РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине
Број: 02/3-370-1776/19
Датум: 29.02.2020.године
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Градске управе Града
Бијељина, рјешавајући по захтјеву Мијатовић Зорану из Бијељине, за издавање еколошке дозволе за
изграђени ауто сервис који је у склопу породично стамбеног објекта у улици Алексе Шантића бб. у
Бијељини, а на основу члана 89. и 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник
Републике Српске", број 71/12 и 79/15), као и 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 12/02, 87/07, 50/10 и 66/18 ), доноси
РЈЕШЕЊЕ
1. Даје се Мијатовић Зорану из Бијељине, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, за изграђени ауто сервис
који је у склопу породично стамбеног објекта у улици Алексе Шантића бб. у Бијељини, на земљишту
означеном као к.п. број 1601/6, к.о. Бијељина 2.
2. Еколошка дозвола се издаје за изграђени ауто сервис крајњих димензија 11,70 x 10,50m+
балкон на спрату димензија 11,00 x 20,00m, спратности Пр+Пк. У ауто сервису ће се вршити
одржавање и поправка моторних возила.
3. Мијатовић Зоран из Бијељине, је дужан да:
3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о
заштити животне средине током рада и престанка рада ауто сервиса,
3.2. Примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија,
током изградње, рада и престанка рада ауто сервиса, а у складу са достављеном документацијом за
издавање еколошке дозволе, а посебно:
3.3. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу
- да се простор испред објекта асфалтирани, редовно чисти и пере.
- да се санитарне отпадне воде одводе у постојећу трокоморну водонепропусну
септичку јаму, сходно Правилнику о третману и одводњи отпадних вода за
подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације (''Сл. Гл. РС'', број 68/01).
- да се оборинске воде са кровова посебним канализационим системом одводе у
крајњи реципијент-упојни бунар;
- да се отпадне воде са свих манипулативних површина одводе преко сливних канала са
решеткама у трокоморни сепаратор уља и масти, а затим у крајњи реципијент-упојни бунар,
а у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде (''Сл. Гл.
Републике Српске", број 44/01);
- приликом поправке моторних возила поставити намјенске посуде-тацне за прихватање
евентуалног уља и мазива.Намјенске тацне такође користити за прихват истрошеног уља за
вријеме замјене.
- због специфичности дјелатности одржавање погона и просторија вршити сухим поступком, па
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тек онда мокрим помоћу уређаја за чишћење, или помоћу намјенских четки. Избјегавати
прање подова већим количинама воде.
- у случају испуштања нафтних деривата, техничких уља и масти из машина и возила,
користити комерцијална патентирана средства-адсорбенс за упијање нафтних деривата
(пиљевина и слично).
- употребљени адсорбенс и друге загађене материје збринути као опасни отпад,
- вода после третмана у сепаратору уља и масти мора да одговара квалитету вода које се могу
упуштати у крајњи реципијент, у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у јавну
канализацију ;
- редовно контролисати сабирне канале, цјевоводе, те уредност радних и манипулативних
површина;
3.3.1. Сепаратор
- сваких 15 дана, односно послије сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и
извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог,
- чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације
овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације
својим специјализованим возилима.
- сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја
земља, пијесак и др,
- конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених
течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту,
- издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном
потврдом о одвожењу,
- поклопци сепаратора морају бити закључани,
3.3.2. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:
- да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о
категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Сл. гласник Републике
Српске'',
број 19/15),
- комунални чврсти отпад одлагати у контејнер,
- настали отпад из сепаратора уља и масти и то: чврсте материје из комора за отпад из
сепаратора уље/вода, муљеви из сепаратора уље/вода, муљеви од пресретача, уље из
сепаратора уље/вода, зауљена вода из сепаратора уље/вода, мјешавине отпада из коморе за
отпад и сепаратора уље/вода, означени по каталогу отпада 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13
05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, спадају у опасни отпад и збрињавају га овлашћена предузећа са
којима се склапа уговор о пословно техничкој сарадњи;
- истрошена уља прикупљати у затвореним металним бурадима и одвозити их на
рерафинацију;
-замјењене металне дијелове складиштити у дрвене сандуке и продавати као секундарну
сировину,
- празне амбалаже од уља, антифриза, зауљене крпе за брисаље одлагати у контајнер до
испоруке овлаштеном предузећу,
- све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са
Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени гласник
Републике Српске ''број 19/15, и Правилником о условима за пренос обавеза управљања
отпадом са произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада
(''Службени гласник Републике Српске" број 118/05),
4. Одговорно лице је дужно да предузме и остале активности и мјере за смањење утицаја на
животну средину из предметног ауто сервиса, а које су наведене у Доказима уз захтјев за
издавање еколошке дозволе и Плану управљања отпадом.
