, проглашена 2007. године, са укупном површином од око
3.500 hа. БиХ има статус земље уговорнице у Рамсарској конвенцији, а основне
обавезе земаља уговорница према Рамсарској конвенцији су:
 прикупљање и слање информација Секретаријату конвенције о статусу

очувања мочварних подручја, односно напретку у проглашењу нових и
очувању постојећих мочварних подручја од међународног значаја;

 израда националног извјештаја према Рамсарској конвенцији и
 промоција тзв. мудрог коришћења мочварних подручја, односно одрживо

коришћење мочварних подручја и промовисање њихове
мултифункционалности (чл. 2 и 4 Конвенције).

Заштита природе је важан дио укупне заштите животне средине. С обзиром на то
да природне вриједности имају мултифункционални карактер, те да по своме
значају и улози превазилазе административне границе ентитета и држава, област
која се тиче коришћења и заштите природе уређује се већим бројем правних
аката. Надлежност за заштиту природе, као дијела животне средине, уређена је
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уставним правима и основним законима у вези са заштитом природе, шумарством,
који се с циљем приближавања међународним стандардима непрекидно мијењају
и развијају. Област заштите природе је у надлежности ентитета и Брчко
дистрикта БиХ.

Табеларни приказ подзаконских аката за област заштите природе

Р.
бр.

На шта се пропис односи Члан Закона

1. Начин и услови заштите пејзажа ван заштићених подручја Члан 20
2. Начин израде, врсте планова и пројеката за заштиту пејзажа Члан 20
3. Црвена књига, њен садржај и рок важења Члан 22
4. Проглашење заштићеног подручја Члан 33
5. Проглашење споменика природе и заштићених пејзажа Члан 33
6. Садржај и начин вођења регистра заштићених подручја Члан 34
7. Припрема, садржај, утврђивање неопходних мјера и надлежни

орган за спровођење или контролу посебних мјера управљања
заштићеним зонама

Члан 35

8. Врсте дивљих животиња које се могу ловити, пецати и ловно
вријеме, број и начин лова

Члан 40

9. Стицање својине над земљиштем и непокретностима у
заштићеним подручјима чији је власник Брчко дистрикт БиХ

Члан 45

Израда Стратегије заштите природе, као саставног дијела ове стратегије, је у
складу са чланом 15 Закона о заштити природе Брчко дистрикта БиХ, као плански
документ.

Циљеви Стратегије произилазе из настојања да се у што већој мјери реализују
захтјеви дефинисани законском регулативом из области заштите животне средине
и програмским документима, у којим су дјелимично дефинисани циљеви и мјере
заштите природе као што су Акциони план за заштиту животне средине БиХ
(NEAP) и Просторни план Брчко дистрикта БиХ 2007 – 2017. године.

На нивоу БиХ, у складу са законима о заштити животне средине у оба ентитета,
формирано је Међуентитетско тијело за заштиту животне средине. У складу са
одлуком о оснивању, Међуентитетско тијело врши координацију у вези са свим
питањима заштите животне средине за која је потребан усаглашен приступ
ентитета и дистрикта Брчко, у складу са овлашћењима прописаним сетом закона у
области заштите животне средине (Закон о заштити животне средине, Закон о
заштити природе, Закон о заштити ваздуха, Закон о управљању отпадом, Закон о
фонду за заштиту животне средине).
То су питања везана за: хармонизацију закона и других прописа из области
животне средине са европским законодавством, усвајање стандарда и акционих
програма, припрему за ратификацију међународних уговора који се тичу животне
средине и њихову имплементацију, координацију учешћа БиХ у међународним
процесима и сарадњу са међународним организацијама, мониторинг животне
средине и информационе системе и размјену информација, као и прекогранична и
међуентитетска питања у вези са животном средином.

Важне стратешке одреднице као и циљеви заштите биодиверзитета дефинисани
су у десетогодишњем Шестом акционом програму (2001–2010) који је донесен на
основу Европске стратегије за одрживи развој која је усвојена 2001. године
(Гетеборшка стратегија), садржана кроз четири приоритетне области (климатске
промјене, природа и биодиверзитет, животна средина и здравље и одрживо
управљање природним изворима).
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Амстердамски уговор је суштински документ Европске уније који је одрживи
развој поставио као фундаментални циљ. Током 2006. године у Европској унији
прихваћена је нова Стратегија одрживог развоја за проширену Европу, која је
резултат ревизије Гетеборшке стратегије.

Поред ових стратешких докумената, у изради стратегије су узети у обзир и други
плански документи Европске комисије, делегација у БиХ, као што су:
Вишегодишњи индикативни плански документ (The Multi-annual Indicative Planning
Document – MIPD) за период 2009–2011. који представља плански документ за
реализацију помоћи Европске комисије путем тзв. претприступних инструмената
помоћи (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA). Инструмент претприступне
помоћи – IPA представља инструмент финансијске природе за све претприступне
активности финансиране од Европске комисије од 1. јануара 2007. године.
Инструмент IPA замјењује све претходне претприступне инструменте: PHARE,
ISPA, SAPARD i CARDS, уједињујући их у јединствен правни оквир за
претприступну помоћ. Важна стратешка одредница садржана је и у Одлуци
Савјета Европске уније 2008/211/ЕК о принципима, приоритетима и условима
садржаним у Европском партнерству са Босном и Херцеговином, од 18. фебруара
2008. године.

Стратешки циљ БиХ као земље потенцијалног кандидата за чланство у Европској
унији представља активно учешће у међународним активностима на заштити
животне средине, заштити глобалне климе и заштити биодиверзитета за садашње
и будуће генерације, а као што је раније речено, један од важних циљева је и
повезивање заштићених природних подручја Босне и Херцеговине у европске и
свјетске мреже заштићених подручја (NATURA 2000, EMERALD), као и
оспособљавање за размјену података са Европском агенцијом за животну средину
(ЕЕА).
У области биодиверзитета, односно заштите природе, кључни индикатори
праћења стања, у сврху извјештавања према ЕЕА су: проглашена подручја,
диверзитет врста и угрожене, односно заштићене врсте.
Циљ стратегије је да предвиди (пројектује) потребне ресурсе и средства за развој
информационог система заштите природе и регистра заштићених подручја у
Босни и Херцеговини, који ће се развијати у будућности. То би створило повољну
климу и претпоставке за реализацију нових пројеката јачања капацитета у
области заштите природе путем обезбјеђења средстава из тзв. претприступних и
других фондова и бржу интеграцију БиХ у Европску унију.

У складу са "Водећим принципима за одрживи просторни развој европског
континента" (Водећа начела за одрживи просторни развој европског континента усвојена су на
конференцији CEMAT-а у Хановеру, Њемачка, 7. и 8. септембра 2000. године), природа и природне
вриједности су посматране као дио укупног простора (животне средине), по
принципу јединствене европске политике уређења простора. На међународним
конференцијама усвојен је велики број докумената, као што су Европска повеља
регионалног - просторног планирања (CEMAT 1983, Теремолинска повеља), и
Европска стратегија регионалног - просторног планирања (CEMAT 1988). С циљем
спровођења процеса европских интеграција, Босна и Херцеговина има обавезу
укључивања у рад различитих европских тијела и организација. (С циљем смањења јаза
у складу са закључцима у Есену, у процесу припреме за придруживање земаља централне и источне Европе и
интеграције у унутрашње тржиште Уније, штампана је Бијела књига – White paper, коју је издало Министарство
спољних  послова БиХ, Сарајево 2000, а потпомогао Програм за развој Уједињених нација (UNDP), са акцентом
на два главна инструмента, европским споразумима и изграђеним односима између придружених земаља и
институција ЕУ, те предвиђа посебне напоре за приступање Европској унији укључујући одредбе које се тичу
усклађивања легислативе.)
Прихватање политике смјерница тј. водећих принципа засновано је на
добровољној сарадњи, уз понуду државама чланицама – укључујући њихове



Стратегија заштите животне средине Брчко дистрикта БиХ за период 2016 – 2026. године

44

регионе и општине – флексибилног и трајног оквира за кооперативне активности.
„Водећи принципи“ ("Водећи принципи" засновани су на "Европској повељи за регионално/просторно
планирање", коју је усвојио Савјет Европе, на Европској конференцији за регионално планирање (CEMAT) 20. 5.
1983, Торемолис, Шпанија.), наглашавају територијалну димензију људских права и
демократије, а презентовани су као допринос имплементацији програма УН
„Агенда 21“, на Самиту о одрживом развоју у Јоханесбургу 2002. године, гдје је
посебан нагласак стављен на интегрални приступ планирању и управљању
простором.

Битна стратешка одредница и уједно један од најважнијих фундаменталних
стратешких циљева који је веома значајан и налази се у оквиру Стратегије јесте
институционално јачање, сарадња и размјена информација између различитих
сектора: просторног планирања, заштите животне средине, шумарства,
пољопривреде и других, који кроз своје законске мјере утичу на просторне
структуре и уопштено на стање у области заштите природних вриједности.
Веома је важно да се схвати да је једино цјелисходно да се простор којим
располаже нека људска заједница користи у складу са његовим природним
карактеристикама односно капацитетима природе. Само на тај начин избјећи ће
се сукобљавање са природом, односно природним факторима који још увијек
доминирају (и који ће веома дуго доминирати) животом људи како на планети
тако и на нижим територијалним нивоима, а нарочито на малим етничким
територијама.

3.4. Повезаност стратегије са до сада реализованим и
планираним пројектима и програмским документима у области
заштите природе и заштите животне средине

Приоритет развоја заштићених подручја препознат је и у до сада израђеним
програмским документима у области заштите животне средине, од којих су
најважнији: Међуентитетски акциони план заштите животне средине (NEAP), чију
је израду финансирала Свјетска банка, затим Извјештај о активностима у области
животне средине у БиХ (Environmental Performance Review), који је израдила
Економска комисија Уједињених нација за Европу 2004. Поред ових докумената,
заштита природе у контексту заштите животне средине уопште разматрана је и у
другим документима: Средњорочној развојној стратегији БиХ до 2007. године и
Функционалном прегледу заштите животне средине (у оквиру програма реформе
јавне управе у БиХ: EC PAR). Практични помаци су, нажалост, слаби, недостаје
синхронизација активности на заједничком дјеловању те на коришћењу
синергетских ефеката. У анализи стања коришћени су резултати одређених
студија као што су: Оправданост развоја еко-туризма у БиХ (реализована
посредством Свјетске банке), Пројект развоја и заштите шума (које су
финансиране од Свјетске банке и италијанског Траст фонда), Стратегија
финансијске одрживости за управљање заштићеним подручјима и Стратегије
финансијске одрживости за управљање шумама. Циљ ових докумената је
унапређење институционално-правних реформи у сектору шумарства БиХ, при
чему је покренуто питање значаја, аранжмана и нивоа владиних и других извора
финансирања функција јавног добра шумских и заштићених подручја.
Реализацијом пројекта “Шумска и планинска заштићена подручја“ финансираног
од стране GEF-а биће омогућена израда планова управљања по међународним
стандардима, извршиће се стручно оспособљавање запослених за спровођење
мјера и циљева планова управљања, а постојеће стање унаприједиће се кроз
помоћ у техничком опремању и изградњи пјешачких стаза, инфо-центара и
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других мањих објеката у националним парковима који су у функцији реализације
пројекта.

У Другом националном извјештају Босне и Херцеговине, израђеном у складу с
Оквирном конвенцијом Уједињених нација, јун 2013. године, јасно је прецизирано
да су већ сада поједине биљне и животињске врсте веома угрожене усљед
повећања температуре и смањења падавина. Иако су промјене границе ареала и
фрагментација станишта већ примјетни, најосјетљивија подручја и најугроженије
врсте флоре и фауне нису дефинисани. Мониторинг биодиверзитета и научних
истраживања је због недостатка финансијских средстава на веома ниском нивоу,
а у институционалном погледу неопходно је јачање активности и капацитета који
би омогућавали проширење заштићених подручја.

У БиХ 2014. године започиње пројекат „Развој капацитета за интеграцију
глобалних обавеза из области животне средине у политике и одлучивање у
развоју у Босни и Херцеговини“. Пројекат финансира Глобални фонд за
околину/животну средину (GEF), а имплементираће га Програм УН-а за животну
средину у сљедеће 3 године.

Основни циљ пројекта јесте успостављање система извјештавања и протока
података (Environmental Management Information System - EMIS) у складу са
захтјевима главних конвенција о околини/животној средини, укључујући и алате
за анализу података, за институције у земљи које се баве имплементацијом
Конвенције Уједињених нација о биолошкој разноликости (CBD), Конвенције
Уједињених нација о борби против дезертификације/деградације земљишта
(UNCCD) и Оквирне конвенције Уједињених народа о климатским промјенама
(UNFCCC).

У сврху успјешног спровођења овог задатка, а у складу са потребама ентитетских
хидрометеоролошких завода, пројект предвиђа и побољшање мрежа за
мониторинг квалитета ваздуха (као дио EMIS-а) кроз успостављање двије нове
станице за мониторинг квалитета ваздуха и поново пуштање у рад двије
постојеће станице. Једна сесија биће посвећена и презентацији онлајн алатки за
извјештавање о околини/животној средини кроз институционализацију
идентификованих алатки и праксе за управљање информацијама и знањем о
околини/животној средини путем информационог система управљања
околином/животном средином (Environmental Management Information Sistem –
EMIS), који је развио UNEP за доносиоце одлука широм свијета и који ће се
учинити оперативним за институције које се баве имплементацијом Конвенције УН
о биолошкој разноликости (CBD), Конвенције УН о борби против дезертификације
(UNCCD) и оквирне Конвенције УН  о климатским промјенама.

На иницијалном састанку пројекта бавило се оперативним тачкама: Конвенције
УН-а о климатским промјенама за Босну и Херцеговину, Конвенције УН-а о
биолошкој разноликости за Босну и Херцеговину и Конвенције УН-а за борбу
против дезертификације/деградације земљишта за Босну и Херцеговину.

Тематика Иницијалног састанка односила се на планиране активности и то:

 Како најбоље реализовати унакрсни развој капацитета за три Рио конвенције
у БиХ.
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 Које институције могу бити “домаћин” EMIS-а (Environmental Monitoring
Information System).

 Како најбоље дизајнирати EMIS да се подстакне рјешавање тренутних
проблема у прикупљању и дијељењу информација о околишу/животној
средини.

 Институционализација функције националних фокалних тачака и обавеза
према међународним конвенцијама из области околине/животне средине чија
је БиХ чланица.

У склопу консултативног процеса за ревидирање Националне стратегије и
акционог плана за биолошку и пејзажну разноликост (NBSAP) БиХ, те израдом
Петог националног извјештаја према Конвенцији о биолошкој разноликости (CBD)
у БиХ, у организацији Координационог тијела за имплементацију пројекта CENER
21, UNEP-а и као носиоца активности Федералног министарства околине и
туризма, у изради је приједлог акционог плана са обрађеним стратешким
циљевима:

А –утицати на скривене узроке губитка биолошке разноврсности кроз
позиционирање биолошке разноврсности у органима власти и друштву;
B – смањити директне притиске на биолошку разноврсност и промовисати

одрживу употребу;
C – побољшати статус биолошке разноврсности кроз очување екосистема, врста и

генетичке разноврсности,
D – јачати опште користи од биолошке разноврсности и екосистемских сервиса,
E – имплементацију Конвенције ојачати кроз партиципативно планирање,

управљање знањима и изградњу капацитета.

Имплементација Стратешког плана за биолошку разноврсност 2011–2020. вршиће
се идентификованим глобалним стратешким циљевима (А, B, C, D, Е), а сваки од
ових стратешких циљева спроводиће се преко одређеног броја тзв. “Aichi” циљева
које странке/земље Конвенције желе и треба да осмисле до 2020. године.
Приједлог акционог плана, уврштен у коначни документ, биће прослијеђен
владама ентитета и Влади Брчко дистрикта БиХ на разматрање.

3.5. Преглед биодиверзитета, геолошке разноликости и
природног наслијеђа

Извор: Студија „Евалуација природних вриједности животне средине у Брчко дистрикту“ (Реџић С. ет ал., 2002,
Центар за екологију и природне ресурсе ПМФ-а из Сарајева).

Брчко дистрикт БиХ се налази у панонском дијелу Босне и Херцеговине, на
површини од 493 km². У физичко-географском погледу Брчко дистрикт БиХ
припада перипанонско – посавском еко-региону који карактерише специфична
топографска организација. У геолошком погледу, Брчко дистрикт БиХ се одликује
врло разноврсним типовима геолошке подлоге те израженим диверзитетом
земљишта.

Сјеверни дио уз ријеку Саву карактерише алувијум различите структуре, док
идући према југу, у зони динамичнијег рељефа, присутне су различите силикатне
стијене. Посебна обиљежја дају и различите карбонатне формације које се истичу
израженом геоморфолошком пластичношћу. Током неогена простор сјеверне
Босне и Брчко дистрикта БиХ имао је различите палеогеографске карактеристике.
Почетком миоцена дошло је до таложења искључиво слатководних језерских
седимената, који су касније замијењени наслагама лагуна. Важно је напоменути и



Стратегија заштите животне средине Брчко дистрикта БиХ за период 2016 – 2026. године

47

постојање маринског режима седиментације, узрокованог трансгресијом и
ингресијом Паратетиса, тако да је на подручју Брчко дистрикта БиХ током
процеса геогенезе дошло до развоја неколико различитих генетских типова
наслага. Такве су: језерске, лагунске, маринске, бракичне и језерско-ријечне, са
постојањем поступних прелаза.

У еко-климатском погледу простор је доста хетероген. Доминира континентални
тип климе са просјечном годишњом темперетуром ваздуха од преко 10ºC
(просјечна температура ваздуха за јануар износи -3ºC, а просјечна температура
најтоплијег мјесеца, јула, је преко 20ºC). Годишња количина падавина варира
између 700 и 900 mm.

