
     У складу са чланом 8 Закона о Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 1/00 и 17/04) и Одлуком о давању овлашћења Законодавној комисији Скупштине Брчко дистрикта БиХ, број: 01-02-218/17, од 13. септембра 2017. године („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 35/17), Законодавна комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ на 33.сједници одржаној 11.5.2022.године утврдила је пречишћени текст Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 25/04), са измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 01/05, 19/07, 09/09).   Број:01.3-02-2037/22                                                                                  Брчко, 11.5.2022.године  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ                                                                                          ЗАКОНОДАВНЕ КОМИСИЈЕ                                                                                               Љубиша Лукић, c. p.    ЗАКОН  О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА  (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ)  I.   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ САДРЖАЈ ЗАКОНА Члан 1 Овим законом уређује се заштита ваздуха  од загађивања ради заштите здравља људи, климе и животне средине од штетног утицаја загађеног ваздуха. Заштита ваздуха од загађивања проузрокованог радиоактивним материјама, индустријским несрећама и елементарним непогодама, уређује се посебним законом.   ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА Члан 2 Заштитом ваздуха према овом закону обезбјеђује се: - заштита квалитета ваздуха ради избјегавања, спречавања или смањивања штетног утицаја загађивања ваздуха на људско здравље, климу и животну средину у цјелини; - контрола загађивања ваздуха које потиче од људског дјеловања и ограничавање интензитета загађивања ваздуха на изворима загађивања; - одржавање постојећег стања квалитета ваздуха на подручјима незагађеног (чистог) ваздуха; - побољшање вриједности квалитета ваздуха у зонама у којима је ваздух загађен; - процес заштите ваздуха, као и дио система заштите животне средине, са утврђеним правима, обавезама и одговорностима физичких и правних лица; - информисање становништва о вриједностима квалитета ваздуха и мјерама за очување и побољшање квалитета ваздуха; - учешће јавности у процесу заштите ваздуха; 



  3- остваривање и других циљева заштите ваздуха у складу са овим законом.  НАЧЕЛА ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА Члан 3 Полазећи од основних начела заштите животне средине, заштита ваздуха заснива се на: - заштити ваздуха, воде и земљишта као и основних компоненти и потенцијала животне средине; - ограничавању испуштања загађујућих материја у ваздух на најмању могућу мјеру, уз коришћење најбољих расположивих технологија; - начелу ''загађивач плаћа'' које обезбјеђује да трошкове спровођења мјера побољшања стања ваздуха сносе правна или физичка лица која испуштају загађујуће материје у ваздух; - начелу да се мјере и поступци за заштиту ваздуха не могу спроводити ако би имали негативан утицај на животну средину ван Брчко дистрикта БиХ или би били супротни строгим прописима о заштити на раду; - учешћу јавности у поступку утврђивања политике и доношењу планова и програма заштите ваздуха, издавању сагласности и дозвола, инспекцијском надзору и другим поступцима процеса заштите ваздуха.  ДЕФИНИЦИЈЕ И ПОЈМОВИ Члан 4 Поједини изрази који се употребљавају у овом закону имају сљедеће значење: - ''ваздух'' значи спољни ваздух (скуп свих гасова) у атмосфери, не укључујући радне просторије; - ''велика несрећа/удес'' значи појаву велике емисије, пожара или експлозије који настају због неконтролисаних промјена насталих током рада постројења и представљају велику опасност по здравље људи или животну средину посредно или непосредно унутар или ван постројења, укључујући једну или више опасних супстанци; - ''вриједност узбуне'' значи ниво изнад кога постоји ризик по људско здравље приликом кратког излагања и на којем ће бити предузети директни кораци; - ''гранична вриједност квалитета ваздуха'' значи ниво одређен на основу научног знања, с циљем избјегавања, спречавања или смањивања штетних утицаја на људско здравље и/или животну средину у цјелини; овај ниво се мора достићи у одређеном периоду и касније не смије бити прекорачен; - ''гранична вриједност емисије'' значи концентрацију и/или количину загађујућих супстанци у емисијама из