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5. Приликом рада постројења не смију се прекораћити граничне вриједности за загађујуће
материје и то:
5.1.Вриједности квалитета ваздуха морају бити усклађене са граничним вриједностима нивоа
загађујућих материја у ваздуху утврђене Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл.
гласник Републике Српске ", бр. 124/12)
5.2. Дозвољени нивои вањске буке према Правилника о дозвољеним границама интезитета
звука и шума (''Сл. Лист СР БиХ '' бр. 46/89):

Дјеловање буке изван локације аутосервиса не смије да прелази дозвољену границу за IV,
зону, обзиром да се у овом случају ради о тој зони.
5.3.
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6. Мониторинг
- Вршити једном годишње контролу квалитета отпадних вода из сепаратора уља и масти.
Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о испуштању
отпадних вода у површинске воде (''Сл. Гл. Републике Српске", број 44/01);Уколико дође до
прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у
дозвољене границе. Узимање узорака и избор мјерних мјеста врши организација овлаштена
за испитивање квалитета отпадних вода.
- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике
Српске ",
бр. 124/12) потребно је вршити једном годишње мјерење квалитета ваздуха .
- На основу Правилника о дозвољеним границама интезитета звука и шума (''Сл. Лист СР БиХ
'' бр. 46/89) потребно је вршити једном годишње мјерење нивоа вањске буке у периоду пуног
рада. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности наведеног
Правилника.
Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлашћене институције, а извјештаје о
извршеном мјерењу достављати надлежном еколошком инспектору.
Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену
незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.
Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и
начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске", број 92/07) и о
томе извјештавати Републички хидрометеоролошки завод до 30 јуна текуће године за претходну
годину извјештавања.
Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План
управљања отпадом, израђени од овлашћене институције Унис ''Институт за екологију, заштиту на
раду и заштиту од пожара'' Источно Сарајево- Пале.
7. Еколошка дозвола се издаје
- на период од 5 година од дана издавања овог рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће
извршити ревизију овог Рјешења, а на основу захтјева инвеститора.
- Градска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00КМ.
Образложење
Мијатовић Зоран из Бијељине, доставио је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине, захтјев за издавање еколошке дозволе за изграђени ауто сервис који је у склопу
породично стамбеног објекта у улици Алексе Шантића бб. у Бијељини.
Уз захтјев су достављени следећи прилози:
- Локацијски услови број 02/2-361.1-738/10 од 23.09.2013.год,
- Измјена локацијских услова број 02/2-361.1-738/10 од 02.10.2013. год,
- Исправка и допуна локацијских услова број 02/2-361.1-738/10 од 08.05.2019.год,
- Допуна исправке и допуне локацијских услова број 02/2-361.1-738/10 од 28.05.2019.год,
- Записник о извршеном увиђају на лицу мјеста број 02/2-361.1-738/10 од 8.03.2011.год,
- Записник о вршењу увиђаја на лицу мјеста број 02/2-361.1-738/10 од од 13.03.2015.год,
- Копија катастарског плана број 21.12/952.1-3-1823/19 од 29.11.2019.године,
- Земљишнокњижни извадак ЗК уложак: 4053 од 29.11.2019. год,
- Водна сагласност број 01/3-ВА.1-3325-1/12 од 10.09.2012. год,
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- Стручно мишљење и УТУ-240/13 од 22.05.2013. год,
- Допуна Стручног мишљења и УТУ-240/13 од 26.03.2019. год,
- ЦД,
- План управљања отпадом,
- Доказ уз издавање еколошке дозволе,
У складу с одредбом члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, о поднешеном захтјеву
за издавање еколошке дозволе јавност и заинтересована јавност је упозната обавјештењем
постављеним на главној огласној табли Градске управе од 12.12.2019. до 13.01.2020. године.
