РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЕКОЛОГИЈУ
ОДСЈЕК ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

Број: 05–2/1- 39-13.1/17
Датум: 06.11.2017. године
Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију
општине Станари, рјешавајући по захтјеву Д.О.О. ВУКАЈЛОВИЋ из Станара кога
заступа Вукајловић Стево из Станара, општина Станари, за обнављање еколошке
дозволе за пословни објекат: бензинска станица са пратећим садржајем, у Станарима,
општина Станари, а на основу члана 94. 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:

РЈЕШЕЊЕ
1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА инвеститору Д.О.О. ВУКАЈЛОВИЋ из
Станара за пословни објекат – бензинска станица са пратећим садржајем, у
Станарима, општина Станари, на локацији означеној са к.ч. број 1839/1 к.о.
Рашковци (нови премјер).
2. Погони и постројења за које се издаје обновљена еколошка дозвола су:
- Пословни објекат бензинске пумпне станице, површине 150м2, а
састоји се од надстрешнице за наткривање точећег острва бензинске
станице и машинске инсталације, 5 резервоара, преграђена на два дијела,
укупног капацитета од 17м3 горива (МББ 95 безоловни, МБ 98 супер
бензин, еуро-дизел, дизел гориво Д1 и лож уље као и један посебни
резервоар ТНГ-а, капацитета 10м3 за танкање плина у аутомобиле)
- Аутопраоница димензија 12м х 6м
3. Мониторинг стања животне средине „Вукајловић“ д.о.о. Станари, спроведен је
14.04.2016. године, а наставиће се са спровођењем најмање ДВА ПУТА
ГОДИШЊЕ у наредном периоду, као што је било прописано тачком 4.4
еколошке дозволе број 07-37-906/12, од 22.10.2012. године.
4. Д.О.О. ВУКАЈЛОВИЋ из Станара је дужно да током рада и престанка рада
предметног објекта испуни обавезе заштите животне средине у складу са
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чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике
Српске“ број : 71/12, 79/15).
5. Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
општине Станари врши сваких (пет) 5 година ревизију издате еколошке дозволе
и обнавља дозволу мијењајући по потреби услове дозволе.
6. Д.О.О. ВУКАЈЛОВИЋ из Станара је дужно без одлагања пријавити надлежном
органу сваку случајну или непредвиђену незгоду или акцидент који значајно
утиче на животну средину.
7. Саставни дио овог Рјешења чини „Мониторинг стања животне средине“ на
локалитету „Вукајловић“д.о.о. Станари, израђен од „ЕURO-INSPEKT“ д.о.о.
Осјечани.

Образложење
Дана 16.10.2017.године је „Вукајловић“ д.о.о. Станари поднио је захтјев број 052/1-39-13/17 Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
општине Станари, за обнављање еколошке дозволе за пословни објекат: бензинска
станица са пратећим садржајем у Станарима, општина Станари, који је смјештен на
земљишној парцели означеној са к.ч. 1839/1 к.о. Рашковци, поред регионалног пута Р 474а Прњавор-Добој. У складу са одредбом члана 5. Правилника о поступку ревизије и
обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“ број : 28/13),
уз захтјев су приложени резултати мониторинга стања животне средине, који су
израђени од „ЕURO-INSPEKT“ д.о.о. Осјечани.
Мониторинг стања животне средине обухвата:
-

Извјештај о физичко-хемиијском испитивању узорка отпадне воде бр.
97/16;
Извјештај о испитивању квалитета ваздуха 8/16;
Извјештај о мониторингу буке 3/16.

Обнављање ове еколошке дозволе врши се на основу члана 94. Закона о
заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“ број : 71/12, 79/15).
Узимајући у обзир горе наведено, ријешено је 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 подноси
Министарству 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.
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Достављено:
1. Подносиоцу захтјева (2х),
2. Еколошкој инспекцији,
3. У спис
4. а/а.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић
М.П.
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