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Резиме: Студије о процјени утицаја на животну средину имају изузетан значај у домену 
заштите животне средине. Законска обавеза је да се у оквиру истих уради анализа 
квалитета ваздуха и да се предложе превентивне мјере за заштиту ваздуха. У раду је 
процијењен аспект заштите ваздуха кроз израду студија о процјени утицаја на животну 
средину. Анализом већег броја студија резултати су указали да је на нашем подручју ова 
област недовољно обрађена, али се уочава значајан помак доношењем законских прописа 
из ове области. 
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Abstract: Environmental impact assessment (EIA) studies have a great influence on the 
environmental protection. Law obligation is to, while creating it, analyze air quality and to 
suggest safety measures for air protection. During the work it is assessed the aspect of air 
quality protection by creating EIA. After analyzing some studies, results showed that this field 
has been neglected but significant improvement thanks to the law regulations enactment in the 
field is evident.  
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УВОД 
 
 Код предузимања изградње објеката или вршења било каквих активности у 
животној средини потребно је извршити процјену утицаја на животну средину. 

Процјена утицаја на животну средину објеката или неких других активности у 
животној средини подразумијева идентификацију, утврђивање, анализу и оцјену 
директних и индиректних утицаја пројекта на људе, флору и фауну; земљиште, воду, 



 238

ваздух, климу и пејзаж; материјална добра и културно наслијеђе и међудјеловање 
наведених фактора [1]. 

Студија о процјени утицаја на животну средину је саставни дио захтјева за 
доношење рјешења за одобрење за грађење, односно један од сегмената документационе 
основе неопходне у циљу добијања грађевинске дозволе за изградњу објеката или 
вршења било какве активности у животној средини. 

Улога студија о процјени утицаја на животну средину објеката у систему 
заштите животне средине је вишеструка, али је примарна и превасходна њихова 
превентивна улога. Студије се раде како би се зауставила даља деградација животне 
средине, спријечио увоз и увођење застарјелих и тзв. “прљавих” технологија и 
постројења, који могу бити велики и потенцијално опасни загађивачи животне средине, 
као и да би се спријечили  акциденти или удеси ширих размјера. 

Циљ студија је процјена могућег утицаја на животну средину анализираног 
објекта и вршења неких активности на локацији и давање препорука за усклађивање 
техничко-технолошких рјешења са законски прописаним нормама за параметре загађења 
радне и животне средине. 

У поступку израде студија користи се приложена пројектно-техничка 
документација, подаци о физичко-хемијским особинама материјала којима ће се 
манипулисати у објекту, односно знања о технолошком процесу који ће се у њему 
одвијати и други литературни извори.  
 
ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И 
РЕПУБИЦИ СРПСКОЈ 
   
 Процјена утицаја на животну средину као законска обавеза инвеститора настала 
je у САД под називом ''Environmental impact assessment'' (EIA), крајем седамдесетих 
година двадесетог вијека, као резултат нарастања свијести о потреби заштите животне 
средине од негативних утицаја великих индустријских, инфраструктурних објеката. 
Термин EIA се први пут појавио у америчком Закону о националној политици заштите 
животне средине (National Environmental Policy Act, скраћено NEPA) 1969. године. 
Процјена утицаја на животну средину добија званично глобални значај на Конференцији 
Уједињених нација о животној средини и развоју у Рију 1992. године, као једно од 
најзначајнијих средстава за остваривање циљева концепта одрживог економског развоја 
[2].  

Директива Европске Уније о процјени ефеката одређених јавних и приватних 
пројеката на животну средину (85/337/EEC) донијета је тек 1985. године са обавезом 
држава чланица да захтјеве из Директиве уграде у своје законодавство до 1988. године 
[2]. 

Један од важних инструмената међународне политике у области заштите 
животне средине, било је прихватање ''Договора Европске економске комисије OSN о 
анализи утицаја на животну средину изван државних граница'' у граду Еспоо у Финској 
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1991. године. Овај договор захтијева да земље потписнице уведу поступке анализе 
утицаја на животну средину изван државних граница у своје правне прописе [3]. 