Дана 12.12,2019.године смо обавјестили странку у поступку Даницу Павловић из Бијељине
(ућествовала је као странка у поступку у поретходном поступку око издавања еколешке дозволе) да је
Мијатовић Зоран из Бијељине поднио Захтјев за издавање еколошке дозволе за ауто сервис у улици
Алексе Шантића бб у Бијељини и да може у року мјесец дана да прегледа приложену документацију и
достави примједбе на исту. Странка у поступку је доставила поднесак са примједбама
15.01.2020.године. Заказана је Јавна расправа 21.01.2020.године.
Јавна расправа је почела у 12h дана 21.01.2020.године на којој су присуствовали:
1 Игор Остојић, адвокат странке у поступку (пуномоћ од 16.01.2020.године) Мијатовић Зоран из
Бијељине, подносилац захтјева,
2.Срђан Којић, адвокат странке у поступку (пуномоћ од 16.12.2019. године) Данице Павловић из
Бијељине,
Водитељ поступка присутна лица упознаo je са поднијетим захтјевом и приложеном
документацијом, као и да Даница Павловић из Бијељине учествује у поступку као странка, а у складу
са чланом 14. став 1 тачка, Закона о заштити животне средине и пресудом Суда број 12 0 U 005187 U
ОД 18.09.2015. године.
На одржаној расправи Игор Остојић, адвокат странке у поступку Мијатовић Зорана, изјавио је да
остаје код поднијетог захтјева и сматра да су испуњени сви законски услови за издавање еколошке
дозволе, те је тражио од органа да му се остави додатни рок од 8 дана да се писмено изјасни о
поднеску странке у поступку Данице Павловић који му је предочен током усмене расправе,
Срђан Којић, адвокат странке у поступку Данице Павловић се изјаснио путем поднеска
(15.01.2020.године) о разлозима због којих оспорава захтјев Зорана Мијатовића, те детаљно
елаболирао те разлоге, али је на јавној расправи предао поступајућем органу поднесак Уређено
изјашњење на захтјев Зорана Мијатовића за издавање еколошке дозволе од 10.12.2019. године и
приложене доказе.
У овом поднеску су извршена прецизирања и допуне навода истакнутих у претходном поднеску па
у том погледу се претходни поднесак се може занемарити. Осим тога на одржаној усменој расправи је
приложио у спис и следеће исправе на околности које су образложене у поднеску.
1- Пресуда окружног суда у Бијељини број 12 0 у 005186 15 у од 17.09.2015. године.
2- Пресуда окружног суда у Бијељини 12 0 у 005187 15 у од 18.09.2015. године.
3- Пресуда врховног суда Републике Српске број 12 0 у 005187 16 Увп од 12.10.2018. године.
4- Обавјештење овог органа број 02/3-370-1113/14 од 12.04.2019. године.
5- Поднесак странке у поступку Даница Павловић / од 25.02.2019. године изјашњење на захтјев
Зорана Мијатовића за издаваље еколошке дозволе од 06.08.2014. године и приложене доказе
које је предано у предмету овог органа 1113/14
6- Извод из регулационог плана Лединци 1 графички дио у боји сл. Гл. Општине Бијењина број
2/14
7- Извод из ревизије измјене урбанистичког плана града Бијељина графички дио у боји ''Службени
гласник општине Бијељине број 14/11)
8- Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе за легализацију породичног стамбеног
пословног објекта власника Мијатовић Зорана број Т20/14 од 04.08.2014. године изгрђен је од
„Заштита, екологија и пројектованње“ ДОО Бијељина.
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9- План управњаља за легализацију стамбено пословног објекта власника Мијатовић Зорана број
Т21-1/14 од 04.08.2014. године. „Заштита, екологија и пројектованње“ ДОО Бијељина.
Такође именовани је током расправе изразио незадовољство:
- у погледу садржаја Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе, да обилују нетачним подацима,
као и Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе који су кориштени у поступку који је вођен
пред овим органом под бројем 02/3-370-1113/14.
- да је локација гдје се налази ауто сервис подручје искључиво породичног становања. која је
планским актима прописана,
- да се не смије дозволити обављање дјелатности ауто сервиса јер ће доћи до повећања буке, и ако су
аутори Доказа мјерили буку, а ауто сервис је запечаћен и да се могло мјерити само нулто стање,
- да је аутор Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе нетачно констатовао да се ради о
саобраћајници високе фрекфенције саобраћаја и буке, и ако је ограничење брзине у читавом насељу
30.