неког извора у току одређеног периода које не смију бити прекорачене; - ''емисија'' значи испуштање супстанци из било ког извора у ваздух; - ''загађујућа материја'' значи било коју супстанцу коју човјек директно или индиректно уноси у ваздух и која вјероватно може имати штетан утицај на људско здравље и/или на животну средину у цјелини, укључујући и непријатне мирисе; - ''загађивање ваздуха'' значи директно или индиректно уношење супстанци у ваздух од стране човјека и резултира таквим штетним утицајима који угрожавају људско здравље, наносе штету животним ресурсима, еко-системима, материјалној својини и који оштећују и утичу на разоноду и остале врсте законског коришћења животне средине; - ''значајна промјена'' значи промјену у раду постројења која може имати штетне утицаје на људе или животну средину, било да су ти утицаји непосредни или одложени; 



  3- ''извор'' значи било које поријекло испуштања супстанци у ваздух, укључујући стационарне изворе индустрије и домаћинства, као и покретне изворе као што су моторна возила, и тачкасте и дифузне изворе; - ''квалитет ваздуха» значи концентрацију загађујућих супстанци у ваздуху у току одређеног периода; - „непријатан мирис“ значи својство одоранта који се људским чулом мириса опажа да изазива негативан физиолошки утицај; - алинеја 13  је oбрисана;  - ''постројење'' значи било који објекат који се користи за индустријске или јавне комуналне сврхе који вјероватно може да изазове загађивање ваздуха; - ''постројење са сагоријевањем'' значи било коју техничку направу у којој се горива оксидирају како би се користила топлота која се на тај начин продукује; овај закон се примјењује само на погоне са сагоријевањем који су намијењени за продуковање енергије са изузетком оних погона који директно користе продукте сагоријевања у процесима производње; - ''постројење за спаљивање отпада'' значи било коју стационарну или покретну техничку јединицу намијењену термалној обради отпада са или без повраћаја топлоте од сагоријевања које се продукује; ово укључује спаљивање путем оксидације отпада као и путем осталих процеса као што су процеси пиролизе, гасификације или плазме када се супстанце које настају као резултат третирања накнадно спаљују; - ''праг информисања'' значи ниво изнад кога постоји ризик по људско здравље усљед кратког излагања за изузетно осјетљиве дијелове становништва и о коме је потребно дати најновије информације; - ''циљана вриједност'' значи ниво одређен са циљем избјегавања више дуготрајних штетних утицаја на људско здравље и/или животну средину у цјелини; овај ниво се мора достићи у одређеном периоду гдје је то могуће.  ОСНОВНЕ ОБАВЕЗЕ Члан 5 Сви субјекти чије активности имају утицаја на ваздух дужни су да међусобно сарађују по питањима заштите животне средине. Забрањено је испуштање или уношење у ваздух загађујућих супстанци у количинама које могу угрозити здравље људи и животну средину.  II.   ПЛАНИРАЊЕ ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА СВРХА ПЛАНИРАЊА Члан 6 Ради постизања циљева заштите ваздуха утврђених овим законом, у Дистрикту се утврђује стратегија заштите ваздуха са акционим планом управљања квалитетом ваздуха и други планови и програми који се доносе и остварују на начин и под условима утврђеним овим законом.  ВРСТЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА Члан 7 У Брчко дистрикту  БиХ доносе се сљедећи плански документи из области заштите ваздуха: 



  3- стратегија заштите ваздуха Брчко дистрикта БиХ са акционим планом управљања квалитетом ваздуха (у даљем тексту: стратегија заштите ваздуха Дистрикта); - извјештаји о извршавању планова и програма.  СТРАТЕГИЈА ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА ДИСТРИКТА  Члан 8 Стратегијом заштите ваздуха Дистрикта утврђују се политика заштите ваздуха и управљање квалитетом ваздуха. Стратегију заштите ваздуха Дистрикта припремају надлежна одјељења Владе, на начин прописан Законом о заштити животне средине за припремање стратегије заштите ваздуха Дистрикта и акционог плана заштите животне средине. На предлог градоначелника, претходно одобреног од Владе Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Влада), Скупштина Брчко дистрикта БиХ доноси стратегију за заштиту ваздуха, на период од десет година. Стратегија заштите ваздуха Дистрикта је саставни дио стратегије Дистрикта и акционог плана заштите животне средине, а у поступку припремања и доношења усклађује се са одговарајућим планским документом на нивоу Босне и Херцеговине.  ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПОЛИТИКЕ Члан 9 О спровођењу политике утврђене стратегијом заштите ваздуха Дистрикта, градоначелник на предлог Владе  подноси Скупштини Брчко дистрикта БиХ на разматрање извјештај најмање једном у двије године. Извјештај садржи нарочито: - податке о стању квалитета ваздуха и тенденцијама његовог кретања када су у питању загађујуће материје за које су граничне вриједности утврђене на основу Закона о заштити животне средине; - податке о тенденцијама и развоју емисија загађујућих материја које су уписане у катастар емисија; - мјере за побољшање квалитета ваздуха које су предузете и њихове резултате.  У ГЛАВИ II НАЗИВ ПОГЛАВЉА 5 И ЧЛАН 10 СУ ИЗБРИСАНИ,  ЧЛАН 11 ЈЕ ПОСТАО ЧЛАН 10, ЧЛАН 12 ЈЕ ПОСТАО ЧЛАН 11 И ТАКО РЕДОМ.  ПЛАНИРАЊЕ ПРОСТОРА Члан 10 Приликом планирања простора, политика, мјере и ограничења утврђени планским документима из области заштите ваздуха, представљају један од обавезних основа за припремање и израду просторних планова. За подручје Дистрикта,  утврђује се листа заштићених подручја, на којима се не може градити ниједан нови тачкасти извор емисија, посебно погони и постројења, постројења са сагоријевањем и постројења за спаљивање отпада, нити се могу вршити значајнија проширења постојећих дјелатности. Код израде и доношења просторних планова, приликом одређивања локација за нове тачкасте изворе емисија и изворе за које је потребна еколошка дозвола посебна пажња посвећује се заштити вентилационих ходника и квалитету ваздуха густо или стално насељеног подручја. 



  3Локација, величина и карактеристике вентилационих ходника одређују се метеоролошком студијом.   III.   ИЗВОРИ ЕМИСИЈА 1. ОПШТА ОГРАНИЧЕЊА ОБАВЕЗЕ ПРАВНОГ ЛИЦА ИЗВОРА ЕМИСИЈА Члан 11 Правна лица погона, постројења и других извора, који испуштањем штетних материја у ваздух загађују или могу да загаде ваздух дужна су да: - врше мјерења и праћења емисија; - смањују на најмању могућу мјеру емисије загађујућих материја и непријатних мириса у ваздух, уз примјену најбољих расположивих технологија; - не прекораче граничне вриједности емисија. Граничне вриједности емисија прописује Влада, подзаконским актом.  ГРАНИЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ЕМИСИЈА Члан 12 Еколошком дозволом, на основу студије о утицају на животну средину утврђује се да ли емисије у ваздух које потичу из извора за чију је изградњу и употребу потребна еколошка дозвола, могу имати утицаја на животну средину који се може одредити.  ИЗВОРИ ЕМИСИЈА И ДРУГЕ ДОЗВОЛЕ Члан 13 Да ли емисије у ваздух, које потичу из извора за чију изградњу и употребу није потребна еколошка дозвола, могу имати утицаја на животну средину који се може дозволити, утврђује се урбанистичком сагласношћу, одобрењем за грађење и одобрењем за употребу, на основу студије о ваздуху. Захтјев за издавање сагласности и одобрења из става 1 овог члана, поред елемената прописаних посебним законом, садржи и податке о: - основним супстанцама које ће се користити у раду објекта; - супстанцама које ће бити испуштене у ваздух у току редовног рада објекта, укључујући и расипајуће емисије; - супстанцама које ће бити испуштене у ваздух из објекта у случају несреће великих размјера; - превентивним мјерама за ублажавање посљедица, које ће се користити за спречавање и смањивање емисија. Урбанистичка сагласност, одобрење за грађење и одобрење за употребу, издају се на начин и по поступку прописаним посебним законом. Ако емисије у ваздух могу имати утицаја на животну средину на подручју Дистрикта, у поступку издавања сагласности и одобрења према ставу 3 овог члана, тражи се претходно мишљење надлежних одјељења Владе која су га обавезна дати у року од петнаест (15) дана од дана када је затражено.  СМЕТЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА 



