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РАГДИЕТ : Odgovor na izaslani čku inicijativu — dostavlja se

Vijeće ministara Bosne i. Hercegovine, na 47. sjednici održanoj 25.4.2013.
godine, utvrdilo je Odgovor na i:zaslani: čku inicijativu koju je uputila Nermina
Kapetanović , izaslaniea u Domu naroda Parlamentarne skupšti.ne Bosne i.
Hercegovine.

U privitku prosljeđujcnю Odgovor radi njegovog dostavljanja izaslanici.
S poštovanjem.
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БOCИA И XEPЦEГOBИИA
CABJET MИИИCTAPA
Број : 05-50-1-226/13
Сарајево , 25.4.2013. године

Нермина Капетановић , делегат у ДомУ народа Парэіаментарне скупштине Б иК, на 26.
сједници Дома нароца одржаној 17. јануара 2 0 1 3. године Упутипаје :
.,И }i и i нијативУ за израдУ Закона о заштити природ}них ресУрса Боспе и Кериеговине . као
јавног добра ."

Ha УпУ1іенУ делегатскУ иницијативУ . Санјег министара Боснс и Херцеговине је на
ZoІ 3. године , Утврдио сљедећи
сједници одржаној
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ОдГОВО 1'
Дејтонским мировним споразумом , чији је саставни дио и Устав Босг i е и Керцеговине.
надлежности за питање заштите околине У fiосни и Керцеговини поДјељене сУ на неколико
адмииистративпих нивоа. Y складУ са Уставом , заштита околине је У ннадлежности ентитета
и Брчко дистрикта, који perYn и tiiY ова питања својим прописима . Ha нивоУ оба ентитета и
bрчко дистрикта донесенје сет околинских закона. Y контекстУ међународних активности
БиХ има надлежносз ца закљУчује , лрихвата и ратификује међунаролне околинскс
документе . Потписивањем Слоразума о стабилизацији и придруживањУ , У складУ са
његовнм чланлм 70. Босна и Херцеговина је преузела обавезУ за постепено Усклађивање

својих поетојених закона и будУl-гег закоiiолавства ca acquis communautaire-om, na тиме и
област занпти•ге околине .
Иницијатива да се околинска гэи•гања Уреде једним законом покренута је још 2002. гоцине
каца је Савјет министара БиК донио одлукУ да ce лристУ ii и изради закона. Том одлуком је
Савјет министара БиК затражио on Министарства спољне трговине и економеких оду iоса
БиК да изради нацрт Закона о заштити окоэуине БиХ . Прва Радна група за израдУ Нацрта
закона формирана је 2005. године, али тај нацрт није добио потребну сагласност. Поновнс
активности на изради Закона о зашти•ги околине БиХ локренуте сУ Одлуком министра
спољне трговине и економских односа о формирањУ Рацне групе за израдУ Закона 0
заштити околине БиК која је први састанак одржала 21.08.2008. године. Радна група је
одржала 12 састанака и тродневнУ радионицУ на ВлашићУ . Лрвобитни Нацрт закона је
измјењен и са почетних 140 чланова свсден нa 41 члан .
Y процесу израде радне верзије Закона 0 заштити околине БиХ није постигнута сагласнос•г
да cc формира Агенција за заштитУ околине БиХ , теје иницијатива за Усвајање овог закона
доживјела неуспјех . За покретање било какве нове иницијативе у овом смислУ, неа i ходна
је, У складУ са Уставним овлашТгењима , сагласност Републике Српеке и Федерације Босне и

Керцеговине.