- да поступајући орган ради правилног утврђивања чињеничног стања позове судске вјештаке
одговарајућих струка
-да је захтјев Зорана Мијатовића неуредан у дјелу који се односи на капацитет односно површину коју
ће користити за обављање дјелатности,
- да се да Зорану Мијатовићу рок од 30 дана да уреди захтјев и Доказе уз захтјев за издавање еколошке
дозволе,
После проведене јавне расправе дат је рок од 8 дана од дана пријема Обавјештења (од 23.01.2020
године) Игору Остојићу, адвокату странке у поступку Мијатовић Зорана, да се изјасни на поднесак
странке у поступку Данице Павловић. Такође доставили смо Мијатовић Зорану Обавјештење и
Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе, План управљања отпадом да се исправе, или допуне
по примједбама изнесеним у поднеску странке у поступку Данице Павловић.
Дана 28.01.2020.године овом органу је достављено Изјашњење од стране Игору Остојићу, адвокату
странке у поступку Мијатовић Зорана, у ком се истиче да су наводи у поднеску у цјелости неосновани
из доле наведених разлога и то:
- да је неоспорно да Даница Павловић има статус странке у поступку који се води пред првостепеним
органом за издавање еколошке дозволе по Захтјеву Мијатовић Зорана, а што произилази и из садржаја
Записника о усменој расправи
-да није правоснажно окончан поновљени управни поступак у предмету број 02/3-370-1113/14 је
неоснован из разлога што се ради о два одвојена поступка, а када је ријеч о поступку број 02/3-3701113/14 он се односи на еколошку дозволу која је у међувремену истекла, те се сходно томе, тај
поступак из 2014.године не може везивати за предметни поступак.
- да су испуњени законски услови за вођење поступка, јер је поднешен захтјев за издавање еколошке
дозволе и да су приложени сви докази прописани законом, те позивањем на одредбе члана 113. Став 2.
ЗУП-а да се захтјев одбаци, да се одбије на основу члана 91. став 1. Закона о заштити животне
средине, или да се одбаци на основу члана 87. став 2. Закона о заштити животне средине су
неосноване,.
- да је неоснован захтјев Данице Павловић да се надокнаде трошкови поступка од стране Мијатовић
Зорана, јер у ЗУП-у свака странка сноси своје трошкове.
- да наводи који се односе на просторно-планску документацију (увид у Извод из Ревизије и измјене
Урбанистичког плана града Бијељина и Извод из Регулационог плана ''Лединци 1'') нису правно
релевантни за предметни поступак, те се сходно томе исти могу истицати само у поступку пред
надлежним Одјељењем за просторно уређење, а не у овом поступку.
- да ће се примједбе и нетачни подаци у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе и Плану
управљања отпадом исправити од стране лиценциране куће у року од 15 дана како је то затражио
првостепени орган.
- да је неосновано понавњати наводе који су истицани у предмету број 02/3-370-1113/14, јер се овдје
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ради о потпуно новом поступку,
- и да што је непотребно саслушања вјештака
одуговлачење поступка.

одговарајућих струка и да је исто уперено на

Дана 06.02.2020.године достављени су од стране Мијатовић Зорана исправљени и допуњени
Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе, План управљања отпадом и Записник о извршеним
мјерењима у животну средину (мјерења нултог стања пошто ауто сервис не ради), урађени од стране
Института за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара-Источно Сарајево, број 071/2019 од
6.2.2020. године.
Дана 07.02.2020. године, странку у поступку Даницу Павловић смо обавијестили да смо
запримили Допуну и измјену Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања
отпадом и исте прослиједили уз обавјештење на изјашњење у року од осам дана од дана достављања
истих.
Срђан Којић, адвокат странке у поступку Данице Павловић, је дана 21.02.2020.године доставио
Изјашњење на допуну и исправку Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе достављених од
стране Мијатовић Зорана, са примједбама.