  3Члан 14 Надлежна одјељења Владе не могу издати дозволу, сагласност или одобрење из члана 13 и члана 14 овог закона ако према студији о утицају на животну средину, односно студији о ваздуху, емисије у ваздух из извора могу штетно утицати на здравље људи и климу или животну средину у знатној мјери. Дозвола, сагласност или одобрење из става 1 овог члана неће се издати, ако је извјесно да ће извор испуштати у ваздух супстанце изнад граничних вриједности емисија прописаних на основу овог закона.  ОДОБРЕЊЕ ЗА РАД Члан 15 Надлежна одјељења Владе издаће правном лицу извора емисије одобрење за почетак обављања дјелатности,  којим се утврђује да су испуњени услови у погледу техничке опремљености, заштите на раду и заштите и унапређивања животне средине, као и други прописани услови (у даљем тексту: одобрење за рад), на начин и под условима утврђеним посебним прописима. У поступку издавања одобрења за рад, услови у погледу техничке опремљености и заштите и унапређивања животне средине, утврђују се на основу еколошке дозволе, односно одобрења за употребу, ако за употребу објеката није прописана обавеза издавања еколошке дозволе. Ако еколошка дозвола, односно одобрење за употребу нису издати на основу студије о утицају на животну средину која садржи елементе и услове за утврђивање утицаја емисија у ваздух на животну средину или студије о ваздуху, надлежна одјељења не могу издати одобрење за рад док правно или физичко лице не достави студију о ваздуху. Одобрење за рад правног лица извора емисија у ваздух издаје се приликом сваког почетка обављања дјелатности (у случају прекида рада, мијењања услова обављања дјелатности, промјене дјелатности и слично).  ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ВАЗДУХУ Члан 16 Студију о ваздуху израђује правно лице које има овлашћење одјељења надлежног за заштиту животне средине као и надлежних органа у БиХ. О изради студије закључује се уговор између правног лица извора емисије, као наручиоца, и лица које оно одабере с листе као извођача израде. Израда студије врши се према правилима струке и елементима прописаним овим законом. Трошкове израде студије сноси наручилац израде.  САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ВАЗДУХУ Члан 17 Студија о ваздуху садржи податке о: - пројекту, укључујући локацију, окружење, инфраструктуру, природу активности и гдје је то потребно, технологију која ће се користити; - поређење технологије која ће се користити у односу на најбоље расположиве технологије, посебно оне које се односе на емисије у ваздух; - супстанцама које ће се користити за процес производње и за производњу енергије; 



  3- супстанцама које ће бити емитоване у ваздух у току нормалног рада објекта, укључујући дифузне емисије као и у случају несреће већих размјера. Опис утицаја на животну средину које имају загађујуће материје у току нормалног рада и у случају несрећа већих размјера, у студији обухвата: - скицу подручја које је под утицајем извора емисије; - опис квалитета ваздуха у подручју утицаја прије реализације пројекта; - опис и прорачун додатног загађења проузрокованог реализацијом пројекта уз коришћење података о локалним метеоролошким условима, гдје је то одговарајуће; - опис квалитета ваздуха у подручју утицаја. Студија посебно садржи: - опис утицаја очекиваног квалитета ваздуха након реализације пројекта на људе, фауну, флору, земљиште, материјално и културно насљеђе; ова процјена утицаја укључује опис степена загађења  ваздуха у односу на прописане граничне вриједности; - листу превентивних и заштитних мјера којима се спречава или смањује утицај емисија проузрокованих реализацијом пројекта; - податке који су коришћени и методе који су примијењени у изради студије; - резиме студије. Резиме студије без техничких података јавно се објављује одмах након израде на огласном мјесту Дистрикта у којем ће објекат бити лоциран и остаје објављен најмање два мјесеца.   ПРОМЈЕНА ОДОБРЕНИХ УСЛОВА Члан 18 У свакој промјени у пројекту, плану или раду неког извора емисије, правно лице је дужно да тражи измјену одобрења. У случају мањих промјена, надлежна одјељења се обавјештавају о природи промјене и њеним утицајима на емисију загађујућих материја у ваздух у року од осам дана од настанка промјене. У случају значајне промјене, правно лице извора емисије подноси надлежним одјељењима, прије приступања промјени, захтјев за: - измјену еколошке дозволе, ако се ради о случају из члана 13 овог закона; - измјену одобрења за грађење, односно измјену или допуну урбанистичке сагласности, ако се ради о случају из члана 14 овог закона.   САДРЖАЈ ДОЗВОЛЕ Члан 19 Услови и подаци који чине садржај дозволе из чланова 13 и 14 овог закона, прописани су Законом о заштити животне средине и Законом о уређењу простора. У погледу емисија загађујућих материја у ваздух дозволе из става 1 овог члана садрже и: - податке о превентивним мјерама заштите против загађења ваздуха, укључујући примјену најбољих расположивих технологија; - прописане забране и ограничења емисија у ваздух које је дужно да примјењује одговорно лице извора емисија; - услове и начин испуштања загађујућих материја у ваздух; 