Директиве Европске Уније, којима се уређује процјена утицаја на животну 
средину, имају за циљ очување здравља људи, одржање разноликости врста и способност 
репродукције екосистема као основног животног ресурса. Оне захтијевају интегрисан 
приступ управљању природним ресурсима, унапређењу старих и увођење нових 
технологија, контролисану изградњу и активности које се планирају у простору, као и 
међудржавно изједначавање критеријума у погледу очувања квалитета животне средине 
и њихово побољшање гдје је то потребно. С обзиром на то да велики број објеката и 
процеса, за које се израђује процјена утицаја на животну средину представља 
потенцијалну опасност за простор на коме треба да буду лоцирани, Директиве дају 
акценат на учешћу јавности у поступку процјењивања [4].  

Република Српска очување, заштиту, обнову и побољшање еколошког квалитета 
и капацитета животне средине и квалитет живота, мјере и услове за управљање, очување 
и рационално коришћење природних ресурса, оквир правних мјера и институција за 
очување, заштиту и побољшање заштите животне средине је дефинисала Законом о 
заштити животне средине [1]. Знатне измјене овај Закон је претрпио 2005. године у 
области процјене утицаја на животну средину доношењем Закона о измјенама и 
допунама Закона о заштити животне средине [5]. 

Овим Законом дефинисане су обавезе инвеститора по питању пројектовања и 
градње објеката, везане за заштиту животне средине. У складу са овим Законом 
објављена је Уредба о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну 
средину и критеријумима за одлучивање о обавези спровођења и обима процјене утицаја 
на животну средину [6]. 

 
ИСКУСТВА У ИЗРАДИ СТУДИЈА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ 

 
У Републици Српској почетком 2006. године дефинисани су објекти и радови 

који подлијежу обавези израде студије о процјени утицаја на животну средину, по већ 
наведеној Уредби [6]. До доношења ове Уредбе ова област је била доста нејасна и 
недефинисана. 

Увидом у већи број претходно израђених студија о процјени утицаја на животну 
средину, запажа се да област квалитета ваздуха не садржи довољно релевантних 
података или чак није уопште заступљена. 

Чак и у студијама, које су рађене за термоелектране, руднике, каменоломе, 
сепарације шљунка, ова област је занемарена (!?) (Слика 1). 

Разлог оваквом стању је непостојање Упутства о садржају студије утицаја на 
животну средину до краја 2005. године [7]. Студије су се радиле по нахођењу и 
слободној вољи овлаштених институција. Такође је проблем непостојања података о 
нултом стању квалитета ваздуха на микро и макро локацијама за изградњу објеката и 
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вршење радова. Често се дешавало да и основни параметри нису праћени на том 
подручју. Упутства о садржају студије утицаја на животну средину је значајно 
допринијело побољшању садржаја оваквих докумената. 

 

 
Слика 1. Примјери објеката гдје је потребно радити анализу ваздуха 

 
Субјективни фактор код израђивача студија је значајан, с обзиром на то да се 

студије о процјени утицаја на животну средину неријетко прештампавају. У студијама се 
биљеже метеоролошки подаци са неодговараћујег подручја и на основу њих квалификује 
утицај на животну средину.  

 
ПРЕГЛЕД НЕДОСТАТАКА У ДОСАДАШЊИМ СТУДИЈАМА У ОДНОСУ НА 
АНАЛИЗУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

 
Најчешћи недостаци у 50-ак анализираних студија о процјени утицаја на 

животну средину, а који се односе на сегмент квалитета ваздуха су:  
- непостојање података о стању квалитета ваздуха и тенденцијама његовог 

кретања када су у питању загађујуће материје за које су граничне вриједности 
утврђене на основу важећих закона и правилника, 

- непостојање података о тенденцијама и развоју емисија загађујућих материја 
које требају бити уписане у катастар емисија, 

- резултати мјерења, чак и уколико су урађени одговарајућом опремом за ту врсту 
мјерења, често нису вршена од стране акредитованих лабораторија, односно 
институција за ту врсту мјерења, 

- недефинисање подручја које ће бити изложено негативном утицају фактора 
загађења изграђеног објекта и постројења, 

- недефинисање превентивних мјера за заштиту ваздуха које би требало 
испоштовати, како би се степен загађујућих материја ваздуха свео на најмању 
могућу мјеру, 

- непостојање података о супстанцама које ће се користити у раду објекта, 
супстанцама које ће се испуштати у ваздух у току рада објекта, 

