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Петак, 30. 11. 2012. године
САРАЈЕВО

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ОКОЛИША
И ТУРИЗМА
2589

На основу члана 19. и члана 38. став 2. Закона о заштити
зрака ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 33/03 и 4/10),
федерална министрица околиша и туризма доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УСЛОВИМА ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА ЗА СПАЉИВАЊЕ
ОТПАДА
Члан 1.
У Правилнику о условима за рад постројења за
спаљивање отпада ("Службене новине Федерације БиХ", број
12/05), у члану 1. иза ријечи спаљивање и суспаљивање додају
се ријечи: "чврстог или течног".
Члан 2.
У члану 3. став 1. тачка 2. на крају реченице се додају
ријечи: "и који годишње обрађују мање од 50 тона отпада".
Тачка 3. се мијења и гласи:
"постројења за гасификацију или пиролизу, уколико су
гасови који настају усљед такве термичке обраде отпада
прочишћени до те мјере да више нису отпад прије него што и
сами буду спаљени, и уколико производе емисије не веће од
оних које настају сагоријевањем природног гаса."
Члан 3.
У члану 4. став 4. тачка 1. на крају реченице ријеч
"отпада" замјењује се ријечима: "сваке врсте отпада тамо гдје
је то могуће;"
У ставу 4. иза тачке 3 додају се тач. 4., 5. и 6. које гласе:
4) граничне вриједности емисија у зрак и воде;
5) захтјеве у погледу пХ, температуре и протока
испусних отпадних вода;
6) максимални дозвољени период било којег техничко
неизбјежног застоја, измјене или кварови уређаја за
пречишћавање или уређаја за мјерење, током којих
емисије у зрак и испусти отпадних вода могу
прекорачити граничне емисионе вриједности.
У ставу 5. тачка 2. на крају реченице иза ријечи "метали"
додају се ријечи: "и друге загађујуће супстанце."
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Иза става 7. додаје се нови став 8. који гласи: "Уколико
постројење за спаљивање или суспаљивање није у складу са
условима дозволе, посебно са граничним вриједностима
емисије за зрак и воду, надлежно министарство и надлежни
инспектор заштите околиша ће подузети одговарајуће мјере за
спровођење усклађености са датим прописама."
Члан 4.
У члану 6. став 1. у другом реду иза ријечи ТОC додају
се ријечи: "у шљаки и пепелу".
У ставу 3. иза ријечи "гасова сагоријевања" додаје се
ријеч "насталих".
У ставу 6. тачка 3. на крају реченице иза ријечи
"пречишчавање" додају се ријечи: "отпадних гасова".
Члан 5.
У члану 7. став 3. иза ријечи: "опасног отпада" додају се
ријечи: "и ако постројење суспаљује нетретирани мијешани
отпад".
Члан 6.
У члану 10. иза става 5. додаје се нови став 6. који гласи:
"Сви резултати мониторинга се евидентирају, процесуирају и
презентирају на начин да надлежно тијело може потврдити
усклађеност са оперативним условима и граничним вриједностима емисије који су укључени у дозволу."
Члан 7.
У члану 11. иза става 11. додаје се нови став 12. који
гласи: "У циљу добијања важећих дневних средњих
вриједности одбацује се највише пет полусатовних средњих
вриједности сваког дана усљед квара или одржавања сталног
система мјерења. Не одбацује се више од десет дневних
средњих вриједности годишње због квара или одржавања
сталног система мјерења."
Досадашњи ст. 12, 13, 14, 15 и 16 постају ст. 13, 14, 15, 16
и 17.
У ставу 13. под бројем 1. ријечи: "става 9" замјењује се
ријечима: "става 10".
Члан 8.
У прилогу II, под редним бројем II 1.1.Ц у поднаслову
иза ријечи "емисије" додају се ријечи: "(mg/Nm3 осим за
диоксине и фуране)".