Панонски и перипанонски облици рељефа, богата хидрографска мрежа
површинских и подземних вода, условили су и значајан диверзитет аутоморфних
и хидроморфних земљишта. Од аутоморфних земљишта у равничарском дијелу
доминирају илимеризована земљишта, флувисоли, псеудоглеји, а идући према
брдовитом дијелу уз обронке Мајевице и кисела смеђа, те хумусно-силикатна.
Хидроморфна земљишта представљају још увијек значајна станишта у богатом
свијету дивљине.
То су различити флувисоли, мочварна глејна од којих су и нека благо
затресећена.

Специфичан биогеографски положај Брчко дистрикта БиХ, условио је и развој
веома богатог и разноврсног живог свијета те геоморфолошких цјелина.

Биолошка разнврсност Брчко дистрикта БиХ, у складу са Конвенцијом о
биолошкој разноликости диференцира се на:

a) генетичку (разноликост гена унутар врста биљака, животиња и гљива),
b) специјску (разноликост флоре, фауне и фунгије),
c) еколошку (разноликост животних заједница, екосистема и пејзажа).

Специјски диверзитет представљен је са око 1.500 врста биљака, око 150 врста
алги и цијанобактерија те око 200 врста макромицета. У оквиру диверзитета
фауне нарочито се својим богатством истиче диверзитет риба, инсеката, а
посебно птица. Посебну важност има и више од 10 таксона водоземаца (таксон - одабрана
група), велико богатство гмизаваца, како на мочварним тако и на сушним
стаништима.

На прелазу између панонске низије и брежуљкастог рељефа у прошлости је
дошло до формирања правих рефугијума терцијерне флоре, фауне и вегетације, а
нарочито у јужном дијелу Брчко дистрикта БиХ.

Осим типичних флористичко-фаунистичких елемената, карактеристичних за
континенталну климу, овдје су присутни и медитерански флорно-вегетациони
елементи. Уз то, повољност станишних прилика (геолошке подлоге, типова
земљишта, водног режима, рељефа) условили су развој веома бујних шума, као
климатогене, односно природне вегетације.

Данас на овом простору могу се разликовати сљедећи пејзажи:
- панонски,
- припанонски,
- равничарско-брежуљкасти и
- брежуљкасто-брдовити.
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У оквиру ових пејзажа, издвајају се сљедећи биоми (еколошке цјелине које се
састоје од различитих екосистема међусобно сличне структуре и поријекла). То
су:

1. биом хигрофилних шума врба и топола, у оквиру биома лишћарско-
листопадних шума. У оквиру овог биома данас се издвајају сљедећи
екосистеми:
 екосистеми шума црне јохе,
 екосистеми шума бијеле врбе,
 екосистеми шума бијеле и црне тополе,
 екосистеми пољског јасена и дријемовца.

2. Биом шума храста лужњака и пољског јасена, у оквиру којег се могу
издвојити сљедећи екосистеми:
 екосистеми жутиловке и лужњака,
 екосистеми храста лужњака и коштрике те њихови деградацијски

стадијуми (екосистеми јасике трепетљике, екосистеми брезе те
различити шибљаци раките и бијеле крте врбе).

3. Биом храстово-грабових шума, на стаништима с нижим нивоом подземне
воде и брежуљкастом терену. Овај пејзаж диференцира се на неколико
екосистема:
 екоситем шуме храста лужњака и обичног граба,
 екосистем шуме храста китњака и обичног граба,
 екосистем ацидофилних храстово-грабових шума са коштриком.

4. Биом букових и буково-јелових шума, који је присутан у јужном дијелу Брчко
дистрикта БиХ, на сјеверним експозицијама, врло често на падинама
Мајевице. Пејзаж се диференцира на сљедеће екосистеме:
 екосистем термофилних букових шума са јесењом шашиком,
 екосистем умјерено термофилних букових шума са јавором глухачем,
 екосистем букве и црног граба,
 екосистем букве и коштрике,
 екосистем букве и веприне,
 екоситем брдских букових шума,
 екосистем букових шума;
 екосистем буково-јелових шума.

5. Биом тамних четинарских шума, на овом простору развијен само у уском
појасу изнад шума букве, диференцира се на сљедеће екосистеме:
 екосистем јеле и ребраче,
 екосистем смрче,
 екосистем јеле.

6. Биом шума сладуна и цера, који углавном настањује простор мезијске
провинције Брчко дистрикта БиХ, диференцира се на сљедеће екосистеме:
 екоситем шума сладуна и цера,
 екосистем храста китњака и цера.

7. Биом припанонских шума медунца, бјелограбића и црног граба. У зависности
од геолошко-педолошких и еко-климатских прилика, овај биом се
диференцира на више јасно издвојених екосистема:
 екосистеми бјелограбића,
 екосистеми црног граба и сребрне липе,
 екоситеми медунца и црног граба,
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 екосистеми ораха и ситнолисног китњака.

У оквиру основних пејзажа, због њихове промјене усљед дјеловања антропогеног
фактора, данас су присутни и различити облици шибљака: трњине, лијеске,
крушине, глога, свибовине, купине, хмеља те екосистеми: бујадишта и панонских
вриштина, екосистеми сјечина и пожаришта, хигрофилних и умјереновлажних
ливада, екосистеми остатака травнате степске вегетације те антопогенизованих
умјерено влажних и нитрификованих ливада, као и велико богатство и
разноликост обрадивих екосистема.

У оквиру биолошке разноликости посебно мјесто заузимају генетски ресурси
(биљне и животињске врсте које имају непосредну примјену у животу људи, у
добијању: хране, лијекова и материјала, те у хортикултури, еколошком и
генетичком инжењерингу и биотехнологији). То су данас различите
доместификоване биљке, као што су: повртарске културе, житарице, воће,
украсне биљке, те домаће животиње.

Геолошкој разноликости треба додати и различите облике хидрогеолошких
феномена садржаних у дубоким наслагама са још увијек значајним депоима
подземне воде у сјеверном дијелу Брчко дистрикта БиХ.

Извор: Студија „Евалуација природних вриједности животне средине у Брчко дистрикту БиХ“ (Реџић С. ет ал.,
2002, Центар за екологију и природне ресурсе ПМФ-а из Сарајева)

3.6. Анализа стања биодиверзитета геолошке разноликости и
природног насљеђа

Велике површине Брчко дистрикта БиХ су конвертоване у екосистеме и заједнице
са нижим облицима еколошке интеграције и сложености, јер је у значајној мјери
дошло до промјена у структури и динамици природних екосистема и пејзажа. Тако
да данас, од укупног броја еколошких заједница, примарним (различите шумске
заједнице) припада око 50%, а остало су секундарни облици као што су ливаде
(око 20%), док терцијарним екосистемима припада око 30% утврђених заједница.
На основу постојећег општег еколошког стања заједница, њих око 70% су са
знатно измијењеном структуром, а само 10% их је у приближно изворном облику.
Томе треба додати и око 20% заједница и екосистема са веома ограниченим
носивим капацитетом, иначе веома осјетљивим на било какве антропогене утицаје
и притиске. Око 30% заједница Брчко дистрикта БиХ је веома сензитивно и
осјетљиво на антропогене утицаје.

И међу гљивама је неколико врста које су угрожене, осјетљиве или ријетке.
Конзервациони статус животиња, такође, показује висок степен угрожености
појединих врста у свим групама фауне. Нарочито треба истаћи угроженост
пећинских и полупећинсих сисара (као што су слијепи мишеви) настањених у
Црним пећинама насеља  Бијела, вука, медвједа, видре, великог броја птица,
гмизаваца, водоземаца, а нарочито риба те инсеката.

Тренутно стање истражености биодиверзитета је релативно оскудно. О гљивама
готово да и нема објављених података који се односе на неку цјеловиту
географску област или биолошки таксон. Поједини истраживачи зоолози су
спорадично истраживали нека, углавном ужа, географска подручја, али ријетко се
може наћи цјеловита слика бројности и распрострањености врста у оквиру фауне.
Најбоље је стање у области ихтиологије гдје је Т. Вуковић (1977) у књизи „Рибе
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Босне и Херцеговине“ дао исцрпан преглед врста и подврста заступљених у
нашим водама уз опште податке о распрострањености. Ти подаци углавном важе и
данас мада је сигурно да су популације због загађивања вода, због прекомјерног,
неконтролисаног и незаконитог риболова потпуно уништене или значајно
измијењене. Значајни су подаци прикупљени послије Другог свјетског рата у
области орнитологије (највише Д. Руцнер и С. Обратил), али су систематично
обрађене само неке географске цјелине у БиХ. Промјене значајних размјера, када
су птице у питању, дешавају у току свега неколико година тако да постојећи
подаци брзо застарјевају. Постојећи подаци значајни су за уочавање трендова у
популацијама, ако могу да се упореде са савременим сазнањима.
Што се тиче гмизаваца и водоземаца, врло је мало нових података објављено
након радова Ст. Ј. Bolkay објављених до 1929. године. Због тога се не може ни
претпоставити какво је тренутно стање. Када су у питању бескичмењаци нема
података о свим објављеним радовима, али се чини да и у тој области није боље
стање истражености. Област ботанике знатно је више, шире и темељније
истраживана, али подаци нису сажети у једно свеобухватно дјело о флори.
Велики проблем представља и велики број података који се налази у својини
појединаца, ентузијаста у овој области, података који нису дати на увид
заинтересованој јавности, те је у том погледу надлежно одјељење Владе Брчко
дистрикта БиХ упутило сагласност да се у MVTiEO успостави привремени
бесплатни хостинг, везано за пилот апликацију Пројекта Натура 2000 у БиХ, којом
би се омогућило прикупљање података који би послужили заинтересованим без
надокнаде.

Генетски ресурси биљака и животиња као и њихови сродници у дивљини, данас
су под различитим степеном угрожености па и нестајања. Томе у значајној мјери
доприноси: неконтролисани прилив разних инвазивних врста биљака и
животиња, ГМО–генетски модификованих организама, неконтролисан унос
сјеменског и расадничког материјала, употреба пестицида, неуравнотежена
пољопривредна производња те контаминација површинских и подземних вода.

Геолошка разноликост је, такође, под различитим пријетњама, а посебно због:
неконтролисане сјече, експлоатације минералних ресурса, загађивања и
контаминације површинских и подземних вода. Треба навести велики број
неконтролисаних бушотина према депоима подземне воде у ангажману
појединаца, непрописно експлоатисаних или непрописно затворених.

Извор:Студија „Евалуација природних вриједности животне средине у Брчко дистрикту
БиХ“ (Реџић С. ет ал., 2002, Центар за екологију и природне ресурсе ПМФ-а из Сарајева).

Литературни подаци о истражености биљних таксона

Бранимир Фабијанић је у периоду 1980–1985. године радио на изради списка за
црвену књигу Босне и Херцеговине. Рад се искључиво базирао на литературним
подацима.
Еколошко друштво БиХ 1990. године покреће иницијативу да се изради списак за
црвену књигу Босне и Херцеговине. Тај задатак је повјерен Чедомилу Шилићу
који је већ крајем 1990. године израдио списак на коме се налази 678 врста које
припадају Pteridophytama и Spermatophytama. Тај списак није дефинитиван, а
утврђен је на основу великог научниковог искуства, увида у велики број
флористичких и вегетацијских дјела и монографија, детаљног увида у богате
научне збирке Ботаничког одсјека Земаљског музеја Босне и Херцеговине у
Сарајеву, у којем су посебно значајне збирке са краја 19. и почетка 20. вијека, а
које су прикупили: Blau O. (1828–1879), Moellendorff O. (1848–1903), Hofmann F.
(1834–1889), Brandis E. (1834–1931), Maly K. (1874–1952) и други.



Стратегија заштите животне средине Брчко дистрикта БиХ за период 2016 – 2026. године

51

Категорија угрожености појединог биљног таксона одређена је према усвојеним
мјерилима Међународног савеза за заштиту природе и природних добара (IUCN) и
то:

 нестала изумрла врста (Extinct –»Ex«) – тој категорији припадају врсте које
након поновљеног тражења на некадашњем станишту и околини нису нађене;

 вјероватно изумрла врста (Extinct –»Ex?«);
 јако угрожена врста (Endangered –»Е«) – у ту категорију спадају врсте које су

толико угрожене да могу лако да нестану или изумру ако неповољни фактори
наставе да дјелују;

 угрожена или рањива врста (Vulnerabre –»V«) – врста која живи на таквим
стаништима на којим је еколошка равнотежа осјетљива и на најмање
човјекове захвате (нпр. топли извори, мразишта, тресетишта, баре и сл.).
Наставак негативних утицаја на станиште неминовно сврставају дотичну врсту
у категорију »Е«;

 ријетка или потенцијално угрожена врста (Раре – »R«) – у ту категорију
сврставају се ријетке и малобројне врсте које нису непосредно угрожене, али
то могу лако постати. Ту спадају врсте са малим ареалом, те посебно
ендемичне и реликтне врсте;

 недовољно позната врста (Insufficiently Known –»К«) – у ту категорију су
убројане врсте за које се претпоставља да припадају једној од категорија
угрожености, али постоји мало података за сигурну категоризацију.

Израда Црвене књиге врста представља свакако један од најважнијих приоритета
у заштити природе БиХ. Ослонац је приједлог Црвене листе Шилића из 1996.

3.7. Развијање индикатора праћења

За праћење стања природе, дефинисани су индикатори праћења стања, и то
према областима:

 Конверзија станишта:
- пораст броја угрожених врста,
- пораст броја изумрлих врста,
- пораст броја угрожених екосистема,
- промјена структуре екоситема.

 Прекомјерна експлоатација ресурса:
- промјена структуре екосистема,
- опште стање екосистема,
- губитак екосистемских сервиса,
- / регулација квалитета ваздуха,
- / регулација климатских услова,
- / регулација водног режима,
- губитак специфичних животних заједница,
- број површинских копова кречњака и доломита,
- експлоатација ријечног пијеска,
- број мини-централа,
- број спелеолошких објеката,
- број и локације фосилних налазишта.

 Загађење (индикатори стања педосфере, атмосфере, хидросфере и
управљања отпадом):
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- угроженост и губитак ријетких и ендемских врста,
- угроженост и губитак ријетких и ендемских екосистема,
- ширење екосистема са већим капацитетом прихвата.

 Климатске промјене:
- пораст броја угрожених врста,
- пораст броја угрожених екосистема,
- мочварне врсте и екосистеми.

 Инвазивне врсте:
- ширења ареала екосистема са већим капацитетом прихвата.

3.8. Рангирање екосистема према степену биоразноликости

Са највишим степеном разноликости су екосистеми лишћарско-листопадних шума,
који се налазе у јужном дијелу Брчко дистрикта БиХ, на карбонатној геолошкој
подлози и плитким карбонатним земљиштима (калкомеланосолима, рендзинама и
плићим смеђим кречњачким земљиштима). То су сљедећи екосистеми:
 екосистеми бјелограбића, клена и црног јасена,
 екоситеми медунца и црног граба,
 екосистеми ораха и ситнолисног китњака.

Другој групи припадају:
 екоситем шума сладуна и цера,
 екосистем храста китњака и цера.

Трећој групи припадају:
 екоситем шуме храста лужњака и обичног граба,
 екосистем шуме храста китњака и обичног граба,
 екосистем ацидофилних храстово-грабових шума са коштриком.

Четвртој групи, по флористичком и фаунистичком богатству, припадају:
 екосистем термофилних букових шума са јесењом шашиком,
 екосистем умјерено термофилних букових шума са јавором глухачем;
 екосистем букве и црног граба,
 екосистем букве и коштрике,
 екосистем букве и веприне,
 екоситем брдских букових шума,
 екосистем букових шума са бекицом на киселим земљиштима,
 екосистем буково-јелових шума.

У пету групу спадају:
 екосистеми жутиловке и лужњака,
 екосистеми храста лужњака и коштрике те њихови деградацијски стадијуми

(екосистеми јасике трепетљике, екосистеми брезе, те различити шибљаци
раките и бијеле крте врбе).

У шесту групу спадају мочварни екосистеми и њихове заједнице:
 екосистеми шума црне јохе,
 екосистеми шума бијеле врбе,
 екосистеми шума бијеле и црне тополе,
 екосистеми пољског јасена и дријемовца;
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те тамне четинарске шуме са екосистемима:
 екосистем јеле и ребраче,
 екосистем смрче и
 екосистем јеле и округлолисног броћа.

Са највишим степеном фористичке и фаунистичке раритетности па и
ендемичности су:
 екосистем у пукотинама карбонатних стијена,
 екосистеми у полупећинама,
 екосистеми мочвара и водењара,
 екосистеми полидоминантних лишћарско-листопадних шума: сребрне липе,

коштрике, црног граба, црног јасена, јесење шашике, клокочике, босанске
звончике и других реликтних врста.

3.9. Утицаји на биодиверзитет

Статус биолошке разноврсности (биодиверзитета) је детерминисан са физичко-
географским условима и интензитетом антропогених утицаја, укључујући и мјере
које се спроводе с циљем заштите и очувања природе. Осим утицаја на биолошку
разноврсност, угрожавајући фактори утичу на земљиште, воду и остале ресурсе.
Утицаји на биодиверзитет уопштено су различити и варирају од региона до
региона. Битни утицаји на биодиверзитет испољавају се нарочито у близини
већих центара, гдје су интензивирани антропогени утицаји. Такође, приликом
оцјене стања угрожености биодиверзитета треба имати у виду специфичности
рељефа и постојање практично три климатска појаса у којим се развијају
различити типови станишта и врста. Детаљнија анализа тренда квалитативних и
квантитативних карактеристика биодиверзитета на територији цјелокупне БиХ
била је предмет истраживања Националног извјештаја о стању биодиверзитета. У
сврху давања прегледа утицаја појединих сектора на природу и биодиверзитет,
дат је табеларни преглед најважнијих антропогених утицаја на биодиверзитет
БиХ.

