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1101 
 

На основу члана 66. став 2. Зак-
она о организацији органа управе у 
Федерацији БиХ („Службене новине  
Федерације БиХ”, број:35/05), члана 
43. став 5. и члана 46. став 1. Закона о 
заштити околине („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број:5/05, 11/10 и 8/11), Министар 
за урбанизам, просторно уређење и за-
штиту околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде, д о н о с и 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА  О ПОГОНИМА И 
ПОСТРОЈЕЊИМА КОЈИ МОГУ 

БИТИ ИЗГРАЂЕНИ И ПУШТЕНИ У 
РАД САМО АКО ИМАЈУ 
ОКОЛИНСКУ ДОЗВОЛУ 

 
Члан 1. 

 
  У Правилнику о погонима и по-
стројењима који могу бити изграђени 
и пуштени у рад само ако имају око-
линску дозволу („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 1/05) члан 3., одјељак х) Пољо-
привреда и шумарство, став 1. мијења 
се и гласи: 
 

„Погони за интензиван узгој живине, 
свиња и крупне стоке са: 
 

- 10.000 до 60.000 мјеста за бројлере, 
-   8.000 до 40.000 мјеста за кокошке, 
-      400 до   2.000 мјеста за свиње  

                             (преко 30 кг) или 
-      150 до       500 мјеста за крмаче, 
-       100 до      500 мјеста за крупну 

                               стоку.” 
 

Ставови 2. и 3. остају исти. 

31. децембар/просинац 2011 
 
 

Члан 2. 
 

Члан 8. мијења се и гласи: 
 

„Погони и постројења из члана 3. овог 
Правилника за која су издате дозволе 
прије ступања на снагу овог Правилн-
ика морају поднијети захтјев за изда-
вање околинске дозволе најкасније до 
31.12.2011. године.” 
 

Члан 3. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:09-23-519/11             М И Н И С Т А Р 
22.12.2011.године          Божидар Семиз,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1102 
 

На основу члана  66. став 2. Зак-
она о организацији органа управе у 
Федерацији БиХ („Службене новине  
Федерације БиХ”, број:35/05) и члана 
102., а у вези са чланом 46. Закона о за-
штити околине („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 5/05, 11/10 и 8/11), Министар за 
урбанизам, просторно уређење и заш-
титу околине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, д о н о с и 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ОКОЛИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА 

ПОГОНЕ И ПОСТРОЈЕЊА КОЈИ 
ИМАЈУ ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ ПРИЈЕ 
СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА  

О ЗАШТИТИ ОКОЛИНЕ 
 



 

31. децембар/просинац 2011 
 
 

Члан 1. 
 
(1) Овим Правилником се утврђују ро-

кови за подношење захтјева за изд-
авање околинске дозволе за погоне 
и постројења за која су издате окол-
инске дозволе прије ступања на сн-
агу Закона о заштити околиша Фе-
дерације Босне и Херцеговине („Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”, 
број: 33/03). 

(2) Под дозволом из става 1. овог члана 
у смислу члана 46. став 1. Закона о 
заштити околине сматра се урбан-
истичка сагласност или одобрење 
за грађење. 

 
Члан 2. 

 
Рокови утврђени у овом Прави-

лнику односе се на погоне и построје-
ња наведена у члановима  3. и 4.  Прав-
илника о погонима и постројењима 
који могу бити изграђени и пуштени у 
рад само ако имају околинску дозволу 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 1/05).   

 
Члан 3. 

 
Оператори погона и построје-

ња из члана 2. овог Правилника дужни 
су поднијети захтјев за издавање окол-
инске дозволе најкасније до 31.12.2011. 
године. 
 

Члан 4. 
 

Оператори погона и построје-
ња дужни су прије подношења захтје-
ва за издавање околинске дозволе да 
испуне услове прописане у Правилни-
ку о условима за подношење захтјева 
за издавање околинске дозволе за по- 
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гоне и постројења за која су издате ок-
олинске дозволе прије ступања на сна-
гу Закона о заштити околине.  
 

Члан 5. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:09-23-520/11              М И Н И С Т А Р 
23.11.2011.године          Божидар Семиз,с.р.                                    
     Г о р а ж д е 
 

1103 
 

На основу члана  66. став 2. За-
она о организацији органа управе у 
Федерацији БиХ („Службене новине  
Федерације БиХ”, број:35/05) и члана 
102., а у вези са чланом 42. став 2. Зако-
на о заштити околине („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”, број:5/05, 11/10 и 8/11), Мин-
истар за урбанизам, просторно уређе-
ње и заштиту околине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, д о н о с и 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ОКОЛИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА 

ПОГОНЕ И ПОСТРОЈЕЊА КОЈИ 
ИМАЈУ ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ ПРИЈЕ 
СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА  

О ЗАШТИТИ ОКОЛИНЕ 
 
I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
(1) Овим Правилником се прописују 
услови за подношење захтјева за издав- 