  3- граничне вриједности емисија, које правно лице извора емисија не може прекорачити; - локације за узимање узорака и вршење периодичних мјерења, те рокове и начин поступања приликом узимања узорака и периодичних мјерења; - мјере које треба предузети у случају несрећа већих размјера. Граничне вриједности емисија утврђују се према околностима случаја, ако се ниједна прописана гранична вриједност не може примијенити.  МОНИТОРИНГ ВАЗДУХА Члан 20 Начин редовног праћења емисија загађујућих материја у ваздуху, узимања узорака и мјерења параметара ваздуха и осматрање промјена квалитета ваздуха и њиховог утицаја на здавље људи и животну средину, прописује шеф надлежног одјељења.  ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ Члан 21 Правно лице стационарног извора емисије из члана 13 овог закона подноси извјештај надлежним одјељењима Владе, једном годишње. Извјештај садржи податке о потрошњи енергије и горива, емисијама из извора, те опште податке о утицају који могу имати супстанце, које се испуштају у ваздух, на здравље људи. Извјештај се јавно објављује на огласном мјесту Дистрикта одмах након подношења и остаје објављен (доступан јавности) најмање два мјесеца.  ПРЕИСПИТИВАЊЕ ДОЗВОЛА Члан 22 Дозволе за изворе емисија из чланова 13 и 14 овог закона у дијелу који се односи на емисије загађујућих материја у ваздух и граничне вриједности емисија, преиспитују се редовно, у правилу сваке десете године, а ванредно приликом процјене прописа, пријема годишњег извјештаја правног лица или налаза инспектора, ако за то има основа. Ако се у случају из става 1 овог члана утврди да се према условима утврђеним у дозволи не може обезбиједити да се граничне вриједности емисија не прекорачују, надлежно одјељење је овлашћено да по службеној дужности измијени или допуни дозволу и предузме друге мјере прописане овим законом.  ПРЕКОРАЧЕЊЕ ГРАНИЧНИХ ВРИЈЕДНОСТИ Члан 23 Ако правно лице извор емисија из члана 14 овог закона испусти у ваздух количину загађујућих материја која је већа од утврђених граничних вриједности емисија, правно лице је дужно да о томе обавијести надлежна одјељења за издавање дозвола. Надлежна одјељења из става 1 овог члана, дужна су да: - обуставе рад извора емисија док правно лице не усклади испуштање загађујућих материја у ваздух с граничним вриједностима емисија или не стави извор емисија ван погона; - одреде најдужи рок до кога рад извора емисија може бити обустављен због веће концентрације емисија у ваздух од утврђених граничних вриједности. 



  3 КВАР НА ИЗВОРУ ЕМИСИЈА Члан 24 У случају квара на извору емисија из члана 14 овог закона, одговорно лице је дужно да смањи трајање или прекине рад док се извор емисија не оспособи за безбједан рад. У околностима из става 1 овог члана рад извора емисије не може да траје непрекидно дуже од осам сати, а укупно годишње трајање рада не може бити дуже од 96 сати.  НЕСРЕЋЕ ВЕЋИХ РАЗМЈЕРА Члан 25 О несрећи већих размјера, која је задесила извор емисија из члана 13 овог закона, обавјештава се одјељење надлежно за издавање еколошке дозволе и становништво угроженог подручја.   Инспектор за заштиту животне средине дужан је да у случају из става 1 овог члана обустави рад извора емисија док се прекомјерно испуштање загађујућих материја, које угрожава здравље људи и животну средину, и посљедице несреће, не санирају.  2. ПОСЕБНА ОГРАНИЧЕЊА КУЋНИ ИЗВОРИ ЕМИСИЈЕ Члан 26 Општа ограничења утврђена овим законом (чланови 13–20) не примјењују се на емисије у ваздуху из кућних активности или кућних извора сагоријевања чија је термална снага мања од 250 КW. Опрема, уређаји и остале машине, које се користе у домаћинствима и које представљају изворе емисија, подлијежу претходном одобравању типа производа коме припадају. Правила о одобравању типа производа, о емисији загађујућих материја и спаљивању биомаса мањег обима, прописује шеф надлежног одјељења.  ГОРИВА КУЋНИХ ИЗВОРА Члан 27 У кућним изворима емисије могу се користити само чврста и течна горива утврђена у стандардима организације надлежне за стандардизацију, мјерење и патенте.  ИНДУСТРИЈСКА ПОСТРОЈЕЊА Члан 28 Емисије из постројења са сагоријевањем, номиналне термалне снаге мање, једнаке или веће од 50 МW, прописује шеф надлежног одјељења. Прекорачење граничних вриједности емисија одређених за погоне са сагоријевањем, који користе домаћа чврста горива, може се привремено дозволити ако не траје дуже од шест мјесеци и ако није два пута веће од граничне вриједности емисије. 