Број 102 - Страна 2

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

Под редним бројем II 1.2.Ц у поднаслову иза ријечи
"емисије" додаје се ријеч "(mg/Nm3)".
Иза табеле додаје се нови став који гласи: "Надлежно
тијело може да дозволи одступања за граничне вриједности
емисија из ове тачке када ТОC и SО2 не настају као резултат
суспаљивања отпада."
Под редним бројем II 3. у наслову ријечи: "отпада за
суспаљивање" замјењују се ријечима: "и које суспаљују
отпад".
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 04-02-368/12
Министрица
22. новембра 2012. године
Бранка Ђурић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 19. i člana 38. stav 2. Zakona o zaštiti zraka
("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 4/10), federalna
ministrica okoliša i turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
USLOVIMA ZA RAD POSTROJENJA ZA SPALJIVANJE
OTPADA
Član 1.
U Pravilniku o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje
otpada ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/05), u članu 1.
iza riječi spaljivanje i suspaljivanje dodaju se riječi: "čvrstog ili
tečnog".
Član 2.
U članu 3. stav 1. tačka 2. na kraju rečenice se dodaju riječi:
"i koji godišnje obrađuju manje od 50 tona otpada".
Tačka 3. se mijenja i glasi:
"postrojenja za gasifikaciju ili pirolizu, ukoliko su gasovi koji
nastaju usljed takve termičke obrade otpada pročišćeni do te mjere
da više nisu otpad prije nego što i sami budu spaljeni, i ukoliko
proizvode emisije ne veće od onih koje nastaju sagorijevanjem
prirodnog gasa."
Član 3.
U članu 4. stav 4. tačka 1. na kraju rečenice riječ "otpada"
zamjenjuje se riječima: "svake vrste otpada tamo gdje je to
moguće;"
U stavu 4. iza tačke 3 dodaju se tač. 4., 5. i 6. koje glase:
4) granične vrijednosti emisija u zrak i vode;
5) zahtjeve u pogledu pH, temperature i protoka ispusnih
otpadnih voda;
6) maksimalni dozvoljeni period bilo kojeg tehničko
neizbježnog zastoja, izmjene ili kvarovi uređaja za
prečišćavanje ili uređaja za mjerenje, tokom kojih
emisije u zrak i ispusti otpadnih voda mogu prekoračiti
granične emisione vrijednosti.
U stavu 5. tačka 2. na kraju rečenice iza riječi "metali" dodaju
se riječi: "i druge zagađujuće supstance."
Iza stava 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi: "Ukoliko
postrojenje za spaljivanje ili suspaljivanje nije u skladu sa uslovima
dozvole, posebno sa graničnim vrijednostima emisije za zrak i
vodu, nadležno ministarstvo i nadležni inspektor zaštite okoliša će
poduzeti odgovarajuće mjere za sprovođenje usklađenosti sa datim
propisama."
Član 4.
U članu 6. stav 1. u drugom redu iza riječi TOC dodaju se
riječi: "U šljaki i pepelu".
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U stavu 3. iza riječi "gasova sagorijevanja" dodaje se riječ
"nastalih".
U stavu 6. tačka 3. na kraju rečenice iza riječi "prečiščavanje"
dodaju se riječi: "otpadnih gasova".
Član 5.
U članu 7. stav 3. iza riječi: "opasnog otpada" dodaju se
riječi: "i ako postrojenje suspaljuje netretirani miješani otpad".
Član 6.
U članu 10. iza stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi: "Svi
rezultati monitoringa se evidentiraju, procesuiraju i prezentiraju na
način da nadležno tijelo može potvrditi usklađenost sa operativnim
uslovima i graničnim vrijednostima emisije koji su uključeni u
dozvolu."
Član 7.
U članu 11. iza stava 11. dodaje se novi stav 12. koji glasi: "U
cilju dobijanja važećih dnevnih srednjih vrijednosti odbacuje se
najviše pet polusatovnih srednjih vrijednosti svakog dana usljed
kvara ili održavanja stalnog sistema mjerenja. Ne odbacuje se više
od deset dnevnih srednjih vrijednosti godišnje zbog kvara ili
održavanja stalnog sistema mjerenja."
Dosadašnji st. 12, 13, 14, 15 i 16 postaju st. 13, 14, 15, 16 i
17.
U stavu 13. pod brojem 1. riječi: "stava 9" zamjenjuje se
riječima: "stava 10".
Član 8.
U prilogu II, pod rednim brojem II 1.1.C u podnaslovu iza
riječi "emisije" dodaju se riječi: "(mg/Nm3 osim za dioksine i
furane)".
Pod rednim brojem II 1.2.C u podnaslovu iza riječi "emisije"
dodaje se riječ "(mg/Nm3)".
Iza tabele dodaje se novi stav koji glasi: "Nadležno tijelo
može da dozvoli odstupanja za granične vrijednosti emisija iz ove
tačke kada TOC i SO2 ne nastaju kao rezultat suspaljivanja otpada."
Pod rednim brojem II 3. u naslovu riječi: "otpada za