Прегледом комплетног захтјева са пратећом документацијом, примједби достављених у току
поступка од стране Срђана Којића, адвоката странке у поступку Данице Павловић, можемо
констатовати:
1. Локацијски услови број 02/2-361.1-738/10 од 23.09.2013.год, Измјена локацијских услова број 02/2361.1-738/10 од 02.10.2013. год, Исправке и допуна локацијских услова број 02/2-361.1-738/10 од
08.05.2019.год и Допуна исправке и допуне локацијских услова број 02/2-361.1-738/10 од
28.05.2019.год, за легализацију изграђеног породичног стамбено-пословног објекта,сви издати од
стране Одјељења за просторно уређење, су важећи.
2. Стручно мишљење и УТУ-240/13 од 22.05.2013. год, израђено од стране ЈП''Дирекција за изградњу
и развој града'' Бијељина која посједује Лиценцу број регистра: 5145/2013 од Министарства за
просторно уређење, грађевинарство и екологију за израду документа просторног уређења- зонинг
планова и регулационих планова. Предметна парцела је у обухвату Ревизије и измјене урбанистичког
плана града Бијељине ''Службени гласник општине Бијељине број 14/11). Према копији извода из
графичког дјела важећег просторно-планског документа предметна парцела налази се у дијелу
простора дефинисаном као –породично становање. Надаље у УТЕ-240/13 од 22.05.2013. година се
наводи ( страна 3 и 4): анализирајући расположиву документацију, услове на терену и остале елементе
оцјењујемо да се може удовољити захтјеву инвеститора за легализацију изграђеног породичног
стамбено-пословног објекта на предметној грађевинској парцели из следећих разлога:
- изграђени породични стамбено пословни објекат на предметној грађевинској парцели није у
супротности са важећим просторно-планским документом. Смјерницама за спровођење урбанистичког
плана – тачка 2.- Општим урбанистичко-техничким условима, подтачке 2.1.- Пропозиције и услова за
изградњу нових и реконструкцију постојећих стамбених објеката-индивидуалних (породични) тип
становања и 2.1.1.Услова у односу на урбанистичку парцелу, грађевинске линије, сусједне парцеле и
сусједне објекте дефинисано је: '' У приземљу породичних стамбених објеката, у складу са потребама
могу се планирати локали са дјелатностима које морају бити компатибилне становању, а што се
детаљно утврђује регулационим планом или урбанистичким пројектом, односно дефинише
урбанистичко- техничким условима и локацијским условима.
- Дјелатности које се могу обављати у склопу пословног дјела објекта морају бити компатибилне
становању, односно таке да буком, вибрацијом, штетним зрачењима или другом врстом штетних
утицаја не угрожавају боравак људи у самом објекту и у објектима из окружења. Дозвољене су
комерцијалне, угоститељске, занатско услужне дјелатности.
Одржавање и поправка моторних возила (ауто сервис) спада у занатско услужне дјелатности под
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бројем 67. Правилника о занатским дјелатностима (Сл.гласник Републике Српске .бр 11/13)
3.Вршена је Исправка и допуна Стручног мишљења и Урбанистичко-техничких услова бр.
УТУ-240/13, дана 26.03.2019. године у дјелу који се односи на назив улице, катастарску парцелу и
дјелатност. Осим исправљене адресе и катастарске парцеле на страни број 4 текстуалног дијела
издатог стручног мишљења, став који је гласио:
- Дјелатности које се могу обављати у склопу пословног дјела објекта морају бити компатибилне
становању, односно таке да буком, вибрацијом, штетним зрачењима, или другом врстом штетних
утицаја не угрожавају боравак људи у самом објекту и у објектима из окружења. Дозвољене су
комерцијалне, угоститељске, занатско услужне дјелатности.Допуњује се и сада гласи:
- Дјелатности које се могу обављати у склопу пословног дјела објекта морају бити компатибилне
становању, односно таке да буком, вибрацијом, штетним зрачењима или другом врстом штетних
утицаја не угрожавају боравак људи у самом објекту и у објектима из окружења.Дозвољене су
комерцијалне, угоститељске, занатско услужне дјелатности. Намјена пословног дјела објекта (
приземље) је занатско-услужна дјелатност-аутомеханичарска радионица. Наведена дјелатност припада
компатибилне становању према важећем документу просторног уређења, али и дјелатностима које
подлијежу издавању еколошке дозволе од стране надлежног Одјељења локалне управе.