Подручје
активности

Угрожавајући
фактори

Утицај на биодиверзитет

Пољопривреда

 Заузимање нових
површина за
пољопривредну
производњу
 Повећано коришћење
средстава за заштиту биља
 Повећано коришћење
вјештачких ђубрива
 Европски тренд
губитка биодиверзитета
ливадских заједница
усљед напуштања
пољопривредне
производње
 Увођење нових сорти
биљака и раса животиња,
укључујући и оне генетски
модификоване

Смањење водних ресурса
усљед:

Потенцијални утицаји на биодиверзитет врста
 Нестајање појединих врста у вези са
култивацијом земљишта, ширење коровских врста.
 Изоловање појединих популација дивљих врста
у енклавама пољопривредног простора.
 Промјене станишта (губитак станишта) усљед
ерозије.
 Смањење бројности популација усљед обраде и
култивације.
 Промјене станишта (еутрофикација станишта),
са резултантом у трансформацији екосистема и
опадању бројности осјетљивих врста – не само оних
које су директно везане за мјере култивације.
 Нестајање старих, традиционалних сорти и раса.
 Могућности хибридизације.
 Промјене станишта (сушење и деградација
земљишта), које резултују промјенама екосистема и
губитком осјетљивих врста.
 Нестајање природних водних система
(тресетишта, влажних мочвара, природних система).
 Деградација пејзажа.
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 Неадекватних мјера
мелиорације које су
проузроковале угрожавање
зона природне ретенције
воде
 Неадекватне
конзервације или
недостатка уређаја за
одржавање ниског нивоа
ретенције

Шумарство

 Неравномјерно
газдовање

 Прекомјерна
експлоатација дрвета

 Санитарне сјече и
шумски ред

 Изградња шумских
комуникација

 Шумске крађе.

 Неправилан избор и извођење одређеног типа
сјече доводи до поремећаја цијелог система
еколошке равнотеже у шуми. Чиста сјеча доводи до
дугорочног уништавања станишта шумских врста и
замјене секундарним екосистемима, који се одликују
смањеном продукцијом и малим диверзитетом флоре
и фауне. Уништена шумска станишта често
насељавају инвазивне алохтоне врсте као што је
Amorpha fructicosa које формирају монотипске
заједнице веома сиромашне флорним диверзитетом,
а при томе онемогућавају поново насељавање
аутохтоних врста. Затим, принцип уређивања и
газдовања шумама да се фаворизују неке врсте на
рачун других, а поготово одређени генотипови (због
квалитетније дрвне масе), озбиљно угрожава
специјски као и генетски диверзитет.
 Економска криза допринијела је да се тренд
прекомјерне експлоатације повећао.
 Прекомјерна експлоатација дрвета долази у
сукоб са низом принципа еколошки одрживог
коришћења биодиверзитета као природног ресурса.
 Уклањањем старих, оштећених и болесних
стабала из шумских екосистема уништавају се читава
микронасеља разних врста инсеката и птица које
храну и уточиште налазе управо на оваквим
стаблима.
 Ова активност доводи до деградације земљишта
ерозијом при чему се испољавају и негативни
утицаји на екосистеме у околини. Шумске
саобраћајнице пресијецају природне екосистеме
спречавајући комуникацију ценобионата, а врло
често оне се налазе на основним коридорима
миграција и унутар ареала активности популација
појединачних врста изазивајући њихово масовно
уништавање. Повећањем отворености шума повећава
се и опасност од шумских крађа (дрвета и недрвених
производа), као и загађивања шумског простора.
 Неовлашћена експлоатација шумских ресурса
често се односи на сјечу стабала посебних
квалитативних карактеристика (одређене врсте,
одређене димензије, структура дрвета итд.), чијим се
уклањањем из шумских екосистема негативно утиче
првенствено на генетски диверзитет.

Управљање
водама

Загађење површинских и
подземних вода, као
резултат:
 Испуштања загађене
или недовољно
пречишћене отпадне воде.
 Површинске бујице са
производних површина или
комуникација (унутрашње
путне мреже).

 Промјене (конверзије) станишта као резултат
еутрофикације и пратеће промјене екосистема и
губитак осјетљивих врста.
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Индустрија Загађења проузрокована:
 Емисијама гасова и
лебдећих честица у
атмосферу.
 Испуштањем отпадних
вода.
 Буком и радијацијом.

 Промјене у екосистемима проузроковане
еутрофикацијом и ацидификацијом (киселе кише),
појава посебних загађивача, као посљедицу имају
губитак осјетљивих врста.

Планирање и
изградња

Заузимање слободних
површина:
 За изградњу насеља,
индустрије или за
туристичку
инфраструктуру,
 За изградњу
транспортног система и
елемената линеарне
инфраструктуре, односно
система преноса.

Ограничавање/смањење подручја под природним или
полуприродним земљиштима:
 Промјене станишта и промјене екосистеама,
губитак осјетљивих врста.
 Отежано кретање и миграција врста усљед
успостављања еколошких баријера.
 Стварање услова за ширење нових (инвазивних)
врста и колонизације екосистема.
 Синантропизација флоре и фауне.
 Деградација пејзажа.

Транспорт  Повећан интензитет
саобраћаја и густина путне
мреже.

 Промјене станишта као резултат загађења од
моторизације и као посљедица промјена екосистема
и губитак осјетљивих врста.
 Страдање животиња на путевима.
 Отежано кретање животиња због еколошких
баријера.

Туризам и
рекреација

 Неконтролисан развој
туристичких и
рекреационих капацитета,
нарочито у природно
вриједним подручјима.
 Повећан број посјета у
осјетљивим подручјима,
гдје нема адекватне путне
инфраструктуре да
прихвати повећан број
посјетилаца.

Ограничавање/смањење подручја под природним или
полуприродним земљиштима
 Промјене станишта и промјене екосистема,
губитак осјетљивих врста.
 Промјене услова станишта усљед загађења
(недостатак инфраструктуре као што су
канализација, постројења за прераду отпадних
вода), што резултује у промјенама екосистема и
губитком осјетљивих врста.
 Синантропизација флоре и фауне.
 Заузимање вегетације, угрожавање животиња,
трансформација екосистема и нестајање врста.

3.10. Циљеви, мјере, временски оквир и одговорности за заштиту
природе

Генерални циљ Стратегије заштите природе Брчко дистрикта БиХ је:
 одржива заштита природе, промоција уравнотежене употребе природних

ресурса кроз успостављање интегрисаног система управљања биолошком и
геолошком разноликошћу;

идентификовани су и сљедећи посебни циљеви:
1. заштита биолошке и геолошке разноликости на територији Брчко дистрикта

БиХ кроз јачање институционалног оквира и јачање капацитета јавне
администрације;

2. смањење притисака на биолошку и геолошку разноликост Брчко дистрикта
БиХ;

3. одрживо коришћење природних ресурса.

 Циљ 1: Заштита биолошке и геолошке разноликости на територији Брчко
дистрикта БиХ кроз јачање институционалног оквира и јачање капацитета
јавне администрације
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Овај циљ је постављен да би се нашле нове могућности у дефинисању и
ефикаснијем функционисању институционалног оквира Брчко дистрикта БиХ,
кроз сарадњу и размјену информација између различитих сектора: просторног
планирања, заштите животне средине, шумарства, пољопривреде и других, који
кроз своје законске мјере, утичу на просторне структуре и уопштено на стање у
области заштите природних вриједности, његовом односу према државном органу
БиХ, те преузетим и наредним обавезама од међународне заједнице, а посебно у
имплементацији Конвенције о биолошкој разноликости. За остваривање овог
циља идентификоване су и сљедеће мјере:

Мјера 1.1. Инвентаризација врста и успостављање црвене књиге за Брчко
дистрикт БиХ у склопу Црвене књиге за БиХ.

Ова мјера се односи на инвентаризацију врста (флора, фауна, фунгие) и потребу
успостављања црвене књиге БиХ у чијем дијелу би се налазила Црвена књига
Брчко дистрикта БиХ, у складу са европским и свјетским критеријумима. Важно је
нагласити и потребу идентификовања инвазивних врста.

Мјера 1.2. Успостављање заштићених подручја и израда планова за одрживо
управљање заштићеним подручјима

Успостављање заштићених подручја на територији Брчко дистрикта БиХ
(предвиђених просторним планом), као и израда планова за одрживо управљање
заштићеним подручјима треба бити у складу са важећим просторним планом
Брчко дистрикта БиХ као и ЕУ стандардима и најбољом праксом.

Мјера 1.3. Успостављање мониторинга стања биодиверзитета у Брчко дистрикту
БиХ

Успоставити мониторинг стања биодиверзитета на територији Брчко дистрикта
БиХ, с посебним акцентом на мониторинг заштићених подручја (у складу са
просторним планом).

Мјера 1.4. Повезивање активности у сектору шумарства, водопривреде,
пољопривреде, просторног планирања, са процесом заштите
биодиверзитета

С обзиром на то да се интереси сектора заштите природе и биодиверзитета често
сукобљавају са интересима других сектора, а посебно секторима шумарства,
водопривреде, пољопривреде, урбаног развоја, туризма, итд., потребно је
успоставити сарадњу ових сектора како би се омогућило оптимално коришћење
природних ресурса за потребе развоја других сектора, уз макисмалну могућу
заштиту природе и биодиверзитета.

 Циљ 2: Смањење притисака на биолошку и геолошку разноликост Брчко
дистрикта БиХ

Интензиван развој, различити процеси антропогенезе, настојање човјечанства да
конвертује природне ресурсе у различите производе (храна, лијекови, влакна,
енергија) и удовољи потребама савременог човјека условљава свакодневно
растући спектар притисака на све сегменте животне средине, а нарочито на
биолошку и геолошку разноликост. Међу доминантне притиске спадају:
неуравнотежено грађевинарство, урбанизација, експлоатација шума, хербалних
ресурса, неселективно отварање каменолома и други индиректни притисци који
доприносе израженој конверзији природних станишта, а консеквентно томе и
промјени биолошке и геолошке разноликости. С циљем постизања смањења
притисака и развоја адекватних мјера њиховог управљања, прописују се сљедеће
мјере:



Стратегија заштите животне средине Брчко дистрикта БиХ за период 2016 – 2026. године

57

Мјера 2.1. Смањење притисака на биодиверзитет кроз успостављање адекватних
механизама планирања и спровођења просторног плана

Смањење притиска на биодиверзитет је могуће уз смањење притиска у простору
кроз адекватно планирање те успостављање механизма контроле спровођења
усвојеног просторног плана Брчко дистрикта БиХ. Плановима управљања на
заштићеним просторима дефинисати обавезе и ограничења градње на
заштићеним подручјима. Ове обавезе и ограничења  уградити у Просторни план,
а контролу спровођења повјерити надлежном инспекцијском органу.

Мјере 2.2. Дефинисање биоиндикатора и праћење негативних утицаја на животну
средину  путем дефинисаних биоиндикатора

За ублажавање посљедица кључних негативних утицаја на животну средину, како
на локалном тако и на регионалном нивоу, неопходно је, прије свега, дефинисати
које биоиндикаторе је потребно пратити те успоставити систем и механизме за
праћење тих негативних утицаја на основу индикатора.

Мјера 2.3. Контролисати и пратити урбанизацију те адекватно рјешавати
инфраструктурне проблеме како у урбаним тако и у руралним
дијеловима Брчко дистрикта БиХ

Неопходна је стална контролисана урбанизација и адекватно рјешавање
инфраструктурних проблема, како у урбаним тако и у руралним дијеловима Брчко
дистрикта БиХ, посебно оних дијелова који се налазе уз заштићена подучја или
насељених дијелова који могу изразито негативно утицати на стање животне
средине, генерално, и на стање биодиверзитета кроз активности популације
(загађење ваздуха, воде, фекалне канализације са испустима у водотокове, лов,
риболов, одлагање отпада на непредвиђена мјеста, интензивне пољопривредне
активности, интензивно сточарство и сл.).

 Циљ 3: Одрживо коришћење природних ресурса

Развој система одрживе употребе природних ресурса је основни предуслов те
насушна потреба у обезбјеђењу ефикасних мјера заштите природе. Одржива
употреба природних ресурса  је обавеза сваке чланице Организације уједињених
нација, што је прописано Програмом за 21. вијек (Агенда 21) на Самиту о Земљи
(Рио де Жанеиро, 1992). На развој одрживе употребе природних ресурса, на
сваком биогеографском подручју те облицима тржишта и друштвено-економског
уређења појединих држава, озбиљно је указала и Миленијумска процјена
екосистема и обавезала сва међународна тијела (UNEP, UNDP итд.) на
имплементацију таквих мјера које неће резултирати даљим губицима биолошке па
и геоморфолошке разноликости. То се посебно односи на земље у интензивној
транзицији, као што је БиХ у којој су, због растућег сиромаштва, и све већи и
интензивнији насртаји на природне ресурсе. Дефинисање и поимање одрживости
употребе природних ресурса мора бити усаглашено са кључним развојним
документима Брчко дистрикта БиХ те Босне и Херцеговине. Реализација овог
циља подразумијева дефинисање потребе реализације одређених мјера како
слиједи.

Мјера 3.1. Очување традиционалних знања и искустава у процесу управљања
биолошком и геолошком разноврсношћу

С обзиром на изражену разноликост људских култура на простору БиХ, током
дугог процеса етногенезе дошло је и до стварања посебне културе и
традиционалности и у односу према свим дијеловима природе, а нарочито у
употреби различитих генетских ресурса (биљака, животиња и гљива) које имају
посебне могућности примјене. Укупност традиционалних знања прилагођених
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савременим потребама доприноси одрживој употреби како биолошке тако и
геолошке разноликости.

Мјера 3.2. Успостављање и јачање стимулативних економских мјера
Природна разноликост Брчко дистрикта БиХ има огромну економску вриједност.
Модерне детерминанте одрживог развоја не виде заштиту биодиверзитета само у
заштити већ и у рационалном и одрживом коришћењу. Неопходно је
успостављање и јачање стимулативних економских мјера и за поспјешивање
узгоја култивисаних и припитомљених врста (широк спектар сорти у
пољопривреди, воћарству и повртарству, те одређених раса у сточарству) је
могућа уз очување постојећег биодиверзитета.

Мјера 3.3. Развој и промоција одрживог туризма.
Као један од основних начина рационалне употребе природних ресурса и
генерисања еколошки профитабилне добити, смањења локалног сиромаштва и
повећања стопе атрактивности простора Брчко дистрикта БиХ је и развој
одрживог туризма, са посебним нагласком на едукативни, научни и рекреациони
туризам.

Слиједи табеларни приказ циљева и мјера за заштиту природе Брчко
дистрикта БиХ са дефинисаним временским оквиром и одговорностима.



Област: Природа

Р.
бр.

Циљ Р.
бр.

Мјере Рок Одговорност

1.

Заштита природе и
биодиверзитета на
територији Брчко
дистрикта БиХ кроз
јачање
институционалног
оквира и јачање
капацитета управе

1.1. Инвентаризација врста и успостављање црвене књиге
БиХ са  дијелом који се односи на Брчко дистрикт БиХ 2024.

Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну средину

1.2. Успостава заштићених подручја и израда планова за
одрживо управљање заштићеним подручјима 2025.

Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну средину

1.3. Успостава мониторинга стања биодиверзитета у Брчко
дистрикту БиХ 2025.

Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну средину

1.4.
Повезивање активности у сектору шумарства,
водопривреде, пољопривреде, просторног планирања,
са процесом заштите биодиверзитета

2025.
Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну средину

Р.
бр.

Циљ Р.
бр.

Мјере Рок Одговорност

2.
Смањење притиска на
биодиверзитет Брчко
дистрикта БиХ

2.1.
Смањење притисака на биодиверзитет кроз
успостављање адекватних механизама планирања и
спровођења просторног плана

2022.

Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну средину
Одјељење за урбанизам

2.2.
Дефинисање биоиндикатора и праћење негативних
утицаја на животну средину путем дефинисаних
биоиндикатора

2023.
Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну средину

2.3.
Контролисање и праћење урбанизације те адекватно
рјешавање инфраструктурних проблема, како у урбаним
тако и у руралним дијеловима Брчко дистрикта БиХ

2024.

Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну средину
Одјељење за урбанизам

Р.
бр.

Циљ Р.
бр.

Мјере Рок Одговорност

3.
Одрживо коришћење
природних ресурса
Брчко дистрикта БиХ

3.1. Очување традиционалних знања и искустава у процесу
управљања биолошком и геолошком разноврсношћу

Од
2022.

Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну средину

3.2.
Успостављање и јачање стимулативних економских
мјера Од

2021.

Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну средину
Остала релевантна одјељења
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3.3.

Развој и промоција одрживог туризма
Од

2023.

Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну средину
Одјељење за привредни развој, спорт и
културу



4. СТРАТЕГИЈА ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Увод

Загађење ваздуха штетно је за наше здравље и за нашу околину. Оно може
проузроковати кардиоваскуларне и респираторне болести и рак те је водећи
узрочник преране смрти који долази из околине. Неке материје попут арсена,
кадмијума, никла и полицикличних ароматских угљоводоника генотоксичне су и
канцерогене за људе и није могуће одредити праг испод ког не представљају
опасност. Загађење ваздуха такође негативно утиче на квалитет ваздуха и тла те
наноси штету екосистемима преко еутрофикације (прекомјерног испуштања
азота) и киселих киша, чиме су захваћени пољопривреда и шуме те грађевински
материјали и зграде. Много је извора загађења ваздуха, но оно прије свега
потиче од индустрије, производње енергије и пољопривреде.

Утицај загађеног ваздуха на здравље становништва

Загађивањем ваздуха угрожава се здравље људи те животињски и биљни свијет у
цјелини. Такође, угрожен је опстанак човјека и створене материјалне, културне и
друге вриједности.

Развој производње у свијету расте таквом брзино, да је већ половином 20 вијека
постало очигледно да природне силе нису у могућности да неутралишу огромне
масе производних отпадака, што је довело до нарушавања равнотеже у природи.
На крају, треба имати на уму да техника и технологија доносе благостање у којм,
уосталом, и уживамо, али ако се користе незналачки и небрижљиво, могу
представљати велику опасност за човјека.

