
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И 

ЕКОЛОГИЈУ
ОДСЈЕК ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

Станарибб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/201-818, 
e-mail: stambenokomunalno@opstinastanari.com

Број: 05–2/1- 39-6.1/17

Датум: 31.05.2017.године

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, 
општине Станари, рјешавајући по захтјеву Суботић Душка из Кулаша бб, општина 
Прњавор, за издавање еколошке дозволе за пословно- производни објекат –обрада и 
израда елемената од челика и лима, у Драгаловцима, општина Станари, а на основу 
члана 89. и 90. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике 
Српске“ број : 71/12, 79/15), члана 3. Правилника о постројењима која могу бити 
изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10 )д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА 

1. Даје се Суботић Душку из Прњавора ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛАза пословно-
производни објекат – обрада и израда елемената од челика и лима у 
Драгаловцима, Општина Станари, планираног капацитета прераде 4500 Т/год 
растопљених металних превлака, на парцели означеној са к.ч. 15/1 ЗК уложак 
број 297 к.о. Драгаловци, односно к.ч. 1095 ПЛ 741/1 к.о. Драгаловци, општина 
Станари. Пословно – производни објекат је пројектован правоугаоног облика 
димензија 48,7 х 12,35 м, спратности П и пратећи дио димензија 6,30 х 12,35м 
спратности објекта П+1.

2. Инвеститор је дужан без одлагања да пријави сваку случајну или непредвиђену 
незгоду или акцидент који значајно утиче на животну средину.

3. Инвеститор је дужан да се придржава свих мјера, технологија и других техника 
за спречавање или уколико то није могуће, смањење емисије из постројења како 
је наведено уприложеним Доказима за издавање еколошке дозволе од априла 
2016.године израђени од стране „ЕНЕРГОТЕХНИКА“ ДОО Добој, мјера 
планираних за мониторинг емисија у животну средину као и Плана управљања 
отпадом за пословно – производни објакат број: EKS 46-04/16 од 
26.04.2016.године  израђени од стране „ЕНЕРГОТЕХНИКА“ ДОО Добој.

4. Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година од дана издавања овог 
рјешења. 

О б р а з л о ж е њ е 

Инвеститор Душко Суботић из Прњавора поднио је дана 18.04.2017.г. заведен 
под бројем 05-39-6/17 овом одјељењу захтјев за издавање еколошке дозволе за  



Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/201-818, 
e-mail: stambenokomunalno@opstinastanari.com

пословно- производни објекат – обрада и израда елемената од челика и лима у 
Драгаловцима, Општина Станари, планираног капацитета прераде 4500 Т/год 
растопљених металних превлака, на парцели означеној са к.ч. 15/1 ЗК уложак број 297 
к.о. Драгаловци, односно к.ч. 1095 ПЛ 741/1 к.о. Драгаловци, општина Станари.

Уз захтјев су приложени Докази за издавање еколошке дозволе од априла 
2016.године иПлан управљања отпадом за пословно – производни објакат број: EKS 
46-04/16 од 26.04.2016.године  израђени од стране „ЕНЕРГОТЕХНИКА“ ДОО Добој, 
лиценца Министарства о испуњености услова број: 10-Е/07 од 28.12.2015.г.,а како је 
прописано одредбама члана 85. Закона о заштити животне средине(„Службени гласник 
Републике Српске“ број: 71/12, 79/15) и Локацијски услови број:07-364-6-1/16 од 
31.03.2016.године.

У закључку Доказа урађених од стране овлаштене институције констатовано је 
да се угрожавање животне средине током провођења разматраног поступка рада 
предметног објекта са претећим садржајем може свести у Законом дозвољене оквире уз 
поштовање предвиђених и прописаних мјера. 

У складу са 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник 
Републике Српске“ број : 71/12, 79/15), о подношењу захтјева за издавање еколошке 
дозволе јавност је упозната објављивањем обавјештења о поднесеном захтјеву за 
издавање еколошке дозволе на Огласној табли општине Станари у трајању од 30 дана 
(од 28.04.2017. до 29.05.2017.године).

У законом предвиђеном року од 30 дана овом Одјељењу нису достављене 
примједбе од стране заинтересоване јавности.

Цијенећи чињеницу да су докази израђени у складу са одредбама члана 85. 
Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“ број : 
71/12, 79/15), као и чињеницу да у законском року није било примједби јавности, то је 
на основу члана 89. и члана 90. Закона о заштити животне средине („Службени гласник 
Републике Српске“ број : 71/12, 79/15), донесено рјешење као у диспозитиву.

Општинска административна такса у износу од 50,00 КМ наплаћена је на основу 
Одлуке о општинским административним таксама и накнадама („Службени гласник 
општине Станари“, број : 1/15) тарифни број 21.

Упутство о правном лијеку

Против овог Рјешења може се изјавити посебна жалба. Жалба се 
подносиМинистарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 
Српске у року од 15 дана од дана његовог достављања, путем овог органа, писмено или 
усмено са републичком административном таксом од 10,00 КМ.

Достављено:
1. Подносиоцу захтјева (2х),
2. Евиденцији,
3. Еколошкој инспекцији,
4. У спис
5. а/а. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

М.П. _____________________
Душан Панић