4. Водна сагласност број 01/3-ВА.1.3325-1/12 од 10.09.2012. године издата од стране Министарства
пољопривреде, шимарства и водопривреде је истекла јер је важила годину дана,
5. У текстуалном дјелу ''Извод из ревизије и измјене урбанистичког плана Града Бијељине '' под II.7 и
8. и ''Извод из регулационог плана Лединци 1 у Бијељини'' под 5 наведено је ''У постојећим и
планираним породичним стамбеним објектима може се приземна етажа у цјелини, или дјелимично
намјенити за пословне дјелатности које су компатибилне становању.
6. У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени и
Докази, који су према истој одредби израђени од стране Унис ''Институт за екологију, заштиту на раду
и заштиту од пожара'' Источно Сарајево, у децембру 2019.године. Докази уз захтјев садрже све
елементе које прописује члан 85. став 2. Закона о заштити животне средине. У Доказима се наводи да
се у току рада предметног ауто-сервиса могу појавити одређени утицаји на животну средину, али се
исти могу свести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су и наложене овим
рјешењем. Унис ''Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара'' Источно Сарајево, је
институција која је овлашћења од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарско и
екологију за обављање дјелатности из области заштите животне средине, за које му је издата лиценца
број 3-Е/03 од 1.7.2019. године, те се његов кредибилитет ни у ком случају не може оспоравати.
7. План управљања отпадом израђен од стране Унис ''Институт за екологију, заштиту на раду и
заштиту од пожара'' Источно Сарајево, у децембру 2019.године, а све према члану 22. Закона о
управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске .бр 111/13 и 106/15).
8. Представници Унис ''Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара'' Источно
Сарајево, су дана 04.02.2020. године поново извршили мјерења микроклиматских параметара, квалитет
ваздуха и буке на предметној локацији (нулта мјерења), и ако су раније вршили мјерења приликом
обиласка предметне локације и преузимања релевантне документације, да би могли урадити Доказе уз
захтјев за издавање еколошке дозволе и заштиту од пожара'' Источно Сарајево и План управљања
отпадом.
На основу члана 92.став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга
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одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за
вршење инспекцијског надзора.
На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на
период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање
еколошке дозволе.
У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања није било примједби на изграђени аутосервис
од стране заинтересоване јавности.
Сходно наведеном, а на основу приложене документације утврђене су мјере заштите животне
средине којих се одговорно лице предметног ауто сервиса мора придржавати како би се спријечили,
или свели на најмању мјеру утицаја на животну средину и здравље људи. Наведене мјере су утврђене
цјенећи стање на терену и приложене документације.
Цјенећи да су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе у складу са одредбама члана 85.
Закона о заштити животне средине, а да је потом извршена допуна и измјена истих у складу са
достављеним примједбама од стране Срђана Којића, адвоката странке у поступку Данице Павловић,
као и чињеницу да је предметна дјелатност у складу са локацијским условима, УТУ-240/13, Изводом
из ревизије измјене урбанистичког плана града Бијељина (''Службени гласник Општине Бијељине број
14/11'') и Изводом из регулационог плана ''Лединци 1'' (''Службени гласник сл. Гл. Општине Бијењина
број 2/14), те да није било примједби на изграђеног ауто сервиса од стране заинтересоване јавности,
донесено је рјешење као у диспозитиву.
Приликом доношења овог рјешења, узети су у обзир и остали докази и наводи странака, али исти
нису посебно образлагани из разлога што се не сматрају од значаја за одлучивање у овој управној
ствари.
Градска административна такса на име еколошке таксе наплаћена је у износу од 100,00 км по
тарифном броју 21. тачка а) и 2,00 КМ на захтјев по тарифном броју 1. Одлуке о општинским
административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина", бр.: 27/11, 3/12, 6/12 и Сл. гласник
Града Бијељина" бр. 15/13 и 19/13) .
Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.
Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ
Републичке административне таксе.
Обрађивач
Суада Поповић, дипл. инж.
знр. и животне средине
ДОСТАВЉЕНО:
1.Наслову
2.Даница Павловић
3. Одјељењу за просторно уређење
4. Инспектору за екологију
5.Одјељење за финансије
6. Овом органу
6.А/А

Контролисао шеф одсијека
Весна Радикић, дипл. економиста

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић, дипл. инж. саобраћаја
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