Аерозагађење негативно утиче на све органе човјековог организма, а који ће
орган више страдати зависи од начина продирања отровних супстанци у
организам. Респираторни систем је најугроженији. На њега аерозагађење дјелује
акутно и хронично. Акутно стање се јавља у четвртом дану трајања загађења.
Разумије се, ту не оболијева становништво у цјелини, већ као код других
епидемија микробног и вирусног поријекла, прво оболијевају дјеца и стара лица.
Слузокожа дисајних путева својом хистолошком грађом располаже значајним
механизмима за одбрану од штетних агенаса у удахнутом ваздуху. Међутим,
дуготрајно присуство и дејство загађивача ваздуха доводи до блокирања
одбрамбеног механизма.
Рак респираторног система је нарочито актуелан код становника великих градова
гдје долази до наглих повећавања аерозагађења.
Научне студије су већ указале на узрочну везу између настајања рака плућа и
аерозагађења, с обзиром на то да су канцерогене супстанце стално присутне у
ваздуху насељених мјеста, било да им је поријекло из угља, уља за ложење,
издувних гасова или радиоактивних материја.

Утицај загађеног ваздуха на биљни свијет

Научно је потврђено да је биљни свијет далеко осјетљивији на загађења у
ваздуху од човјека (помиње се 15 пута осјетљивији).
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Загађења присутна у ваздуху улазе кроз отворе лишћа доспијевајући у биљку
нормалном респирацијом. У листу биљке наступа реакција између полутанта и
хлорофила. У том случају губи се хлорофил и долази до поремећаја фотосинтезе.
Тада лишће поприма блиједозелену и жућкасту боју. Биљка почиње да закржља
уз значајно смањење приноса. У тежим случајевима загађења ваздуха биљка
увене. Разне врсте загађења различито дјелују на биљни свијет.
Утврђивање узрочника састоји се у излагању биљке различитим концентрацијама
полутаната у различитим временским интервалима. Тако се може утврдити
минимална концентрација полутанта у ваздуху, чије се присуство може
дозволити.

Утицај загађеног ваздуха на материјална добра

Материјална добра (грађевински материјали од метала и неметала, гума, кожа,
папир и др.) изложена дејству загађеног ваздуха пропадају због хемијске
реакције која се догађа између полутаната и материјала. Колико дуго ће
полутанти из ваздуха дјеловати на материјално добро зависи, између осталог, и
од присуства водене паре, јер многи полутанти почињу агресивно дјеловати тек у
присуству влаге. Такав случај је са оксидима сумпора и азота.
Кише изнад великих индустријских објеката и урбаних средина су често киселе,
због апсорпције полутаната из ваздуха. Киселе кише могу проузроковати доста
штете, посебно на биљном и животињском свијету.
Металне конструкције при загађеном ваздуху временски врло брзо страдају од
појаве корозије. Исти је случај и са фасадама зграда. Кожа, папир и текстил се
такође оштећују појавом полутаната у ваздуху. Гума је посебно осјетљива на
озон, због реакције између озона и сировина из којих се производи гума.
Разарање умјетничких споменика под утицајем загађеног ваздуха ствара озбиљну
забринутост међу онима који његују и одржавају споменике. Заправо, постоје три
узрочника који утичу на разарање грађевина: физички, хемијски и биолошки.
При том, никада не наступа само један од ових узрочника, већ се комбинују. Када
је у питању хемијски утицај, мисли се прије свега на загађени ваздух. Агресивни
саставни дијелови загађеног ваздуха су, нарочито посљедњих година, озбиљно
угрозили умјетничка дјела и грађевине. Овим хемијским дјеловањем угрожено је
безброј умјетничких дјела, споменика и грађевина. Овај процес је далеко
примјетнији у мјестима развијеније индустрије, а стручњаци из ове области су већ
дали знак за узбуну: »ако се у најскорије вријеме не пронађу рјешења за
смањење загађења у ваздуху, може се рачунати да ће за неку деценију пропасти
највећи дио средњовјековних грађевина и скулптура«. Дакле, пријети опасност
од уништења ненадокнадивог културног блага.

4.1. Постојеће стање

4.1.1. Законски оквир

Брчко дистрикт БиХ је усвојио Закон о заштити ваздуха (СГ,БД 25/04) у оквиру
свог основног сета закона за заштиту животне средине а потом су услиједиле и
три измјене, тако да је тренутно на снази важећи закон

- Закон о заштити ваздуха (СГБД 25/04, 1/05,19/07 и 9/09).

У оквиру овог закона донесена су и усвојена сљедећа подзаконска акта:

a) Правилник о граничним вриједностима емисије загађујућих материја у
ваздух (СГБД 30/06);
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b) Правилник о емисији испарљивих органских једињења (СГБД 30/06);
c) Правилник о мониторингу квалитета ваздуха (СГБД 30/06);
d) Правилник о граничним вриједностима емисије у ваздух из постројења за

сагоријевање (СГБД 30/06);
e) Правилник о мониторингу емисија загађујућих материја у ваздух (СГБД

30/06);
f) Правилник о постепеном искључивању супстанци које оштећују озонски

омотач (СГБД 30/06);
g) Правилник о ограничењу емисије у ваздух из постројења за спаљивање био

масе (СГБД 30/06);
h) Правилник о условима за рад постројења за спаљивање отпада (СГБД

30/06).
i) Правилник о граничним и циљаним вриједностима квалитета ваздуха,

праговима информисања и узбуне (СГБД 18/11).

4.1.2. Емисије у ваздух

Највеће емисије полутаната на подручју Брчко дистрикта БиХ јављају се из
сљедећих извора:

- Топионица и рафинирање олова, »Тесла« Брчко;
- »Бимал«;
- Шећерана;
- »Житопромет«;
- депонија отпада;
- асфалтне базе;
- шопинг центри;
- школе;
- болнице;
- саобраћај;
- индивидуална ложишта итд.

Полутанти који се испуштају су:
- сумпор-диоксид SO2,
- азотни оксиди NOx,
- угљен-моноксид CО,
- угљен-диоксид CО2,
- лебдеће честице PМ10 и PМ2,5 и др.

Гориво које се најчешће користи је фосилно (80%) и то углавном угаљ из
Бановића и Ђурђевика са процентом сумпора (око 2%) и Угљевика (око 5%) те
уље за ложење са 0,2-0,5% сумпора.

4.1.3. Узроци загађења ваздуха

Индустријска загађења су узрокована:
- застарјелим технолошким процесима,
- избором локације за индустрију, јер то представља врло значајан елеменат у

смислу обезбјеђења задовољавања квалитета ваздуха.
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Саобраћајна загађења су узрокована:
- јавни и приватни саобраћај, интензиван саобраћај кроз центар града,

пребукираност саобраћајница у центру града, загушења у одређеним
временским интервалима;

- велики број учесника у саобраћају са моторима старијег типа или неисправним
моторима, што узрокује повећану емисију загађујућих материја у ваздуху.

Загађења од депоније отпада:
- неадекватно ријешен проблем збрињавања отпада доводи до честих

самозапаљења мјешовитог отпада на депонији што узрокује ослобађање
опасних полутаната у ваздух који се шире у околна приградска насеља,

- непријатни мириси у околним приградским насељима.

Загађења од гријања насеља су узрокована:
- неодговарајућом конструкцијом ложишта код котловских постројења,

конструкција ложишта намијењена за једну врсту горива, а употребљава се
друга врста;

- неодговарајућом врстом горива, јер горива која садрже висок проценат сумпора
значајно утичу на укупну загађеност ваздуха у градовима.

У наредној табели дат је преглед садржаја сумпора у угљу из БиХ те уљима.

Гориво
Садржај сумпора Калорична моћ

(МЈ)% г/4,2 МЈ
Угаљ

Станари 0,23 1,0 9,60
Крека 0,56 2,0 12,75

Бановићи 1,1 3,0 17,45
Какањ 1,6 3,5 19,25

Ђурђевик 1,9 3,7 20,90
Гацко 1,1 5,1 9,10

Зеница 2,5 5,5 19,25
Бреза 2,4 5,7 17,65
Ливно 2,1 6,4 13,80

Миљевина 2,5 6,8 14,92

Мостар 3,2 8,8 15,35
Грачаница 2,5 9,2 11,20
Угљевик 5 19,5 11,35

Уље
ЕЛ 1,0 1,0 42,00
ЛС 1,5 1,5 41,00
Л 2,0 2,0 40,00
СР 3,0 3,0 40,00
Т 4,0 4,0 40,00

Поред наведеног, загађење ваздуха од гријања насеља узроковано је и:

- неодговарајућом висином димњака,
- неправилним ложењем, односно, непознавањем процеса сагоријевања,
- избором лоше локације насеља.

За Брчко дистрикт БиХ је посебно важно нагласити да, тренутно, не постоји
систем централног гријања, а посљедица тога је загађење ваздуха увећано
неколико пута у односу на стање које би било у случају његовог постојања.
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Међу главне загађиваче ваздуха у Брчко дистрикту БиХ спадају индивидуална и
индустријска ложишта, депонија отпада и саобраћај.

4.1.4. Стање квалитета ваздуха

Индикативна мјерења и резултати квалитета ваздуха у Брчко дистрикту БиХ
вршена мобилном станицом за праћење квалитета ваздуха у 2010, 2011. и 2012.
години (Извор: службена интернет страница Владе Брчко дистрикта БиХ http://bdcentral.net), указују на повећане
концентрације прије свега сумпор-диоксида и лебдећих честица пречника испод
10 µм, поготово у периоду сезоне гријања, а посљедња мјерење рађена у 2013.
години указују и на повећане концентрације приземног озона.
Такође, анализе показују и честа прекорачења граничних вриједности сумпор-
диоксида, лебдећих честица и озона прописаних Правилником о граничним и
циљаним вриједностима квалитета ваздуха, праговима информисања и узбуне
(СГБД 18/11).

Сагледавајући стање загађења ваздуха у Брчко дистрикту БиХ може се лако доћи
до закључка да је загађеност присутнија него што то одговара степену
индустријализације и урбанизације. За такво стање постоји више разлога, а
основни је тај што се ту проблематику недовољно познају они који могу утицати
на њено рјешење те се не предузимају адекватне мјере за укључивање
инструмената с циљем смањивања загађења ваздуха.
У наредним поглављима дати су циљеви и мјере за побољшање квалитета ваздуха
у Брчко дистрикту БиХ.

4.2. Циљеви и мјере за заштиту ваздуха

Циљ 1. Усклађивање законске и подзаконске регулативе са регулативом ЕУ и
међународним конвенцијама

Мјера 1.1. Израда и доношење новог закона о заштити ваздуха Брчко дистрикта
БиХ и припадајућих подзаконских аката у складу са одредбама сљедећих ЕУ
директива и међународних конвенција у мјери у којој су оне примјенљиве за
Брчко дистрикт БиХ и то:

ЕУ директиве

– Директива 2008/50/ЕZ Европског парламента и Савјета о квалитету околног
ваздуха и чистијем ваздуху за Европу (СЛ Л 152, 11. 6. 2008),
– Директива 2004/107/ЕZ Европског парламента и Савјета која се односи на
арсен, кадмијум, живу, никл и полицикличке ароматске угљоводонике у спољњем
ваздуху (СЛ Л 23, 26. 1. 2005),
– Директива Савјета 2001/81/ЕZ Европског парламента и Савјета о националним
вршним емисијама за одређене (поједине) загађујуће материје (СЛ Л 309, 27. 11.
2001),
– Директива 2003/87/ЕZ Европског парламента и Савјета којом се утврђује схема
за трговање квотама емисије гасова са ефектом стаклене баште унутар Заједнице
и којом се измјењује и допуњава Директива Савјета 96/61/ЕZ (СЛ Л 275, 25. 10.
2003),
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– Директива 2004/101/ЕZ Европског парламента и Савјета којом се допуњава
Директива 2003/87/ЕZ којом се утврђује схема за трговање квотама емисије
гасова са ефектом стаклене баште унутар Заједнице, везано за пројектне
механизме Кјотског протокола (СЛ Л 338, 13. 11. 2004),
– Директива 2008/101/ЕZ Европског парламента и Савјета којом се измјењује и
допуњава Директива 2003/87/ЕZ како би се ваздухопловне активности укључиле
у систем трговања квотама емисијама гасова са ефектом стаклене баште унутар
Заједнице (СЛ Л 8, 13. 1. 2009),
– Директива 2009/29/ЕZ Европског парламента и Савјета којом се измјењује и
допуњава Директива 2003/87/ЕZ како би се унаприједио и проширио систем
трговања емисијским јединицама Заједнице (СЛ Л 140, 5. 6. 2009),
– Директива 2009/30/ЕZ Европског парламента и Савјета о измјенама и допунама
Директиве 98/70/ЕZ у погледу спецификације бензина и дизелских горива и
гасног уља и увођењу механизма праћења и смањења емисија гасова са ефектом
стаклене баште и измјенама и допунама Директиве Савјета 1999/32/ЕZ у погледу
спецификације горива које користе пловила за унутрашњу пловидбу и укидању
Директиве 93/12/ЕЕZ (СЛ Л 140, 5. 6. 2009),
– Директива Савјета 87/217/ЕЕZ од 19. марта 1987. о спречавању и смањењу
загађења околине азбестом (СЛ Л 85, 28. 3. 1987),
– Директива Савјета 91/692/ЕЕZ од 23. децембра 1991. о стандардизацији и
рационализацији извјештаја о имплементацији одређених директива које се
односе на околину (СЛ Л 377, 31. 12. 1991),
– Директива 98/70/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 13. октобра 1998. о
квалитету бензинских и дизелских горива и измјени Директиве Савјета 93/12/ЕЕЗ
(СЛ Л 350, 28. 12. 1998),
– Директива Савјета 1999/32/ЕZ од 26. априла 1999. о смањењу садржаја
сумпора у одређеним течним горивима и о измјени Директиве 93/12/ЕЕZ (СЛ Л
121, 11. 5. 1999),
– Директива 2001/80/ЕZ Европског парламента и Савјета од 23. октобра 2001. о
ограничењу емисија одређених загађујућих материја у ваздух из великих уређаја
за ложење (СЛ Л 309, 27. 11. 2001),
– Директива 2003/17/ЕZ Европског парламента и Савјета од 3. марта 2003. о
измјени Директиве 98/70/ЕZ о квалитету бензина и дизелских горива (Текст
значајан за EGP) (СЛ Л 76, 22. 3. 2003),
– Директива 2004/42/ЕZ Европског парламента и Савјета од 21. априла 2004. о
ограничавању емисија испарљивих органских спојева насталих употребом
органских растварача у одређеним бојама и лаковима и производима за завршну
обраду возила, те о измјени Директиве 1999/13/ЕZ (СЛ Л 143, 30. 4. 2004),
– Директива 2008/112/ЕZ Европског парламента и Савјета од 16. децембра 2008.
о измјени директива Савјета 76/768/ЕЕZ, 88/378/ЕЕZ, 1999/13/ЕZ и директива
2000/53/ЕZ, 2002/96/ЕZ и 2004/42/ЕZ Европског парламента и Савјета ради
њиховог прилагођавања Уредби (ЕZ) бр. 1272/2008 о разврставању, означавању
и паковању материја и смјеса (Текст значајан за EGP) (СЛ Л 345, 23. 12. 2008),
– Директива 2010/75/ЕУ Европског парламента и Савјета од 24. новембра 2010. о
индустријским емисијама (интегрисано спречавање и контрола загађења)
(преиначено) (Текст значајан за EGP) (СЛ Л 334, 17. 12. 2010),
– Директива Комисије 2010/79/ЕУ од 19. новембра 2010. о прилагођавању
техничком напретку Прилога III. Директиви 2004/42/ЕZ Европског парламента и
Савјета о ограничавању емисија испарљивих органских спојева (СЛ Л 304, 20. 11.
2010),
– Директива 2012/33/ЕУ Европског парламента и Савјета од 21. новембра 2012. о
измјени Директиве Савјета 1999/32/ЕZ у вези са садржајем сумпора у бродским
горивима (СЛ Л 327, 27. 11. 2012).
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Међународне конвенције

- Оквирна конвенција УН-а о климатским промјенама (UNFCCC), Рио де Жанеиро
1992. г. (ратификована од БиХ 2000. г.- Сл. гласник БиХ бр. 19/00);
 Кјото протокол, Кјото 1997. г. (ратификован од БиХ 2008. г.- Сл. гласник БиХ

бр. 3/08);
- Конвенција UNECE-а о приступу информацијама, учешћу јавности у процесу

одлучивања и приступу правосудним органима из области животне средине,
Архус 1998. године (ратификована од БиХ 2008. г.);
 Протокол о регистру загађивача и домету загађења (PRTR), Кијев  2003. г.

(ратификована од БиХ 2003. г.);
- Конвенција о далекосежном прекограничном загађењу ваздуха, Женева 1979.

г. (ратификована од БиХ сукцесијом 1992. – Сл. лист СФРЈ 11/86 и Сл. лист
РБиХ 13/94);
 Протокол о дугорочном финансирању програма сарадње за праћење и

процјену далекосежне трансмисије загађивача ваздуха у Европи (EMEP),
Женева 1984. г. (ратификована од БиХ сукцесијом 1993. г. - Сл. лист СФРЈ
2/87 и Сл. лист РБиХ 13/94);

- Конвенција о заштити озонског омотача, Беч 1985. г. (ратификована од БиХ
сукцесијом 1993. г. - Сл. лист СФРЈ 2/87 и Сл. лист РБиХ 13/94);
 Протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач, Монтреал 1987. г.

(ратификована од БиХ сукцесијом 1993. г. - Сл. лист СФРЈ 16/90) са
припадајућим амандманима (ратификованим од БиХ 2003. г.).

Циљ 2. Успостављање система управљања квалитетом ваздуха у Брчко дистрикту
БиХ

Мјера 2.1 Доношење одговарајућег подзаконског прописа којим ће се успоставити
систем управљања квалитетом ваздуха у Брчко дистрикту БиХ.

Мјера 2.2. Успостављање регистра емисија загађујућих материја
Ова мјера подразумијева евидентирање и праћење извора емисије загађења
ваздуха по количинама и врстама у складу са одредбама посебног подзаконског
акта.