suspaljivanje" zamjenjuju se riječima: "i koje suspaljuju otpad".
Član 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 04-02-368/12
Ministrica
22. novembra 2012. godine
Branka Đurić, s. r.
Sarajevo
Temeljem članka 19. i članka 38. stavak 2. Zakona o zaštiti
zraka ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 4/10),
federalna ministrica okoliša i turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
UVJETIMA ZA RAD POSTROJENJA ZA SPALJIVANJE
OTPADA
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima za rad postrojenja za spaljivanje
otpada ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/05), u članku 1.
iza riječi spaljivanje i suspaljivanje dodaju se riječi: "čvrstog ili
tečnog".
Članak 2.
U članku 3. stavak 1. točka 2. na kraju rečenice se dodaju
riječi: "i koji godišnje obrađuju manje od 50 tona otpada".
Točka 3. se mijenja i glasi:
"postrojenja za gasifikaciju ili pirolizu, ukoliko su gasovi koji
nastaju usljed takve termičke obrade otpada pročišćeni do te mjere
da više nisu otpad prije nego što i sami budu spaljeni, i ukoliko
proizvode emisije ne veće od onih koje nastaju sagorijevanjem
prirodnog gasa."
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Članak 3.
U članku 4. stavak 4. točka 1. na kraju rečenice riječ "otpada"
zamjenjuje se riječima: "svake vrste otpada tamo gdje je to
moguće;"
U stavku 4. iza točke 3. dodaju se toč. 4., 5. i 6. koje glase:
4) granične vrijednosti emisija u zrak i vode;
5) zahtjeve u pogledu pH, temperature i protoka ispusnih
otpadnih voda;
6) maksimalni dozvoljeni period bilo kojeg tehničko
neizbježnog zastoja, izmjene ili kvarovi uređaja za
prečišćavanje ili uređaja za mjerenje, tokom kojih
emisije u zrak i ispusti otpadnih voda mogu prekoračiti
granične emisione vrijednosti.
U stavku 5. točka 2. na kraju rečenice iza riječi "metali"
dodaju se riječi: "i druge zagađujuće supstance."
Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi: "Ukoliko
postrojenje za spaljivanje ili suspaljivanje nije u skladu sa uvjetima
dozvole, posebno sa graničnim vrijednostima emisije za zrak i
vodu, nadležno ministarstvo i nadležni inspektor zaštite okoliša će
poduzeti odgovarajuće mjere za sprovođenje usklađenosti sa datim
propisama."
Članak 4.
U članku 6. stavak 1. u drugom redu iza riječi TOC dodaju se
riječi: "u šljaki i pepelu".
U stavku 3. iza riječi "gasova sagorijevanja" dodaje se riječ
"nastalih".
U stavku 6. točka 3. na kraju rečenice iza riječi
"prečiščavanje" dodaju se riječi: "otpadnih gasova".
Članak 5.
U članku 7. stavak 3. iza riječi: "opasnog otpada" dodaju se
riječi: "i ako postrojenje suspaljuje netretirani miješani otpad".
Članak 6.
U članku 10. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
"Svi rezultati monitoringa se evidentiraju, procesuiraju i
prezentiraju na način da nadležno tijelo može potvrditi usklađenost
sa operativnim uslovima i graničnim vrijednostima emisije koji su
uključeni u dozvolu."
Članak 7.
U članku 11. iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. koji
glasi: "U cilju dobijanja važećih dnevnih srednjih vrijednosti
odbacuje se najviše pet polučasovnih srednjih vrijednosti svakog
dana usljed kvara ili održavanja stalnog sistema mjerenja. Ne
odbacuje se više od deset dnevnih srednjih vrijednosti godišnje
zbog kvara ili održavanja stalnog sistema mjerenja."
Dosadašnji st. 12, 13, 14, 15 i 16 postaju st. 13, 14, 15, 16 i
17.
U stavku 13. pod brojem 1. riječi: "stavka 9" zamjenjuje se
riječima: "stavka 10".
Članak 8.
U prilogu II, pod rednim brojem II 1.1.C u podnaslovu iza
riječi "emisije" dodaju se riječi: "(mg/Nm3 osim za dioksine i
furane)".
Pod rednim brojem II 1.2.C u podnaslovu iza riječi "emisije"
dodaje se riječ "(mg/Nm3)".
Iza tabele dodaje se novi stavak koji glasi: "Nadležno tijelo
može da dozvoli odstupanja za granične vrijednosti emisija iz ove
tačke kada TOC i SO2 ne nastaju kao rezultat suspaljivanja otpada."
Pod rednim brojem II 3. u naslovu riječi: "otpada za
suspaljivanje" zamjenjuju se riječima: "i koje suspaljuju otpad".
Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 04-02-368/12
Ministrica
22. studenoga 2012. godine
Branka Đurić, v. r.
Sarajevo
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УСТАВНИ СУД ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
2590