  3Привремена дозвола из става 2 овог члана може се издати ако се на овај начин не прекорачују граничне вриједности квалитета ваздуха. Прописом шефа надлежног одјељења утврђују се граничне вриједности емисија и захтјеви који се тичу мониторинга загађујућих материјала за индустријске секторе производње метала (погони за печење металне руде или за синтеровање, погони за производњу сировог гвожђа или челика, укључујући стално ливење), производње цементног клинкера у ротационим пећима и производње целулозе из дрвета или других влакнастих материјала.  ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СПАЉИВАЊЕ ОТПАДА Члан 29 Услове за рад постројења за спаљивање отпада прописује шеф надлежног одјељења у складу са овим законом.  МОТОРНА ВОЗИЛА Члан 30 Емисија из моторних возила уређује се подзаконским актом, којим се уређује редовни годишњи технички преглед моторних возила. Надлежни орган не може извршити регистрацију возила, које прекорачује прописане граничне вриједности емисија. САДРЖАЈ СУМПОРА У ГОРИВУ Члан 31 Тешка уља код којих садржај сумпора прелази 1,00% масе, не могу се користити као  горива за погоне са сагоријевањем од 1. јануара 2010. године. Погони са сагоријевањем који користе тешка уља код којих је садржај сумпора већи од 1,00% масе, могу да раде само на основу дозвола издатих у складу с чланом 13 и чланом 14 овог закона.  Дизел горива, која се користе за моторна возила и бродове, не могу бити коришћена као горива од: - 1. јануара 2010. године уколико је садржај сумпора већи од 0,20% њихове масе; - 1. јануара 2015. уколико је садржај сумпора већи од 0,10% њихове масе. Ограничења из ставова од 1 до 3 овог члана не примјењују се на: 1. горива која су намијењена за прераду прије финалног сагоријевања; 2. горива која ће бити прерађена у рафинеријској индустрији.  Услове мјерења и контроле садржаја сумпора у гориву прописује Влада.  ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА Члан 32 Горива за моторна возила морају одговарати стандардима које утврђује организација надлежна за стандардизацију, мјерења и патенте. Од 1. јануара 2010. године неће се вршити промет оловног бензина.   



  3СКЛАДИШТЕЊЕ ГОРИВА Члан 33 Пројектовање и коришћење објеката, постројења, возила и бродова који се користе за складиштење, утовар и превоз бензина од једног складишта до другог или од главног складишта до бензинске станице, врши се тако да се: - задрже преостала испарења у контејнеру након истакања бензина; - прихвате и задрже повратна испарења из простора за складиштење на бензинској станици или главном складишту; - задрже испарења у покретном контејнеру док не дође до поновног пуњења у главном складишту. Редовно тестирање непропусности камиона цистерни и периодичну контролу исправности вентила за вакуум/притисак на свим покретним контејнерима, врше овлашћене институције у БиХ. ИСПАРЉИВА ОРГАНСКА  ЈЕДИЊЕЊА Члан 34 Емисије испарљивих органских једињења утврђује посебним прописом Владa у складу са овим законом. Употреба органских једињења из става 1 овог члана у дјелатностима и погонима мора бити сведена на најмању могућу мјеру. Супстанце и препарати, који се усљед испарљивих органских једињења класификују као канцерогени, мутогени или токсични за репродукцију, морају бити замијењени мање штетним супстанцама и препаратима, у највећој могућој мјери и најкраћем року.  ЗАШТИТА ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА Члан 35 Услове и поступак постепеног искључивања из употребе супстанци које оштећују озонски омотач и њихове замјене алтернативним супстанцама које имају значајно мањи штетни утицај на животну средину, као и поступак за руковање производима који садрже или су направљени од супстанци које оштећују озонски омотач, прописује Влада.  Прописом из става 1 овог члана утврђује се начин вођења евиденција о извозу, увозу и потрошњи супстанци које оштећују озонски омотач као и начин подношења извјештаја.   РЕГИСТАР ЕМИСИЈА Члан 36 У регистру постројења и загађивача животне средине, који се успостављају на основу Закона о заштити животне средине, води се и регистар емисија у ваздух у који се уписују подаци о изворима емисија у ваздух, њиховим правним лицима и загађујућим материјама које извори испуштају у ваздух. Садржај података који се воде у регистру из става 1 овог члана, начин и рокове њиховог прикупљања, достављања и уписивања у регистар, методологију и начин вођења података у регистру, као и начин управљања подацима уписаним у регистар (давање информација, подношење извјештаја и друго) прописује Влада. У регистар емисија у ваздух обавезно се уносе сљедеће загађујуће материје: сумпордиоксид, нитрооксиди, угљендиоксид, угљенмоноксид, амонијак, нитрозооксиди, метан, неметански угљоводоници, бензен и ПМ 10. 