Мјера 2.3. Успостављање мреже за праћење квалитета ваздуха
Ова мјера подразумијева:
израду студије изводљивости која ће анализирати постојеће стање и дати
најоптималније и најефикасније рјешење за успостављање мреже на подручју
Брчко дистрикта БиХ, што укључује:

o избор полутанта који ће се мјерити;
o избор области у којој треба вршити мјерење;
o избор броја и распореда мјерних станица;
o избор трајања и учесталости узорковања;
o трошкове улагања и
o трошкове одржавања и управљања;
o набавку и постављање опреме за праћење квалитета ваздуха.

Мјера 2.4. Категоризација квалитета ваздуха
На основу законски дефинисаних услова извршити анализу постојећег стања и
категоризацију квалитета ваздуха на подручју Брчко дистрикта БиХ, а резултате
категоризације укључити кроз спровођење Мјера 4.2.2.4.

Мјера 2.5. Планске мјере које подразумијевају обезбјеђење квалитета ваздуха
кроз:
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- просторно и урбанистичко планирање,
- планове развоја индустрије, енергетике, саобраћаја и др.,
- квалитет градње,
- план интервентних мјера у случају прекорачења прагова узбуне прописаних

законским и подзаконским актима.

Мјера 2.6. Управно-административне мјере које подразумијевају обезбјеђење
квалитета ваздуха кроз:
- издавање еколошких дозвола,
- издавање урбанистичке сагласности, одобрења за грађење и одобрења за

употребу,
- обавезу провјере емисија и пријављивање у регистар емисија.

Мјера 2.7. Техничко-технолошке мјере које подразумијевају осигурање квалитета
ваздуха кроз:
- пројектовање објеката,
- примјену најбољих расположивих техника, техничких рјешења и мјера,
- коришћење опреме и постројења, који су прихватљиви за животну средину,
- правилно одвијање технолошких процеса и одржавање опреме,
- периодичне провјере емисија.

Циљ 3. Смањење енергетске интензивности
Овај циљ подразумијева спровођење сљедећих мјера:

Мјера 3.1 Израда и доношење прописа о енергетској ефикасности у
грађевинарству
С обзиром на то да је потрошња енергије у Брчко дистрикту БиХ везана, у великој
мјери, за потрошњу енергије за гријање стамбених објеката, потребно је и
доношење прописа о енергетској ефикасности у грађевинарству којим би се,
између осталог, прописало и увођење цертификата о енергетској ефиканости за
објекте (класификовање и издавање дозвола за градњу по категоријма),
методологије мјерења и услове за организације које врше мјерење.

Мјера 3.2. Израда и доношење акционог плана енергетски одрживог развоја
Акциони план енергетски одрживог развоја Брчко дистрикта БиХ има циљ
смањење емисије CО2 кроз:

• мјере енергетске ефикасности коришћењем обновљивих извора енергије,
управљањем потрошњом, едукацијом и другим мјерама;

• мјере које ће допринијети безбједности и разноликости снабдијевања
енергијом Брчко дистрикта БиХ;

• мјере за смањење енергетске потрошње у секторима зградарства, саобраћаја
и јавне расвјете;

• политику просторног уређења и трансформацију урбаних у еколошки
одржива подручја.

Циљ 4. Ограничење емисија из малих ложишта

Мјера 4.1. Регулисати коришћење угља према врсти корисника и квалитету угља
Регулација коришћења угља према врсти корисника и квалитету угља је потребна
с обзиром на то да се различите врсте угља из БиХ разликују према садржини
сумпора (однос 1 : 20). Потребно је прописати услове за коришћење специфичних
врста угља према врсти уређај, који су на терену присутни или се могу набавити
на тржишту (котао, пећ, снага, локација, конструкција). Осим тога потребно је
израдити и програм стимулисања коришћења појединих врста угља.
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Мјера 4.2. Доношење програма подстицаја коришћења обновљивих биогорива
Одговарајућим финансијским програмима подстицати коришћење обновљивих
биогорива (пелет, брикет и биогас), затим пропан/бутан гас и нискосумпорно уље
за ложење. Уколико је могуће, боље је урадити и стимулисати програм
супституције угља алтернативним горивима него стимулисати замјену једног угља
другим, јер и након замјене једне врсте угља другом са мањим садржајем сумпора
његовим сагоријевањем и даље настају други штетни продукти сагоријевања
(пепео, несагорјели угљоводоници, прашина, угљен и оксид и моноксид).

Мјера 4.3. Дефинисање квалитета собних пећи и котлова мале снаге
Дефинисање квалитета собних пећи и котлова мале снаге је могуће кроз:
доношење и имплементацију стандарда за квалитет собних пећи и колтова мале
снаге, регулацију продаје на тржишту собних пећи и котлова мале снаге,
инспекцијски надзор примјене овог стандарда. Потребно је усвојити правилник о
квалитету угља и успоставити инспекцијски надзор.

Слиједи табеларни приказ циљева и мјера за заштиту ваздуха Брчко
дистрикта БиХ са дефинисаним временским оквиром и одговорностима.



Област: Ваздух

Р.
бр

Циљ Р. бр Мјере Рок Одговорност

1.

Усклађивање законске
и подзаконске
регулативе са
регулативом ЕУ и
међународним
конвенцијама

1.1.

Израда и доношење новог закона о заштити ваздуха
Брчко дистрикта БиХ и припадајућих подзаконских
аката у складу са одредбама ЕУ директива и
међународних конвенција у мјери у којој су оне
примјенљиве за Брчко дистрикт БиХ

2022.

Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну
средину

Р.
бр.

Циљ Р. бр Мјере Рок Одговорност

2.

Успостављање система
управљања
квалитетом ваздуха у
Брчко дистрикту БиХ

2.1.
Доношење одговарајућег подзаконског прописа којим
ће се успоставити систем управљања квалитетом
ваздуха у Брчко дистрикту БиХ

2025.
Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну
средину

2.2.
Успостава регистра емисија загађујућих материја

2023.
Ресорно одјељење за животну
средину

Инспекција

2.3.
Успостављање мреже за праћење квалитете ваздуха

2023.
Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну
средину

2.4.
Категоризација квалитета ваздуха

2019.
Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну
средину

2.5.
Планске мјере које подразумијевају обезбјеђење
квалитета ваздуха 2019.

Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну
средину

2.6.
Управно-административне мјере које подразумијевају
обезбјеђење квалитета ваздуха 2023.

Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну
средину

2.7.

Техничко-технолошке мјере које подразумијевају
обезбјеђење квалитета ваздуха 2022.

Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну
средину

Инспекција

Р.
бр

Циљ Р.
бр.

Мјере Рок Одговорност

3. Смањење енергетске
интензивности 3.1. Израда и доношење прописа о енергетској

ефикасности у грађевинарству Од 2018. Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Влада Брчко дистрикта БиХ
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3.2.
Израда и доношење акционог плана енергетски
одрживог развоја Од 2021.

Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Влада Брчко дистрикта БиХ
Привредни субјекти

Р.
бр

Циљ Р.
бр.

Мјере Рок Одговорност

4. Ограничење емисија
из малих ложишта

4.1.

Регулисати коришћење угља према врсти корисника и
квалитету угља 2023.

Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну
средину

Инспекција

4.2. Доношење програма подстицаја коришћења
обновљивих биогорива 2023.

Влада Брчко дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за животну
средину

4.3.
Дефинисање квалитета собних пећи и котлова мале
снаге Од 2023.

Влада Брчко дистрикта БиХ
Одјељење за просторно планирање
и имовинскоправне послове

Одјељење за привредни развој



5. СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Увод
Економски и технолошки напредак доноси позитивне промјене у начину живота,
али и низ проблема међу којима се појавио и проблем производње отпада. Већи
стандард значи и већу потрошњу и производњу, па самим тим и веће количине
амбалажног и другог комуналног отпада, па и индустријског. Постојећа пракса
поступања са отпадом у БиХ, па и у Брчко дистрикту БиХ је врло лоша, односно
степен превенције, селективног одлагања, рециклаже и поновна употреба су врло
мали. Највећи дио произведеног отпада се одлаже на неуређене депоније без
примјене икаквих санитарних технолошких мјера одлагања. Стога збрињавање
отпада тренутно представља значајан еколошки, технолошки, санитарни,
урбанистички, грађевински и хидролошки проблем.

Доношење стратегије управљања отпадом прописано је чланом 8 и 10 Закона о
управљању отпадом и чланом 47 Закона о заштити животне средине и чини
саставни дио Стратегије заштите околине. Њоме се дефинишу политика и
стратешке смјернице засноване на општим начелима Европске уније пренесеним
кроз Закон о управљању отпадом, и то првенствено у дијелу који се односи на
приоритете и основна начела управљања отпадом.

Коначно одлагање
Коначно одлагање је досад најзаступљенији поступак (95%). Реализацијом Плана
о управљању отпадом, односно успостављањем система управљања отпадом
издвајањем компоненти, рециклирањем те поновном употребом, количина
коначно одложеног отпада се може свести на 20% – 30%.

Грађевине и постројења за управљање отпадом граде се и користе,
углавном, за сљедеће поступке:
 механичка обрада отпада – МТО (сортирнице, рециклаже) – припрема

одвојено сакупљени комунални и други отпад за поновно и ново коришћење
 биолошка обрада отпада – BТО – изводи се у компостанама и постројењима

за анаеробну и аеробну дигестију течног и полутечног биолошког отпада
 термичка обрада отпада одвија се у неколико врста постројења (са или без

производње електричне и/или топлотне енергије):
– постројења за термичку обраду отпада (биомаса, комунални, опасни)
– саизгарање отпада сa фосилним горивима;
– кафилерије (термичка обрада клаоничког животињског отпада)
– енергане на гас из депонија.

Депоније отпада
Санација, затварање и рекултивација постојеће депоније директно су условљени
изградњом нове санитарне депоније, односно, центра за управљање отпадом.
Успјешност овог процеса зависи од сигурних извора финансирања, затим од
стручности тимова за израду и вођење пројеката те о подршци власти и јавности
на свим нивоима. У том погледу израђена је Студија за најповољнију локацију на
територији Брчко дистрикта БиХ за изградњу санитарне депоније, односно,
Центра за управљање отпадом. Центар за управљање отпадом у свом садржају
подразумијева постојање санитарне депоније, као и постројења за збрињавање
опасног отпада (спалионица), те постројења за збрињавање анималног отпада.
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Студију су урадиле овлашћене институције „Двокут-про“ из Сарајева и „Институт
за грађевинарство“ из Бањалуке, по наруџби Одјељења за јавне послове Владе
Брчко дистрикта БиХ. У Студији је, на основу вишекритеријалних анализа, које су
у складу са ЕУ директивом, те на основу свјетских искустава извршено бодовање
12 локација по задатим критеријумима.

A) Просторно – плански критеријуми
B) критеријуми заштите животне средине
C) економски критеријуми
D) техничко-технолошки критеријуми
E) критеријум изводљивости.

Од листе 12 потенцијалних локација из даље анализе је изостављено 9 локација,
по прелиминарној процјени, јер се не сматрају погодне за будућу градњу,
односно не задовољавају одређене елиминационе критеријуме, на основу којих је
извршен ужи избор за избор три локације (постојећа депонија, локација Барњаци
и локација Кладје).

У наредним активностима у избору локација веома је важно:
- учествовање јавности – кључ успјеха!
- организација јавне расправе у вези са одређивањем локације, евентуално

организовање путовања заинтересоване јавности на постојећу санитарну
депонију у окружењу.

Регионалне депоније
У разматрању погодних рјешења система за управљање отпадом, свакако је
потребно узети у обзир и пројекат који се имплементира на подручју Федерације
БиХ и Републике Српске, односно пројекат »Управљање чврстим отпадом«, који
се третира као пројекат од посебне важности за цијели регион и који би требао
директно допринијети побољшању стања животне средине као и управљању
природним ресурсима цијеле Босне и Херцеговине.

Овим пројектом је створен модел управљања отпадом кроз низ од 16 регионалних
центара за управљање отпадом, у Федерацији БиХ 10, и у Републици Српској 6.
Уз корист за животну средину, пројекат треба да допринесе новим привредним
кретањима и отварању нових радних мјеста те да отвори нове могућности
повећања броја становника, који ће бити обухваћени организованим
прикупљањем комуналног отпада и његовим квалитетним збрињавањем.

Међутим, чињеница да су те депоније веома скупе, условљава закључак да ће
одлагање отпада на тим депонијама бити скупо па ће се, с обзиром на то, у
наредном периоду морати рециклирати што више секундарних сировина. Отпад ће
бити ваган прије одлагања. Општине које гравитирају одређеној регионалној
санитарној депонији мораће обезбиједити средства за одлагање свог отпада па ће
се водити рачуна о томе да се одлаже мања количина отпада.

Кроз пројект »Управљање чврстим отпадом« успостављени су центри за
управљање отпадом у Зеници и Сарајеву (на подручју ФБиХ) те центри у
Бијељини и Бањалуци (на подручју РС).

Динамичким планом спровођења пројекта предвиђени су и центри у Тузли,
Бихаћу, Ливну и Мостару. Међутим, на неким подручјима, као нпр. Тузланском
кантону, дошло је до интензивног стварања тзв. NIMBY (не у моје двориште)
ефекта, тако да је пројект дошао до несавладивих препрека.
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У детаљном разматрању тачне локације и садржаја центра за управљање отпадом
Брчко дистрикта БиХ, свакако, треба узети у обзир и ове регионалне тенденције.

5.1. Постојеће стање

5.1.1. Законски оквири

Брчко дистрикт БиХ је усвојио Закон о управљању отпадом (СГБД 25/04, 1/05,
19/07, 2/08  и 9/09) у оквиру сета закона за заштиту животне средине.

На основу овог закона донесена су сљедећа подзаконска акта:

a) Правилник о поступању с отпадом који се не налази на листи опасног отпада
или чији је садржај непознат (СГБД 32/06);

b) Правилник о садржају плана прилагођавања управљању отпадом за
постојећа постројења за третман или одлагање отпада и активностима које
предузима надлежно одјељење (СГБД 32/06);

c) Правилник о условима за пренос обавеза управљања отпадом са
произвођача и продавача на оператера за прикупљање отпада (СГБД 32/06);

d) Правилник о издавању дозволе за активности мале привреде у управљању
отпадом (СГБД 32/06);

e) Правилник о категоријама отпада са листама (СГБД 32/06);
f) Правилник о финансијским гаранцијама којим се може обезбиједити

прекогранични промет отпада (СГБД 32/06).

5.1.2. Тренутно стање настанка - продукције и збрињавања отпада

Неодговарајуће системско и планско управљање отпадом је један од највећих
проблема заштите околине у Брчко дистрикту БиХ, јер количине отпада расту из
дана у дан, а не постоји инфраструктура која би тај отпад требала збринути на
еколошко  прихватљив начин.
Отпад се прикупља неселективно, па се често у комуналном отпаду налазе и
поједине категорије индустријског, медицинског и других врста отпада, међу
којима има и опасног отпада.

Када се узме у обзир да се просјечно по глави становника на дан произведе 0,8
kg отпада значи да у нашем граду, не рачунајући привреду, имамо између 70 и 80
t отпада који константно оптерећује простор градске депоније, те се мора
размишљати о рециклажи на извору настајања отпада и планирању отварања
рециклажних дворишта на неколико локација у граду ради смањења количине
отпада која заврши на депонији.

Неуређени систем управљања отпадом негативно се одражава на компоненте
животне средине као што су вода, ваздух, земљиште те на климу, људско
здравље и други живи свијет. Посебно су угрожене подземне воде које су главни
извор залиха питке воде и основни национални ресурс.

Отпад који се по дефиницији третира као свака материја или предмет који
посједник одбацује или намјерава или мора одбацити може се грубо по врсти
односно мјесту настанка подијелити на:
- комунални отпад,
- индустријски отпад,
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- грађевински отпад и отпад од рушења,
- амбалажни отпад,
- отпадна возила,
- отпадне гуме возила,
- отпадна уља,
- отпадни електрични и електронски отпад (е-отпад),
- медицински отпад,
- пољопривредни отпад,
- шумски отпад,
- биоотпад,
- истрошене батерије и акумулатори,
- постојане органских загађујућих материја (POPs-и) итд.

Наведене врсте отпада у ком има и опасног отпада су у великом дијелу без
организованог разврставања одлагане и даље се одлажу на градску депонију,
тако да се под хитно треба приступити санацији градског одлагалишта по
стандардима и нормама прописаним за ову врсту грађевинских објеката.
Посебан проблем у изградњи, а и санацији одлагалишта отпада јесте локација
постојеће депоније, непосредно уз ријеку Саву, што захтијева посебне мјере
заштите вода сложеним системом бртвених и дренажних слојева и одвода и
третмана отпадних вода.

Количине отпада из дана у дан расту тако да се начин управљања отпадом мора у
потпуности промијенити у смислу раздвајања, рециклаже, искоришћења
употребних вриједности из отпада и на крају одлагања оног дијела отпада који се
не може искористити на легалну санитарну депонију коју треба изградити у Брчко
дистрикту БиХ или се повезати са већ изграђеном у окружењу.

За смањење количине отпада која се мора одложити на депонију
најприхватљивије је да, на мјесту настајања отпада, физичка и правна лица која
исти производе врше одвајање за рециклажу, компостирање и друга
искоришћења корисног дијела из отпада, као и благовремено одвајање опасног
отпада с циљем спречавања контаминације осталог отпада који се одлаже на
депонију.

Већ дуже вријеме препозната је вриједност појединих категорија отпада који
откупљују предузећа за откуп секундарних сировина, али те активности су на
индивидуалној основи и без посебне организације актуелног предузећа које је
преузело обавезу управљања отпадом на подручју Брчко дистрикта БиХ и које би
могло покренути одвајање на мјесту настајања, посебно када је у питању кућни
комунални отпад.

Да би се организовано и исправно приступило овој веома важној активности
одвајања отпада на мјесту настајања и организованог прихвата и одвоза, прије
свих предрасуда и могућих проблема у реализацији, мора се обезбиједити
потребна инфраструктура у смислу обезбјеђења канти за различите врсте отпада
за све кориснике, мјеста за привремено складиштење са инфраструктуром и
отпремање купцу, односно на коначну рециклажу.