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине,
одлучујући о захтјеву начелника Општине Олово за заштиту
права на локалну самоуправу у вези са Законом о здравственој
заштити, на основу члана IV.Ц.10.(3) Устава Федерације Босне
и Херцеговине, а у вези са Амандманом XCVI на Устав
Федерације Босне и Херцеговине, након проведене јавне
расправе, на сједници одржаној 16.10.2012. године, донио је

1.

ПРЕСУДУ

Утврђује се да је члан 53. став 5. Закона о здравственој
заштити ("Службене новине Федерације БиХ", број
46/19), повређује право на локалну самоуправу Општине
Олово.
2. Пресуду објавити у "Службеним новинама Федерације
БиХ" и службеним новинама кантона у Федерацији
Босне и Херцеговине.
Образложење
1. Предмет захтјева
Начелник Општине Олово (у даљем тексту: подносилац
захтјева), дана 08.03.2012. године и ургенцијом за
приоритетно рјешавање и доношење привремене мјере од
12.06.2012. године, поднио је захтјев за заштиту права на
локалну самоуправу (у даљем тексту: захтјев), Уставном суду
Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни
суд Федерације), сматрајући да је одредбама члана 53. став 5.
Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације
БиХ", број 46/10), (у даљем тексту: оспорена одредба закона)
повријеђено право Општине Олово на локалну самоуправу.
2. Битни наводи захтјева
У захтјеву је истакнуто да је Општина Олово оснивач и
власник у сто постотно процентуалном учешћу од 2001.
године Јавно-здравствене установе бањско-рекреативни
центар "Акватерм" Олово, те да се ради о установи која
обавља дјелатност физикалне медицине и рехабилитације.
Регистрована је као здравствена установа. Подносилац у
захтјеву тврди, да се доношењем Закона о здравственој
заштити у 2010. години, мијењају односи према локалној
заједници, те се оспореном одредбом закона, којом је
прописано да општина може бити оснивач дома здравља,
установе за здравствену његу у кући и апотеке, мијења правно
стање и општини се исто ускраћује, тако што више не може
бити оснивач љечилишта као јавне здравствене установе.
Наиме, одредбом члана 53. став 4. цитираног закона, Зеничкодобојски кантон постаје оснивач болнице, љечилишта, завода
за јавно здравство, завода за медицину рада кантона, завода за
болести овисности кантона, завода као специјализиране
здравствене установе, дома здравља, апотеке, установе за
хитну медицинску помоћ и установе за здравствену његу кући.
Подносилац захтјева је такођер навео, да је Прелазним
одредбама наведеног закона, чланом 234. ст. 1. и 4., извршена
повреда права која припада Општини Олово, јер су овим
одредбама прописани рок и начин успостављања новог
правног стања у погледу оснивачких права над здравственим
установама, као и начин финансирања истих.
Према мишљењу подносиоца захтјева, оспореном
одредбом овог закона, повријеђено је право општини на
локалну самоуправу и у односу на члан 4. став 6. Европску
повељу о локалној самоуправи, као и у односу на одредбе
члана 8. став 3. Закона о принципима локалне самоуправе у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 49/06), јер при припремању и
доношењу закона, локалне власти нису консултоване на