  3На основу података регистра емисија у ваздух и Влада Брчко дистрикта БиХ објављује у јануару сваке године извјештај  о емисијама загађујућих материја у ваздух, укључујући и емисије из природних извора на подручју Дистрикта за претпрошлу годину.  IV.  ЗАШТИТА ВАЗДУХА  ВРИЈЕДНОСТИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА Члан 37 Граничне вриједности, циљане вриједности и прагови узбуне за загађујуће материје које се испуштају у ваздух прописује Влада у складу са овим законом. Надлежна одјељења не могу одобрити обављање дјелатности која би проузроковала прекорачење граничних вриједности у подручју гдје граничне вриједности нису прекорачене. Скупштина Брчко дистрикта БиХ може одредити граничне вриједности квалитета ваздуха за своје подручје, које су ниже од вриједности утврђених у пропису из става 1 овог члана, зависно од специфичности подручја.  МЈЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА Члан 38 Стручна институција коју овласти шеф надлежног одјељења успоставља и врши мониторинг квалитета ваздуха у складу са условима утврђеним прописом из члана 26 става 1 овог закона. Стручна институција коју овласти шеф надлежног одјељења успоставља и врши мониторинг квалитета ваздуха у складу са условима утврђеним прописом из члана 21 овог закона.   МЈЕРЕ ЗА УГРОЖЕНА ПОДРУЧЈА Члан 39 Надлежно одјељење израђује акциони план заштите квалитета ваздуха за подручја у којима су прекорачене граничне вриједности квалитета ваздуха за једну или више загађујућих материја. У поступку доношења, предлог плана мора бити доступан јавности ради давања примједби.  Плановима из става 1 овог члана могу се предвидјети мјере контроле, обустављања активности, укључујући моторни саобраћај, уколико доприносе побољшању квалитета ваздуха. Влада усваја план из става 1 овог члана, на предлог надлежног одјељења. План поред осталог садржи: - локацију подручја претјеране загађености; - опште информације о врсти подручја (индустријска или рурална област); - процјену загађеног подручја (км²) и броја становника изложених загађивању; - потребне климатске податке; - релевантне топографске податке; - информације о врсти циљева који захтијевају заштиту у датом подручју; - природу и процјену загађивања, као што су концентрације уочене у претходним годинама, и технике које се користе за процјену; 



  3- поријекло загађивања као што је листа основних извора емисије одговорних за загађивање (мапа), укупна количина емисија из ових извора (тона годишње), информације о загађивању које долази из других подручја; - анализу ситуације, као што је детаљан опис оних фактора који су проузроковали прекорачење (пренос, укључујући прекогранични пренос, облик), детаљан опис могућих мјерења за побољшање квалитета ваздуха; - детаљан опис мјера или пројеката које треба усвојити ради смањења загађивања након ступања на снагу овог закона; - процјену планираног побољшања квалитета ваздуха и очекиваног времена које је потребно да би се постигли ови циљеви; - неопходне буџетске захтјеве (средства, особље, информације и сл.) које изискује планирано побољшање квалитета ваздуха.  СТАВ 6  JЕ ОБРИСАН.  СТАЊЕ ИЗУЗЕТНОГ ЗАГАЂИВАЊА Члан 40 Влада доноси план када постоји ризик прекорачења прага упозорења, утврђујући мјере смањења ризика од прекорачења и ограничења трајања појава изузетног загађивања (смог). Плановима се може, поред мјера контроле, предвидјети обустава активности извора емисије, укључујући моторни саобраћај, које доприносе прекорачењу прагова упозорења. У случају да питање загађења ваздуха, које је проузроковано друмским саобраћајем, не може бити ријешено на други начин, може се забранити коришћење одређених друмова за одређене врсте возила. У случају да су прекорачени утврђени прагови узбуна надлежна одјељења предузимају неопходне мјере како би јавност била обавијештена (нпр. путем радија, телевизије, штампе или на други уобичајени начин).  