Могући проблеми:
 недовољна свијест правних и физичких лица да свој отпад треба да збрину,

обрађују сами или да обраду повјере предузећу које је регистровано за
дјелатност сакупљања отпада,

 недовољна едукација грађана и запослених у фирми о управљању отпадом,
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 недовољно праћење праксе и трендова управљања отпадом у ЕУ,
 систем достављања података не постоји,
 постојање дивљих депонија,
 недовољна примјена тржишних принципа и начела »загађивач плаћа«,
 регионално удруживање и организовање ради успостављања савремених

система управљања комуналним и другим неопасним отпадом.

Велики је проблем односа како правних тако и физичких лица према опасном
отпаду који исти својом активношћу произведу. Када се и утврди и одвоји опасни
од неопасног отпада, код правних лица се може лакше вршити контрола, јер
имаоци морају имати склопљен уговор за преузимање и збрињавање са
овлашћеном организацијом која има овлашћење за збрињавање опасног отпада
на еколошко прихватљив начин, али је проблем код физичких лица која исти
одлажу у канту за смеће које заврши на градској депонији, гдје поред свијести,
није стављена на располагање одређена инфраструктура.

Опасни медицински отпад треба да се обрађује и збрињава на одговарајући
начин, као што је примјер у Брчанској болници Здравственог центра Брчко. На
исти начин свој отпад морају збринути и приватне клинике које морају имати
уговор са овлашћеном установом.

Изградњу постројења за збрињавање опасног отпада треба разматрати не само из
еколошких, него, чак и више, из економских разлога.

5.1.2.1. Тренутно стање настанка - продукције и збрињавања комуналног
отпада

Тренутно послове прикупљања, транспорта и одлагања смећа врши Јавно
предузеће д. о. о. „Комунално Брчко” за око 20.000 домаћинстава. По процјени,
годишња продукција отпада износи 365 кг/становнику што значи да, ако се узме у
обзир да у Брчком незванично има 90.000 становника, имамо годишње 32.850 t
отпада који заврши на градској депонији.

Чврсти отпад који се продукује у домаћинствима представља хетерогену смјесу
отпадних материјала, као што су: папир, картон, стакло, керамика, магнетни и
немагнетни метали, пластика, кожа, кости, текстил, биомаса, разне врсте
инертних и посебно опасних материјала итд. Опасне врсте отпада у домаћинству
називају се проблематичан отпад у који спадају: батерије, стари лијекови,
инсектициди, пестициди, моторна уља, разређивачи, боје, лакови, средства за
заштиту дрвета, амбалаже од истих, акумулатори, уљни филтери, термометри са
живом, антифриз, филмови разних врста, флуоресцентне расвјетне цијеви,
љепила, козметика и слично.

Број дивљих депонија се стално мијења јер се нека санирају, али се јављају и
нова.

За грађане је одређена паушална наплата за одвоз отпада из домаћинства

Коначно, може се констатовати:
 одлагање је, за сада, главна опција управљања овим отпадом, што није у

складу са циљевима ЕУ;
 законодавство је непотпуно, а и такво недовољно се поштује;
 комунална накнада и цијена услуге прикупљања и одвоза није довољна за

покривање трошкова одвоза на санитарну депонију у региону;
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 непостојање инфраструктуре за смањење количине отпада који се одлаже на
градској депонији претходним одвајањем по врсти отпада ради рециклаже и
компостирања;

 нема ефикасних инструмената, метода и едукације за подстицање
избјегавања или смањивања настајања отпада и третирања предмета и
материја као отпада који појединци одбаце, као приоритета у хијерархији
управљања отпадом;

 недовољна обавеза и недостатак свијести за све који продукују отпад;
 неконтролисана (»дивља«) одлагалишта деградирају природу, а често

загађују земљиште, воду и ваздух;
 недовољно је развијена свијест, заинтересованост и знање грађана и

правних лица о управљању отпадом;
 иницијативе за удруживање на међуентитетском, државном или регионалном

нивоу су слабе и неефикасне.

5.1.2.2. Тренутно стање настајања - продукције и збрињавања индустријског
отпада

Индустријски отпад настаје кроз дјелатност индустријске производње. Зависно од
индустријске гране он може имати најразличитије карактеристике и степен
опасности по здравље људи и животну средину.

Често се деси да отпад из једне производње представља улазну сировину за неку
другу производњу или може послужити као енергент или додатак за побољшање
квалитета земљишта што значи да се у том случају тај отпад више не сматра
отпадом, примјер из “Бимала“ д. д. и постројења шећеране.

Издате еколошке дозволе прописују израду и редовно ажурирање планова
управљања отпадом у индустрији, који садрже информације о: врсти отпада који
се производи, мјесту чувања отпада, начину збрињавања и уговорима са
институцијама које даље преузимају обавезу управљања отпадом, учесталошћу
уклањања и начину контроле.

Што се тиче података о производњи и врстама већих количина индустријског
отпада на територији Брчко дистрикта БиХ, на примјер “Бимал“ д. д., израђени су
планови управљања отпадом за сваки погон посебно: погон силос, погон
прешаоница, погон екстракција, погон рафинерија, погон пунионица.

Отпад из постројења Шећеране - филтер колач (карбокалк) који настаје у
процесу рафинисања шећера и представља калцијев карбонат CaCO3 спада у
чврсти инертни отпад, који се одлаже на за то одређен бетонирани плато.
Временом накупљене количине муља (карбокалк) се уговорено продају као
средство за побољшање квалитета тла у пољопривреди (обара киселост тла).
Евентуално непродате количине је неопходно депоновати на еколошки
прихватљив начин.

5.1.2.3. Грађевински отпад и отпад од рушења

Грађевински отпад настаје током производње грађевинских производа или
полупроизвода, градње, рушења и реконструкције грађевина.

Састав грађевинског отпада генерално је: материјал ископа 75% (укључујући и
ископану земљу са загађених/контаминираних локација), отпад од рушења и
грађења 15% - 25% те асфалт, катран и бетон 5% - 10%. Највећим дијелом
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(95%) је инертан отпад (отпад од керамике, рушења зграда, жбука, гипс,
разбијени бетон, жељезо, челик, метали, дрво, пластика, папир и др.), а може
бити и опасан, нпр. асфалтно везиво или отпад који садржи азбест, што тражи
посебну контролу и обраду. Азбест се користи за производњу салонитних плоча и
цијеви великих промјера и за топлотну изолацију цјевовода и опреме. Према
прописима Европске уније производи са више од 0,1% азбеста су канцерогени.
Збрињавање таквог отпада у Брчко дистрикту БиХ није ријешено и завршава на
градској депонији.

Не постоји систематско праћење количина, својстава и тока грађевинског отпада,
а велике количине дрвеног, папирног и пластичног отпада насталог при грађењу
се најчешће спаљују на градилишту.

Готово половина грађевинског отпада заврши на депонијама комуналног отпада
што вишеструко повећава трошкове санације, заузима корисни волумен депоније
и нове површине те повећава потребу за отварањем нових налазишта природних
минералних материјала. Иако се, уобичајено, поново може употријебити око 80%
грађевинског отпада, у Брчко дистрикту БиХ се он не рециклира нити се из њега
издвајају секундарне сировине, осим појединачно спроведених иницијатива, које
укупном билансу значајно не доприносе.

Не постоји адекватна инфраструктура за рециклажу и поновну употребу ових
врста отпада, односно материјала који могу имати употребну вриједност и намјену
у Брчко дистрикту БиХ.

5.1.2.4. Амбалажни отпад

Током деведесетих и даље, количина амбалажног отпада системски се повећава
због раста удјела неповратне амбалаже, посебно пластичне PET-амбалаже и
лименки. Међутим, због непостојања система одвојеног сакупљања нити било
каквог вида праћења засебних токова отпада, немогуће је процијенити количине
тог отпада који треба адекватно искористити/збринути. Процјењује се да у
земљама у окружењу годишње настаје око 70-80 kg амбалажног отпада по
становнику те да је тежински удио амбалаже у комуналном отпаду око 25%, а
волумни је удио већи од 50%. Понешто амбалажног отпада се одвојено и
организовано прикупља у погонима постојећих велетрговина, али велики удио
амбалажног отпада који купци производа произведу је ван организованог система
сакупљања и у великој мјери завршава на градској депонији.

На територији Брчко дистрикта БиХ налази се пијаца Аризона, која својом
дјелатношћу (са око 3.000 пословних јединица) упућује на настајање амбалажног
отпада који власник пијаце Аризона одваја по врстама и продаје за даљу
рециклажу.

Послове прикупљања, транспорта и одлагања смећа врши Јавно предузеће ДОО
“Комунално Брчко“ за регистроване привредне субјекте којих има око 1.500 у
градском дијелу Брчко дистрикта БиХ.

Правилник о амбалажи и амбалажном отпаду није донесен у Брчко дистрикту БиХ,
тако да није нити прописан начин плаћања накнаде за збрињавање амбалажног
отпада. Тренутно је могуће ову врсту отпада збрињавати код оператера на начин
како је то предвиђено ентитетским правилницима о амбалажном отпаду.
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Директива Европске уније за амбалажу и амбалажни отпад одређује да чланице
морају организовати систем скупљања и рециклирања сакупљене амбалаже, а
свака чланица треба да одлучи о методи сакупљања која јој је најприхватљивија.

Правилником о амбалажи и амбалажном отпаду БДБиХ треба да предвиди систем
и финансирање одвојеног сакупљања амбалажног отпада према врсти амбалаже,
рециклирање и збрињавање амбалажног отпада из накнада произвођача и
увозника за производе које стављају у промет.

5.1.2.5. Отпадна возила

Просјечна старост аутомобила је висока. Нова строжија правила о техничком
прегледу возила могла би елиминисати велики број возила која се више не
исплати поправљати.

Процјењује се да је удио возила у укупном металном отпаду 75%.

Возила која нису у возном стању власници продају на ауто-отпад, гдје се
најчешће врши демонтажа и продаја као половних резервних дијелова, а остатак
се већином рециклира по врстама материјала.

5.1.2.6. Отпадне гуме возила

По подацима Одјељења за јавни регистар у 2012. годину регистровано је 25.500
возила што значи да ако се гуме мијењају сваке двије године на подручју Брчко
дистрикта годишње се одбаци око 50.000 гума.
У протеклом периоду отпадне гуме које заузимају велики простор су се одлагале
на градско одлагалиште, дивље депоније, односно у природу те су у најгорем
случају спаљиване, али су и великим дијелом одлагане у ауто-сервисима,
вулканизерским радња, ауто и другим отпадима, код физичких лица и сл.
У задњих неколико година у БиХ постоје погони за рециклажу гума тако да у
наредном периоду гуме неће оптерећивати околину.

Због таквих поступака збрињавање гума представља посебан проблем.
Одлагањем на депонију заузимају велик простор, идеална су станишта за
глодаре, а велика су опасност ако се запале. Уз то, проблем транспорта гума до
одлагалишта често резултује одлагањем на бројне дивље депоније, уз путеве, у
шуме и на друга мјеста.

Гуме се уобичајено спаљују у ротационим пећима цементара, као енергент на
температурама 1.500ºC - 2.000ºC.

Постројења за механичку обраду (рециклажу отпадних гума) у Брчко дистрикту
БиХ нема.

5.1.2.7. Отпадна уља

Нема поузданих података на основу којих би се могла процијенити продукција
отпада из ове категорије (отпадних уља I и II категорије, зауљене пластичне
амбалаже, филтера и емулзија), али је и без тога јасно да су те количине
значајне.

Ако се у обзир узме број регистрованих возила у БДБиХ, и ако се једном годишње
врши замјена уља онда се може процијенити да настане 150.000 - 180.000 литара
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отпадног уља годишње који спада у категорију опасног отпада и ако се уљни
филтер мијења при сваком мијењању уља, настаје 25.500 отпадних уљних
филтера који су исто у категорији опасаног отпада.
Приликом замјене уља у регистрованим сервисима, исто се сакупља у бурад и
враћа произвођачу или се уговорно предаје овлашћеној установи. Овдје је
најбитније да отпадно уље не заврши на депонији и да се не просипа на земљу и
у воду и да се не користи као енергент у пећима које имају режим рада испод
1.300ºC.

Та се отпадна уља уобичајено збрињававају рерафинацијом код произвођача
минералних уља и термичком обрадом суизгарања у термоелектранама,
фабрикама цемента и у неким индустријским топланама и котлaрницама топлотне
снаге веће од 3 МWt.

Међутим, на територији Брчко дистрикта БиХ у претходном периоду, није се
водило рачуна о овој категорији опасног отпада, посебно о отпадним уљним
фитерима и амбалажи који најчешће и сада завршавају на градској депонији.

Крајем 2012. године подстакнута је привредна активност „V group - Palis“ д.о.о.
Брчко, а 2014. године је издата еколошка дозвола за изградњу погона за
рециклажу, односно рерафинацију отпадног - прерађеног уља, тако да ће у
наредном периоду да се успостави начин збрињавања ове врсте опасног отпада
на еколошки прихватљив начин, али и даље остаје проблем уљних филтера и
амбалаже за које регистровани сервиси морају имати уговор са овлашћеним
установама и који ни у ком случају се не смију одлагати на градску депонију.

На подручју Брчко дистрикта БиХ, предузеће „Воћар“ д.о.о. Брчко је изградило је
погон за рециклажу и производњу био-дизела из отпадних јестивих уља из
ресторана, индустрије и других мјеста за који је издата и еколошка дозвола.

5.1.2.8. Отпадна електрична и електронска опрема (е-отпад)

Е-отпад иде у ред количински најбрже растућих врста отпада. Састоји се од
отпадних апарата из домаћинстава (ТВ, радио-апарати, видео, итд.), привредних
субјеката, канцеларија и слично: рачунара, телефона, мобилних телефона,
касетофона, итд.

Већина е-отпада иде у ред опасног отпада јер садржи преко хиљаду различитих
супстанци од којих су многе отровне (жива, олово, кадмијум, берилијум и др.) и
стварају озбиљна загађења приликом одлагања.

Отпадна електроника јавља се у комуналном и у индустријском отпаду и одвајање
од осталих врста отпада може се ефикасно вршити уз добру организацију упоредо
са осталим корисним компонентама из отпада, што има своје и економске и
еколошке оправданости и обавезе, док су трошкови њеног
рециклирања/издвајања корисних компоненти изузетно високи, иако треба рећи
да је могуће издвојити врло вриједне материјале: Ag, Au, Pt, Pd, Cu, Al и др.

Државе Европске уније производе годишње по становнику велике количине
е-отпада, а значајан дио тог отпада увози се у БиХ, односно Брчко дистрикт и
продаје купцима као половна опрема која је након одређеног периода
неупотребљива. Такав отпад се не сакупља одвојено нити се одвојено одлаже што
представља велики проблем.
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Рачунари већ након три до четири године постају отпад, а не роба, тако да је увоз
из држава ЕУ у БиХ односно БДБиХ супротан Базелској конвенцији.

У Брчко дистрикту БиХ нема организованог одвајања е-отпада, осим у појединим
центрима за откуп секундарних сировина, тако да је у првој фази потребно
припремити инфраструктуру, односно одвајање истог на мјесту настанка и
предаје оператерима, док је за одрживије управљање е-отпадом потребан потпун
систем рециклирања/издвајања корисних компоненти.

5.1.2.9. Тренутно стање настанка - продукције и збрињавања медицинског
отпада

При пружању здравствене заштите настају двије групе отпада:
 инертни медицински отпад (отпад по саставу и изгледу сличан комуналном

отпаду) и
 опасни медицински отпад.

Инертни медицински отпад чини око 86% састава отпада, а укључује уобичајени
отпад, папир и картонску амбалажу, стакло те остатке хране. Опасни медицински
отпад чини око 14% укупних количина медицинског отпада, а састоји се од
сљедећих група отпада (на основу просјечних вриједности из литературе и
искуства):

 инфективни отпад 80%
 оштри предмети 8%
 патолошки отпад 5%
 фармацеутски отпад 3%
 хемијски отпад 2%
 цитостатици 2%.

Здравствене установе као произвођачи отпада дужне су овај отпад да збрину на
еколошки прихватљив начин. Један од начина је склопљен уговор са овлашћеним
установама за збрињавање ове врсте отпада.

Брчко дистрикт БиХ је имао активност у вези са извозом опасног – фармацеутског
отпада ради његовог коначног збрињавања, односно третирања према законима
земље у коју се извози.

Болница у Брчко Дистрикту БиХ посједује спалионицу органског отпада за своје
потребе. Температура сагоријевања је 1200оC. Од опреме за збрињавање
инфективног отпада посједују стерилизатор – аутоклав, чиме добијају инертан
отпад.

5.1.2.10. Тренутно стање настанка - продукције и збрињавања отпада из
пољопривреде и шумарства

Отпад који настаје од остатака из пољопривреде, шумарства, прехрамбене и
дрвне индустрије има велики удио у укупној производњи отпада на територији
Брчко дистрикта БиХ, који је, у овом моменту, немогуће коректно квантификовати
због недостатка релевантних показатеља.

Пољопривредни отпад
Пољопривредни остаци настају у ратарству, сточарству и прехрамбеној
индустрији (кључни број 02 Каталога отпада). Дио тих остатака користи се у
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пољопривреди за стеље и сл., дио се оставља на пољима, а врло мали дио се
користи за производњу енергије и то спаљивањем у појединачним, приватним
ложиштима.

У сточарству настају велике количине остатака у облику екскремената (сточни
измет и мокраћа) који, заједно са стељом, стварају гнојницу.

С обзиром на то да одвојено сакупљање ових категорија отпада није заживјело
нити је законски утемељено, може се претпоставити да неконтролисано одлагање
отпада и остатака из пољопривредне производње узрокује прекомјерну емисију
гасова са ефектом стаклене баште, естетски нарушава околину, уз напомену да се
тако потпуно занемарује и могућа економска вриједност остварива кроз тржиште
таквог отпада, погодног за енергетску и другу валоризацију.