- непостојање поређења технологија које се користе у односу на најбоље 
расположиве технологије, посебно оне које се односе на ваздух, 
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- недостатак описа утицаја очекиваног квалитета ваздуха на људе, флору, фауну, 
земљиште и материјално и културно наслијеђе, као и приказа могућих промјена 
и утицаја објекта и процеса на животну средину за вријеме извођења радова, 
функционисања процеса и сл., 

- застарјели метеоролошки подаци или су коришћени подаци са шире регије, који 
су непримјењиви, због специфичности климе тог локалитета, 

- недостатак података о стању квалитета ваздуха прије и током израде студије, 
или коришћење невалидних података, 

- непостојање образложења за избор локације и коришћења одређене технологије, 
а у већини случајева без предложених алтернатива, 

- немогућност усклађивања студија са Републичком стратегијом заштите ваздуха 
и локалним (градским и општинским) програмима заштите ваздуха, из разлога 
непостојања истих. 

 
МОГУЋНОСТ ПОБОЉШАЊА АСПЕКТА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА КРОЗ 
ИЗРАДУ СТУДИЈЕ О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Током израде студије о процјени утицаја на животну средину изузетан значај се 
мора посветити поглављу о квалитету ваздуха. 

Нарочиту пажњу треба усмјерити на врсту и количину сировина и енергије у 
технолошком процесу и на основу ових података процијенити потенцијално присуство 
загађујућих материја.  

Урадити нулто стање основних загађујућих материја (SO2, CO, NO, NO2, NOX, 
O3, лебдеће честице) и неких специфичних (тешки метали, амонијак, метан, алдехиди, 
водоник сулфид и сл.) који су процијењени као потенцијални загађивачи [8].  

Праћење квалитета ваздуха, односно одређивање нултог стања загађења ваздуха 
је превентивни мониторинг, који се користи за почетну процјену загађености животне 
средине. Он је изузетно значајан, јер представља почетно стање и сваки даљи системски 
мониторинг ће бити утемељен на резултатима превентивног мониторинга, који врши 
детекцију загађивача на анализираном простору. 

Приликом израде студија могу се користити и резултати праћења квалитета 
ваздуха са подручја градова у којима  се налазе објекти или постројења анализирана 
процјеном утицаја на животну средину, ако постоји мониторинг ваздуха. 

Како резултати праћења квалитета ваздуха углавном не постоје, институције 
које се баве израдом студија су дужне извршити мјерења и утврђивање стања квалитета 
ваздуха на анализираном локалитету. Резултати испитивања морају бити валидни и 
урађени од стране овлаштених институција, уз коришћење за то предвиђене опреме. 
Како предузећа имају обавезу мјерења емисије из свог производног погона, током израде 
студије потребно је урадити програм мониторинга загађујућих материја, у складу са 
важећим законима и правилницима [8]. Садашња ситуација није за похвалу, јер мали број 
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предузећа, тако рећи ниједно не врши прописани мониторинг. Ову законску обавезу  
инвеститори сматрају нужним злом, а не потребом, нити превентивном мјером. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
У свим областима израде студија о процјени утицаја на животну средину 

неопходно је анализирати ризик од настанка удеса, направити оцјену стања и могућност 
управљања ризиком. С обзиром на то да акцидентне ситуације представљају велику 
опасност за угрожавање квалитета животне средине, здравља људи, биодиверзитета, 
заштићених природних добара и интегритета материјалних добара, нетачни резултати 
испитивања неће дати могућност процјене, оцјене и управљања ризиком могу 
допринијети несагледивим посљедицама за дужи временски период. У свим фазама 
израде студије, кључну улогу треба да имају валидни резултати испитивања и 
процјењивања.  

Доношењем великог броја правилника из области процјене утицаја на животну 
средину, израда студија о процјени утицаја на животну средину не би требала да 
представља формалност за добијање грађевинске дозволе, већ би требало да се са 
израдом истих допринесе заштити животне средине и природних ресурса. Неопходно је 
спријечити да се користи ткз. ''прљава'' технологија које може погоршати квалитет 
ваздуха и уопште животну средину. 

Ради превентивне улоге, потребно је много прије саме изградње објеката и 
евентуалног утицаја на животну средину разрадити и прихватити процјену утицаја на 
нивоу концепција, планова и програма, тј. увести Стратешку процјену утицаја на 
животну средину (Strategic Environmental Assessment-SEA), што је и обавеза у складу са 
Законом о заштити животне средине.  
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