РАЗМЈЕНА ИНФОРМАЦИЈА Члан 41 Информације и извјештаје институција и одјељења надлежног за процјену квалитета ваздуха из члана 39 овог закона градоначелник доставља међуентитетском органу надлежном за заштиту животне средине.  ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ Члан 42 Стручна институција из члана 39 овог закона обезбјеђује да се ажуриране информације о концентрацијама загађујућих материја у ваздуху редовно достављају јавности и одговарајућим организацијама. Информисање се врши путем радија, телевизије, штампе, дисплеја или путем компјутерских мрежа.  Информације из става 1 овог члана садрже податке о прекорачењу концентрација  утврђених граничних вриједности и прагова узбуне у периоду за који се информација даје, те о средњој вриједности емисија као и процјену у вези с граничним вриједностима и праговима узбуне и њиховом утицају на људско здравље и животну средину. Надлежна одјељења дужна су да информишу јавност (на примјер путем радија, телевизије или штампе) о прекорачењу прагова за озон. 



  3Информације које се достављају јавности и организацијама морају бити јасне, разумљиве и доступне.  V.  НАДЗОР Члан 43 Надзор над спровођењем одредаба овог закона и прописа донесених на основу њега врше надлежна одјељења, на начин прописан Законом о заштити животне средине.  VI.   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  ПРЕКРШАЈИ Члан 44 Новчаном казном у износу од 1.500 до 15.000 КМ казниће се за прекршај правно и физичко лице које: - започне с радом без прибављене еколошке дозволе (члан 13); - поново отпочне с радом у постојећем објекту или промијени намјену без прибављене еколошке дозволе (члан 16); - врши намјерне значајне промјене у пројекту или раду извора емисије, без прибављене еколошке дозволе (члан 19). Новчаном казном у износу од 1.500 до 15.000 КМ казниће се за прекршај правно лице које: - не поднесе годишњи извјештај (члан 22); - не обавијести надлежно одјељење о прекорачењу граничних вриједности емисија (члан 24). За прекршај из ставова 1 и 2 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу и физичко лице новчаном казном од 100 до 1.500 КМ.   VII.  ПРЕЛАЗНЕ и ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  Члан 45 Одредбе овог закона примјењују се на нове објекте за које је поступак издавања дозвола покренут након ступања на снагу овог закона. Постојећи објекти, који су у вријеме ступања на снагу овог закона већ пуштени у погон и који су добили потребне дозволе или покренули поступак издавања дозвола, дужни су да у року од четири године од дана ступања на снагу овог закона ускладе своје активности са одредбама овог закона и прописа донесених на основу закона. Постојећи објекти су дужни да припреме планове имплементације о постепеном побољшању карактеристика својих емисија како би се испунили услови из овог закона. Планови се достављају надлежним одјељењима ради одобравања и јавности на начине дефинисане у члану 40 овог закона и најкасније од једне године од дана ступања на снагу овог закона.   Члан 46 



  3Стратегију за заштиту ваздуха, из члана 8 става 2 овог закона, Скупштина Брчко дистрикта БиХ ће донијети у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона. Став 2 је обрисан. Досадашњи став 3 је постао став 2, a мијења се и гласи: Прописе из члана 11 става 2, члана 16 става 4, члана 35 става 1, члана 31 става 5, члана 34 става 1, члана 36 става 2 и члана 37 става 1 Закона доноси Влада у року од једне (1) године од дана ступања на снагу овог закона, а прописе из члана 20, члана 26 става 3, члана 28 става 1, члана 29 и члана 33 става 2 доноси шеф надлежног одјељења у року од једне (1) године од дана ступања на снагу овог закона.    Члан 47 Усклађивање прописа донесених на основу овог закона, с техничким развојем, прописивање граничних вриједности, метод мјерења, најбољих расположивих вриједности технологија и друго вршиће се најмање сваких пет година.  Члан 48 Закон о заштити ваздуха ступио је на снагу 5. августа 2004. године, а његове измјене и допуне 30. децембра 2004. године, 17. јула 2007. године и 4. априла 2009 године.            