Поступање с отпадом животињског поријекла законски није посебно уређивано,
иако постоји потреба за тим.

Животињски отпад настаје у: клаоницама; објектима за прераду меса, рибе, јаја,
млијека, цријева; хладњачама; складиштима; валионицама једнодневних пилића;
пијацама; продавницама меса; рибарницама; угоститељству и другим објектима
јавне прехране; објектима за узгој и држање животиња; зоолошким вртовима;
ловиштима; лучким терминалима; граничним прелазима; те у превозу животиња и
производа и другим мјестима на којим се животиње држе, узгајају и производе
намирнице животињског поријекла.

Осим наведених мјеста на којима се »производи« отпад животињског поријекла,
значајан је и број пољопривредних домаћинстава на којим се држе и узгајају
различите врсте домаћих животиња те велики број пијаца, продавница меса,
рибарница, граничних и других терминала на којим се обавља промет живих
животиња и производа животињског поријекла.

У току су активности ЈП "Комунално Брчко“на изградњи или набавци мобилне
спалионице животињског отпада.

Шумско-дрвни отпад
Шумско-дрвни отпад настаје у шумарству и дрвнопрерађивачкој индустрији.
Шумски отпад, који настаје приликом експлоатације и уређивања шума, односи се
на грањевину пречника мањег од 7 цм и лисну масу стабала, а остаје у шуми као
основни потенцијал производње шумског земљишта те се, највећим дијелом, не
сматра отпадом у смислу Закона о управљању отпадом. Исти је однос и према
остацима с опожарених шумских површина (поглавље 02 Европске листе отпада).

Процијењена количина шумског отпада на територији Брчко дистрикта БиХ
износи 80.000 m3

Дрвни отпад настаје у дрвнопрерађивачкој индустрији у производњи панела и
намјештаја, папира и картона (поглавље 03 Европске листе отпада). Релевантних
показатеља за процјену количине насталог дрвног отпада у овом тренутку нема.

Мањи дио шумског дрвног отпада користи се у производњи енергије, у
индивидуалним приватним ложиштима, а већи дио труне у шумама или се одлаже
на депоније.
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5.1.2.11. Тренутно стање настанка - продукције и збрињавања опасног отпада

У Брчко дистрикту БиХ не постоји инфраструктура за организовано одвајање
опасног отпада, осим што поједине фирме имају склопљене уговоре са
овлашћеним установама које преузимају овај отпад и збрињавају га на еколошко
прихватљив начин, најчешће ван БиХ, осим када су у питању отпадне батерије и
акумулатори који се третирају у једином погону те врсте у БиХ, фабрици
акумулатора „Тесла“ д. д. Брчко дистрикт БиХ.

Отпадне батерије и акумулатори
Већина отпадних батерија и акумулатора класификује се као опасни отпад
(кључни бројеви 16 06, и то од 01 до 03 и 06 Каталога отпада).

У Брчко дистрикту БиХ је одвојено сакупљање отпадних батерија и акумулатора
започело од отварања фабрике и данас се, према незваничним информацијама,
спроводи у ограниченом обиму преко појединачног довоза у Фабрику акумулатора
„Тесла“ д. д.

Отпадне батерије из сатова, мобилних телефона и бројне друге електронске
опреме не сакупљају се одвојено, иако би се приоритетно требао поставити
систем стандардизованих посуда црвене боје (постављених по робним центрима и
већим трговинама), док би се отпадни акумулатори из најразноврснијих извора
(возила, жељезничких локомотива, пловила, авиона, пољопривредних и
грађевинских машина, резервних електричних напајања у електроенергетском
систему, индустрији и телекомуникационим уређајима итд.) сакупљали, углавном,
у рециклажним двориштима.

Постојани органски загађивачи (POPs)
Постојани органски загађивачи врло су токсични спојеви отпорни на разградњу,
нетопиви у води, али високо топиви у мастима, што резултира њиховом
акумулацијом у масним ткивима живих организама. То су углавном органохлорни
спојеви, садржани у животној средини у врло малим концентрацијама који се,
међутим, ваздухом и водом преносе на велике удаљености и кроз ланац исхране
се уносе у организме свих живих створења на земљи, па и људи. Због опасности
коју постојани органски загађивачи представљају за животну средину,
Стокхолмска конвенција УН (на снази од 17. 2. 2004. године) увела је обавезу
систематског праћења и надзора над производњом, употребом и испуштањем
спојева постојаних органских загађивача у животну средину, уз престанак њихове
производње те поступан престанак њихове употребе, уклањање и уништавање
супстанци и опреме која садржи исте а није у исправној функцији.

Главне категорије постојаних органских загађивала су сљедеће:
 полихлорисани бифенили,
 диоксини и фурани, те
 пестициди (дихлордифенилдихлоретан, алдрин, диелдрин, хлордан, линдан

итд.).

Већ дужи период забрањен је увоз појединих врста PОPs-а у БиХ, али је познато
да их и данас има у опреми трансформатора, кондензатора који су произведени
прије 1983. године, као и у разним средствима за премазивање, стартерима
неонских сијалица, пестицидима итд.

Инвентаризација постојаних органских загађивача у Брчко дистрикту БиХ није никад
спроведена.
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5.2. Циљеви и мјере

Циљ 1. Усклађивање законске и подзаконске регулативе са регулативом ЕУ и
међународним конвенцијама

Мјера 1.1. Израда и доношење новог закона о управљању отпадом Брчко
дистрикта БиХ и припадајућих подзаконских аката у складу са одредбама
сљедећих ЕУ директива и међународних конвенција у мјери у којој су оне
примјенљиве за Брчко дистрикт БиХ и то:

ЕУ директиве за управљање отпадом
Оквирна директива о отпаду Директива Европског парламента и Савјета 2008/98/ЕZ од 19.
новембра 2008. г. о отпаду, којом се опозивају одређене друге директиве 75/442/ЕЕZ од 15. 7.
1975. године о отпаду, допуњена Директивом Савјета  91/156/ЕЕZ,
Оквирна директива о отпаду тражи од држава чланица да предузму мјере за подстицање
спречавања или смањења производње отпада и његове штетности, те за подстицање санације
отпада путем рециклирања, поновне употребе или обнављања, или употребу отпада као извора
енергије.
91/689/ЕЕZ о опасном отпаду допуњена Директивом 94/31/ЕZ и  166/2006/ЕZ
Директива 91/698/ЕЕZ о опасном отпаду чији је циљ приближавање закона држава чланица о
контролисаном управљању опасним отпадом.
75/439/ЕЕZ о збрињавању отпадних уља. Директива о отпадним уљима чији је циљ
успостављање усклађеног система за скупљање, обраду, складиштење и збрињавање отпадних
уља. Највећи приоритет се мора дати преради отпадних уља регенерацијом. Сљедећи приоритет
је њихово коришћење као горива или у операцијама употребе енергије. Кад отпадна уља нису
рециклирана или спаљена, тада их треба или безбједно уништити или ускладиштити или
истоварити на контролисани начин.
86/278/ЕЕZ о муљу отпадних вода
Директива Савјета од 12. јуна 1986. г. о заштити околине, нарочито земљишта, при коришћењу
канализационог муља у пољопривреди 86/278/ЕЕZ, у верзији измијењеној Директивом
91/696/ЕЕZ, те Уредбом ЕZ/807/2003 И  ЕZ/219/2009 – Директива о канализационом  муљу.
Ова директива регулише коришћење муља из уређаја за прочишћавање отпадних вода у
пољопривреди. Директива поставља граничне вриједности за концентрације тешких метала у
земљишту, у муљу и за максималне годишње количине тешких метала које се смију унијети у
земљиште.
Директива Европског парламента и Савјета 2006/66/ЕZ од 6. септембра 2006. године о
батеријама и акумулаторима и отпадним батеријама и акумулаторима којом се опозива
Директива 91/157/ЕЕZ, у верзији измијењеној Директивом 2008/12/ЕZ и Директивом
2008/103/ЕZ, као и одлукама  Комисије 2008/763/ЕZ, 2009/603/ЕZ, 2009/851/ЕZ. Ова директива
је усвојена како би се обезбиједило  одвојено сакупљање из домаћинстава истрошених батерија
и акумулатора који садрже одређене количине живе, кадмијума или олова, с циљем њихове
употребе или одлагања.
Батерије и акумулатори, и гдје је то прикладно, апарати за домаћинство у које се уграђују,
морају бити означени посебним знаком који указује на њихово одвојено сакупљање,
рециклирање и садржај тешких метала, како је то прописано Директивом Комисије 93/86/ЕЕZ
којом се Директива о батеријама прилагођава техничком напретку.
Директива 2004/12/ЕZ Европског парламента и Савјета од 11. фебруара 2004. која измјењује и
допуњава Директиву 94/62/ЕZ о амбалажи и амбалажном отпаду од 20. децембра 1994. године,
допуњена Директивом 2005/20/ЕZ, 2004/12/ЕZ и 1882/2003/ЕZ
Директива утврђује мјере које су усмјерене, као први приоритет, на спречавање производње
амбалажног отпада и на поновно коришћење, рециклирање и остале облике санације
амбалажног отпада, како би се смањило коначно одлагање таквог отпада.
Директива Савјета 96/59/ЕZ од 16. септембра 1996. године о одлагању полихлорисаних
бифенила и полихлорисаних терфенила (PCB/PCT) у вези са измијењеном Уредбом (ЕZ) бр.
596/2009 – Директива о PCB/PCT
Циљ ове директиве је да уклони полихлорисане бифениле и полихлорисане терфениле
(PCB/PCT) из животне средине те деконтаминира опрему која их садржи.
Директива Европског парламента и Савјета  2000/53/ЕZ од 18. септембра 2000. г. о дотрајалим



Стратегија заштите животне средине Брчко дистрикта БиХ за период 2016 – 2026. године

85

возилима – Директива о дотрајалим возилима
Приоритетни циљ ове директиве је да спријечи настајање аутомобилског отпада а уз то, да се
поново користи, рециклирање и остали облици санације отпадних возила и њихових дијелова,
како би се смањило збрињавање отпада те побољшали еколошки резултати свих укључених
привредних субјеката. Директива се заснива на начелу “одговорност произвођача”.
2002/95/ЕZ о ограничавању употребе RoHS у електричној и електронској опреми
Државе чланице требају подстаћи пројектовање и производњу електричне и електронске опреме
која узима у обзир и олакшава растављање и употребу, посебно поновно коришћење и
рециклирање отпадне електричне и електронске опреме.
Директива 2012/19/ЕУ Европског парламента и Вијећа од 4. јула 2012. о отпадној електричној и
електронској опреми (ОЕЕО)
Циљ ове директиве је спречавање стварања електричног и електронског отпада и промовисање
поновног коришћења, рециклирања и осталих облика санације ради смањења количине отпада
који се одлаже на депонији или спаљује. Њом се тражи сакупљање ОЕЕО-а, санација, поновно
коришћење или рециклирање.
99/31/ЕZ о депонији отпада од 26. 4. 1999. године.
Директива Савјета 1999/31/ЕZ од 26. априла 1999. године о депонијама отпада, у верзији
измијењеној Уредбом (ЕZ) бр. 1137/2008. и Директивом 2011/97/ЕУ Одлука Савјета 2003/33/ЕZ
од 19. децембра 2002. године којом се успостављају процедуре за одобравање депонија смећа у
складу са чланом 16 Додатка II Директиве 1999/ЕZ – Директива о депонијама отпада.
Ова директива захтијева да нове и постојеће депоније отпада буду строго контролисане према
детаљном поступку издавања дозвола. Циљ је смањење количине отпада који се одлаже на
депонијама и смањење негативних утицаја депонија на животну средину током њихових
животних циклуса.
2000/76/ЕZ о спаљивању отпада
Осим спаљивања нетоксичног комуналног отпада, обим директиве је проширен на спаљивање
нетоксичног некомуналног отпада (као што је муљ отпадних вода, гуме и болнички отпад) и
токсични отпад који није обухваћен Директивом 94/67/ЕZ (као што су отпадна уља и
растварачи).
Директива 2010/75/ЕZ Европског парламента и Савјета о индустријским емисијама (интегрисано
спречавање и контрола загађења)
– Директива 2009/31/ЕZ Европског парламента и Савјета о геолошком складиштењу
угљен-диоксида и о измјенама и допунама Директиве Савјета 85/337/ЕЕЗ, Директива Европског
парламента и Савјета 2006/60/ЕZ, 2001/80/ЕZ, 2004/35/ЕZ, 2006/12/ЕZ, 2008/1/ЕZ и Уредбе
(ЕZ-е) бр. 1013/2006

Међународне конвенције
 Бечка конвенција о заштити озонског омотача (Беч, 1985. године), која је

ступила на снагу: 22. 9. 1988. године (Сл. лист РБиХ 13/94; „Сл. лист СФРЈ“
- МУ, 1/90);

 Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач
(Монтреал, 16. 9. 1987. године), који је ступио на снагу 1. 1. 1989. године
(„Сл. лист СФРЈ“ – МУ, 16/90);

 Конвенција (УН) о биолошкој разноликости (Рио де Жанеиро, 1992. године),
која је ступила на снагу 29. 12. 1993. године, а којој је БиХ приступила
26. 8. 2002. године (поступак ратификације у току);

 Базелска конвенција о надзору прекограничног транспорта опасног отпада и
његовом одлагању (Базел, 22. 3. 1989. године), која је ступила на снагу 5. 5.
1992. године („Сл. гласник“ БиХ 31/00);

 Кјото протокол уз Оквирну конвенцију УН о промјени климе (Кјото, 1997.
године);

 Допуна Базелске конвенције о надзору прекограничног промета опасног
отпада и његовом одлагању (Брисел, 1997. године).

 Циљ 2: Институционално јачање управљачке структуре Брчко дистрикта
БиХ како би се ситуација са управљањем отпадом побољшала и
приближила ЕУ најбољој пракси.
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Мјера 2.1. Стварање ефикасног предузећа за управљање отпадом
У оквиру институционалне реформе у јануару 2008. године основано је Јавно
предузеће „Комунално Брчко“ коме је дато у надлежност управљање отпадом на
територији Брчко дистрикта БиХ.

Мјера 2.2. Успостављање база података о отпаду и ефикаснијем извјештавању
Успоставити базе података одређене Законом о управљању отпадом и
подзаконским прописима, као и потребама извјештавања EIONET-а преко
државног NFP-а, као и према другим преузетим и уговореним обавезама.

 Циљ 3: Успостављање интегралног система управљања отпадом

Мјера 3.1. Промовисање праксе чистије производње и редукције настајања отпада
Промовисати и подстицати ширење пројеката и праксе чистије производње
(односно избјегавања и смањивања настанка отпада и емисија) у индустрији и
услужним дјелатностима пружањем подршке и стимулацијама. Поред тога,
потребно је промовисати и подстицати избјегавање настајања и смањивање
количина отпада на извору те отпада који се мора одложити, уз материјалну и
енергетску валоризацију отпада на његовом извору. Избјегавање настајања и
смањивање отпада је на врху хијерархије одрживог управљања отпадом. Посебно
је важно, при томе, подржавати едукацију у индустрији и управљачким органима.

Мјера 3.2. Успостављање система одвојеног прикупљања и рециклирања отпада
Потребно је успоставити и континуирано унапређивати систем одвојеног
сакупљања и рециклирања отпада, за шта је потребно успоставити функционалне
системе сакупљања и рециклирања појединих компоненти отпада (стакло, папир,
пластика, стари аутомобили, електронски отпад, гуме, кућански апарати, метали,
разградиви отпад из кухиња и вртова итд.). Како би се постепено смањивале
количине комуналног отпада који се одлаже те подстакла промјена структуре
одложеног отпада, треба уводити системе одвојеног сакупљања комуналног
отпада, а то је одвајање на мјесту настанка истог и то у домаћинствима,
установама, услужним, продајним и производним погонима, а све по узору на
напредне и развијене земље ЕУ, а наплату комуналног отпада обрачунавати
према количини отпада, који се мора коначно одложити на депонију.

Мјера 3.3. Лоцирање и фазна изградња Центра за управљање отпадом са свим
потребним садржајима за интегрално управљање отпадом

Лоцирати и изградити центар за управљање отпадом, са свим потребним
елементима за интегрално збрињавање отпада, по принципима примјене
најповољнијих рјешења, уз паралелан - синхронизован процес санације и
затварања постојеће депоније. За реализацију је потребно планирати,
пројектовати, саградити и успоставити центар за управљање отпадом,
првенствено комуналним и неопасним производним отпадом. То је могуће
остварити градњом нове санитарне депоније, уређење постојеће депоније вршити
док се не успостави коначно рјешење управљања отпадом након чега слиједи
затварање депоније на еколошки прихватљив начин. У даљим фазама потребно је
на новоизграђеном центру за управљање отпадом дограђивати постројења за:
предобраду, одвајање секундарних сировина и рециклажу, компостирање,
термичку обраду отпада, коришћење био-гаса за производњу енергије, итд.

Мјера 3.4. Развој финансијског модела за интегрално управљање отпадом
Ова мјера подразумијева израду и ревизију различитих законских и подзаконских
аката на територији Брчко дистрикта БиХ којим се третирају одговорности и
финансијски односи (формирање цијена прикупљања, сортирања, одлагања
отпада, накнаде за заштиту и унапређење животне средине и компензација
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умањене вриједности непокретности). Укратко речено, потребно је одредити
финансијски модел за систем интегралног управљања отпадом и усагласити га са
моделом ФБиХ и РС.

Мјера 3.5. Превенција стварања дивљих депонија кроз јачање инспекција и
сарадње са грађанима

Потребно је успоставити ефикасне мјере и инспекцијски надзор у вези са
стварањем дивљих депонија и одлагања отпада на непредвиђена мјеста те у
законским одредбама предвидјети оштрије казне за починиоце (дивље депоније,
излетишта, итд.). За успјешну реализацију, потребно је координисати рад
инспекцијских органа, судства и јавне администрације, ревидирати постојећи
закон о управљању отпадом у том правцу и сл.

 Циљ 4: Успостављање система управљања индустријским отпадом

Мјера 4.1. Успостављање законског оквира за управљање опасним и неопасним
отпадом

Потребно је постојеће законске и подзаконске акте ускладити са ЕУ директивама
и потписаним конвенцијама и водити рачуна о имплементацији истих, а посебно
када се ради о опасном отпаду.

Мјера 4.2. Израда регулативе и техничких упутстава у вези са обавезном израдом
плана управљања отпадом и стимулисањем привредних субјеката да
што прије израде квалитетне планове

Од посебне важности је усвојити регулативу и техничка упутства која се односе
на обавезну израду плана управљања отпадом за индустријска и привредна
постројења.

Мјера 4.3. Превенција и смањење настанка индустријског отпада кроз инструмент
еколошке дозволе

Кроз инструменте издавања еколошке дозволе треба форсирати рјешења која су у
складу са принципима: превенције и смањења настајања индустријског отпада,
одвојеног прикупљања различитих врста индустријског отпада, рециклаже или
поновне употребе (унутар исте или сличних индустрија), вођење регистра
количине и врсте отпада у индустријским предузећима уз надзор.

Мјера 4.4. Пројековање и изградња центра за управљање инертним отпадом и
предобраду грађевинског отпада

У склопу центра за управљање отпадом, неопходно је планирати, пројектовати те
успоставити и центар за управљање инертним отпадом и предобраду
грађевинског отпада

 Циљ 5: Успостављање система управљања отпадом из здравствених
институција и ветеринарских установа

Мјера 5.1. Извршити ревизију и усвојити прописе те припремити техничка
упутства за управљање отпадом из здравствених и ветеринарских
институција као и опасним отпадом

Потребно је ревидирати и усвојити прописе те припремити техничка упутства о
управљању отпадом здравствених и ветеринарских институција (прописима о
клиничком отпаду, прописи о лијековима итд.).
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Мјера 5.2. Успоставити информациони систем управљања медицинским,
фармацеутским, ветеринарским и опасним отпадом уз вођење
регистра о врстама и количини отпада

Од посебне важности је увођење система управљања медицинским и
ветеринарским отпадом за све здравствене и ветеринарске институције и правне
субјекте, уз обавезно вођење регистра о врстама и количинама генерисаног
отпада према типовима.

Мјера 5.3. Одвојено прикупљање и третман опасног, инфективног и отпада из
здравствених и ветеринарских институција

Неопходно је успоставити одвојено прикупљање и третман опасног, инфективног
и другог медицинског отпада те дефинисати техничка упутства за поступање и
одлагање. С циљем успостављања савременог система управљања медицинским
отпадом, потребно је испунити низ законских, институционалних и техничких
услова. Такође, потребно је усвојити препоруке Свјетске здравствене
организације за: прикупљање, селекцију, паковање, транспорт, третман и
одлагање за све појединачне категорије медицинског отпада које се примјењују у
земљама Европске уније. Уз то се требају поштовати универзални принципи
управљања отпадом: избјегавање стварања, минимализација количине,
рјешавање проблема на мјесту настанка, свеобухватна контрола могућег
загађења околине те упознавање јавности. Кључни корак у минимализацији и
ефикасном управљању медицинским отпадом је раздвајање / сепарација и
идентификација отпада. С обзиром на то да су цијене третмана и одлагања
опасног медицинског отпада око 10 пута веће него за комунални отпад, сав
неопасни отпад треба да буде одвојен и третиран као комунални отпад.

Мјера 5.4. Сагледати могућности изградње постројења за термички третман
отпада из здравствених и ветеринарских институција и опасног отпада

Потребно је планирати и реализовати израду студије изводљивости за постројење
за термички третман медицинског и другог отпада из здравствених и
ветеринарских институција, како оних који функционишу у оквиру јавних
установа тако и приватних ординација и поликлиника.
Отпад из здравствених и ветеринарских институција се треба раздвојити на
класе: неопасног неинфективног, неопасног инфективног и опасног отпада и
раздвојено их и третирати. Неопасни неинфективни отпад спада у класу
комуналног и отпада сличног комуналном, те се тако и третира. Неопасни
инфективни се третира у „кафилеријама“ или у аутоклавима - стерилише, а
опасни отпад сасвим је засебан проблем и захтјева посебан третман.

 Циљ 6: Успостављање система управљања отпадом из пољопривреде и
шумарства

Мјера 6.1. Доношење подзаконских аката о посебним захтјевима у вези са
различитим врстама отпада из пољопривреде те отпада који се може
користити у пољопривредној производњи

Потребно је донијети посебне прописе у складу са Законом о управљању отпадом:
о посебним захтјевима о био-разградивом пољопривредном отпаду, о условима и
захтјевима за коришћење канализационог муља у пољопривреди, о условима и
захтјевима за збрињавање животињског отпада, о условима и захтјевима за
збрињавање отпада насталог производњом и коришћењем хемикалија у
пољопривреди. Прописе треба усагласити са ЕУ директивама.

Мјера 6.2. Израда упутства за управљање отпадом из пољопривреде и шумарства
Потребно је израдити упутство за управљање отпадом из пољопривреде и
шумарства које прецизира начин смањења укупних количина ове врсте отпада,
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његовог прикупљања, транспорта, одлагања, могуће обраде, производњу
брикета, пелета, компоста, производњу енергије и ел. енергије или коришћења.

Мјера 6.3. Успостављање регистра производње отпада на свим регистрованим фармама и
шумским газдинствима

Неопходно је направити регистар производње отпада на свим регистрованим
пољопривредним имањима, фармама, шумским газдинствима те, на свим
набројаним увести систем управљања отпадом, уз обавезно усвајање техничких
упутстава и подзаконских аката.

Мјера 6.4. Израда техничког упутства за третман животињских лешева и отпада
анималног поријека

Од посебне важности је израда техничког упутства у вези са третманом
животињских лешева и отпада анималног поријекла. Планирати инфраструктуру у
оквиру система интегралног управљања отпадом и ојачати инспекцијске органе.

Мјера 6.5. Промоција нових и алтернативних технологија коришћења
нуспродуката из пољопривреде и шумарства као сировина у другим
привредним секторима

Ова мјера подразумијева промоцију технологија и могућности коришћења
нуспродуката фарми (нпр. екскремент стоке) или биоразградивог отпада, као
улазних сировина за различите процесе којим је циљ производња корисних и
финансијски вриједних производа или енергије (био-гас, дезинфиковани хумусни
супстрат, брикети биљног отпада итд.) те успостављање законског оквира који
стимулише овакав третман отпада из пољопривреде и шумарства.

 Циљ 7: Постепена санација и постепено затварање постојећег градског
одлагалишта отпада у Брчко дистрикту БиХ

Мјера 7.1. Израда студије о постепеној санацији и постепеном затварању
постојеће градске депоније отпада у Брчко дистрикту БиХ.

Слиједи табеларни приказ циљева и мјера за управљањем отпадом у Брчко
дистрикту БиХ са дефинисаним временским оквиром и одговорностима.



Област: Отпад

Р.
бр.

Циљ Р.
бр.

Мјере Рок Одговорност

1.

Усклађивање
законске и
подзаконске
регулативе са
директивом ЕУ и
међународним
конвенцијама

1.1

Израда и доношење новог
закона о управљању отпадом
Брчко дистрикта БиХ и
припадајућих подзаконских
аката у складу са одредбама
ЕУ директива и међународних
конвенција у мјери у којој су
оне примјенљиве за Брчко
дистрикт БиХ

2025

Влада Брчко
дистрикта БиХ

Скупштина Брчко
дистрикта БиХ

Ресорно одјељење за
животну средину

Р.
бр.

Циљ Р.
бр.

Мјере Рок Одговорност

2.

Институционално
јачање управних
структура Брчко
дистрикта БиХ
како би се
ситуација са
управљањем
отпадом
побољшала и
приближила ЕУ
најбољој пракси

2.1.

Унапређење ефикасности
предузећа за управљање
отпадом, односно Јавног
комуналног предузећа

2023.

Влада Брчко
дистрикта БиХ

Одјељење за
комуналне послове

Јавно комунално
предузеће

2.2.
Успостављање база података
о отпаду и ефикасније
извјештавање

2020.

Влада Брчко
дистрикта БиХ

Јавно комунално
предузеће

Р.
бр.

Циљ Р.
бр.

Мјере Рок Одговорност

3

Успостављање
интегралног
система
управљања
отпадом (стварање
отпада,
прикупљање,
одвајање,
транспорт,
рециклажа,
секундарне
сировине,
депоновање),
посебан осврт на
комунални отпад

3.1.

Промовисање праксе чистије
производње и редукције
настајања отпада

Од
2019.

Влада Брчко
дистрикта БиХ

Одјељење за
привредни развој

Консултантске фирме

3.2.

Успостављање система
одвојеног прикупљања и
рециклирања отпада 2019.

Влада Брчко
дистрикта БиХ

Јавно комунално
предузеће

Одјељење за
комуналне послове

3.3.

Лоцирање и фазна изградња
Центра за управљање отпадом
са свим потребним садржајима
за интегрално управљање
отпадом

Од
2019.

Скупштина Брчко
дистрикта БиХ

Влада Брчко
дистрикта БиХ

Јавно комунално
предузеће

Одјељење за
комуналне послове

3.4.

Развој финансијског модела
за интегрално управљање
отпадом

2023.

Скупштина Брчко
дистрикта БиХ

Влада Брчко
дистрикта БиХ

Одјељење за
комуналне послове

Јавно комунално
предузеће

3.5.

Превенција настајања
дивљих депонија кроз јачање
инспекција и сарадњу са
грађанима.

2019.

Влада Брчко
дистрикта БиХ

Ресорно одјељење за
животну средину

Инспекција

Р.
бр.

Циљ Р.
бр.

Мјере Рок Одговорност
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4.

Успостављање
система
управљања
индустријским
отпадом

4.1.

Успостављање законског
оквира за управљање
опасним и неопасним
индустријским отпадом 2019.

Скупштина Брчко
дистрикта БиХ

Влада Брчко дистрикта
БиХ

Одјељење за
комуналне послове

4.2.

Израда регулативе и
техничких упутстава у вези
са обавезном израдом плана
управљања отпадом и
стимулисање привредних
субјеката да што прије
израде квалитетне планове

2019.

Влада Брчко дистрикта
БиХ

Ресорно одјељење за
животну средину

Одјељење за
комуналне послове

Инспекција

4.3.

Превенција и смањење
настајања индустријског
отпада кроз инструмент
еколошке дозволе.

2019.

Влада Брчко дистрикта
БиХ

Ресорно одјељење за
животну средину

Инспекција

4.4.

Пројектовање и изградња
центра за управљање
инертним отпадом и
предобраду грађевинског
отпада.

2021.

Влада Брчко дистрикта
БиХ

Одјељење за
комуналне послове

Р.
бр.

Циљ Р.
бр.

Мјере Рок Одговорност

5.

Успостављање
системом
управљања
отпадом из
здравствених
институција и
ветеринарских
установа

5.1.

Извршити ревизију и усвојити
прописе те припремити
техничка упутства за
управљање отпадом из
здравствених и
ветеринарских институција,
као и опасним отпадом

2023.

Скупштина Брчко
дистрикта БиХ

Влада Брчко
дистрикта БиХ

Одјељење за
комуналне послове

Одјељење за пољоп.,
шум. и водопр.

Одјељење за
здравство

5.2.

Успоставити информациони
систем управљања
медицинским,
фармацеутским,
ветеринарским и опасним
отпадом уз вођење регистра
о врстама и количини отпада

2023.

Скупштина Брчко
дистрикта БиХ

Влада Брчко
дистрикта БиХ

Одјељење за
здравство

Одјељење за
комуналне послове

5.3.

Одвојено прикупљање и
третман опасног,
инфективног и отпада из
здравствених и
ветеринарских институција

2025.

Влада Брчко
дистрикта БиХ

Одјељење за пољоп.,
шум. и водопр.

Одјељење за
здравство

Инспекција

5.4.

Сагледати могућности
изградње постројења за
термички третман отпада из
здравствених и
ветеринарских институција и
опасног отпада 2025.

Влада Брчко
дистрикта БиХ
Одјељење за пољоп.,
шум. и водопр.
Одјељење за
здравство
Одјељење за
комуналне послове
Јавно комунално
предузеће

Р.
бр.

Циљ Р.
бр.

Мјере Рок Одговорност

6. Успостављање
системом

6.1. Доношење подзаконских
аката о посебним захтјевима

2023 Скупштина Брчко
дистрикта БиХ
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управљања
отпадом из
пољопривреде и
шумарства

у вези са различитим врстама
отпада из пољопривреде те
отпада који се може
користити у пољопривредној
производњи

Влада Брчко
дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за
животну средину
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду

6.2.

Израда упутства за управљање
отпадом из пољопривреде и
шумарства.

2023.

Скупштина Брчко
дистрикта БиХ
Влада Брчко
дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за
животну средину
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду

6.3.

Успостављање регистра
производње отпада на свим
регистрованим фармама и
шумским газдинствима

2025.

Скупштина Брчко
дистрикта БиХ
Влада Брчко
дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за
животну средину
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду

6.4

Израда техничког упутства за
третман животињских лешева и
отпада анималног поријека

2024.

Влада Брчко
дистрикта БиХ
Ресорно одјељење за
животну средину
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду
Инспекција

6.5.

Промоција нових и
алтернативних технологија
коришћења нуспродуката из
пољопривреде и шумарства
као сировина у другим
привредним секторима

2021.

Влада Брчко
дистрикта БиХ
Одјељење за
комуналне послове
Јавно комунално
предузеће
Одјељење за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду

7.

Постепена
санација и
постепено
затварање
постојећег
градског
одлагалишта
отпада у Брчко
дистрикту БиХ

7.1.

Израда студије о постепеној
санацији и постепеном
затварању постојећег градске
депоније у Брчко дистрикту
БиХ

2023.

Ресорно одјељење за
животну средину
Одјељење за
комуналне послове
Јавно комунално
предузеће
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6. КРАТКОРОЧНЕ, СРЕДЊОРОЧНЕ И
ДУГОРОЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

6.1. Потенцијални извори финансирања пројеката из сектора
заштите животне средине

6.1.1. Преглед потенцијалних извора финансирања пројеката

Као могући извори новца за финансирање спровођења Стратегије заштите
животне средине Брчко дистрикта БиХ могу се навести извори који су, уопштено,
у вези са финансирањем активности из овог сектора.

 Новац Фонда за заштиту животне средине Брчко дистрикта БиХ (који још није
успостављен, а чије ће оснивање услиједити у складу са Законом о заштити
животне средине Брчко дистрикта БиХ): зајмови, донације за посебно
одређене намјене, односно кориснике и други облици финансирања по
подстицајним условима приватном и јавном сектору. Новац из овог извора се
дијели у складу са тачно одређеним условима, мјерилима и поступцима који су
садржани у актима Фонда, уз стварање услова за пуну транспарентност и
јавност додјеле новца и његовог трошења.

 Средства из Буџета Брчко дистрикта БиХ. У буџетима одјељења треба увести
буџетску ставку која би се односила на финансирање пројеката из области
заштите животне средине. Ово се односи на одјељења која у опису програма
рада обрађују проблематику животне средине или су уско повезана са том
проблематиком, нпр.: Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду;
Одјељење за просторно планирање и имовинскоправне послове, Одјељење за
комуналне послове, Одјељење за привредни развој, спорт и културу,
Одјељење за образовање  итд.

 Бесповратни новац Глобалног фонда за заштиту животне средине (Global
Environmental Facility - GEF) за програме:

- очувања биолошке разноликости;
- спречавања промјене климе;
- управљања водама и заштите међународних вода;
- смањивања оштећења озонскога омотача.

 Механизми чистог развоја
Босна и Херцеговина је ратификовала Кјото протокол 16. априла 2007. године,
док је за БиХ исти протокол ступио на снагу 15. јула 2007. године. Кјото
протокол уводи сљедеће механизме с циљем смањења емисије гасова у
стакленој башти:

- механизам заједничке имплементације,
- механизам чистог развоја  и
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- механизам трговине емисијама.

Вишегодишњи финансијски оквирни споразум 2014–2020.

 Босна и Херцеговина – преткандидатски статус
 IPA - I
Статус преткандидата, потписивање уговора о SSP, 16. 6. 2008. г.
OPA I, компонента 1 и 2 (2007–2013),
Сектор Животна средина и климатске промјене, остао без финансирања 2012.
и 2013. г.
 IPA- II Нацрт оквирног стратешког документа за Босну и Херцеговину
(период 2014–2020), није разматран нити усвојен. Сектор Животна средина  и
климатске промјене остао без финансирања 2014. г.

Обавеза израде Стратегије приближавања прописа БиХ правној
тековини
 ЕУ, IPA II и израда „pipeline“ пројеката
Остали донатори EIB, EBRD, WB, KfW, SIDA, Чешка Република;
UNDP/UNEP- Глобални фонд за животну средину (GEF), главни донатори који
пружају подршку овом сектору – Стратегије за улагања ускладити са ЕУ

 Стратегија за приближавање прописа БиХ правној тековини ЕУ
IPA 2008 пројект „ЕNVIS“, израда Стратегије приближавања прописа БиХ
правној тековини ЕУ за област Заштите околине (EAS), 2011–2013. г.
Урађена GAP анализа (институционална, правна и економска) за област
Заштите околине (хоризонтални законски прописи; сектор управљања водама;
сектор управљања отпадом; квалитет ваздуха и климатске промјене;
индустријско загађење; хемикалије, заштита природе, бука)
Израђен нацрт Стратегије приближавања прописа БиХ правној тековини
ЕУ за област Заштите околине (EAS) - јавно представљање 6. 11. 2013. г.
Бањалука

Планови за спровођење конкретних директива: Директива о води за пиће;
Директива о урбаним водама; Директива о поплавама и Директива о
одлагању отпада на депоније – поставља циљеве и захтјеве за
смањење биоразградивог отпада који одлази на депонију, забрањује
депоновање одређеног отпада и захтијева да одређени депоновани
отпад мора бити третиран (чл. 5).


