РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине
Број: 02/3-370-1259/20
Датум: 26.10.2020. године
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе
Града Бијељине, рјешавајући по захтјеву Јавне здравствене установе Болница ''Свети Врачеви''
Бијељина, у поступку обнављања еколошке дозволе за објекат Нове болнице и постројење за
стерилизацију медицинског отпада у Бијељини, а на основу члана 94. Закона о заштити животне
средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), 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), члана 5. Правилника о
поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске",
број 28/13 и 104/17) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник
Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси
РЈЕШЕЊЕ
1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-3854/15 од 29.10.2015. године,
издата Јавној здравственој установи Болница ''Свети Врачеви'' Бијељина, одговорно лице
Проф. др Златко Максимовић, са роком важења до 26.10.2025. године, за објекат Нове болнице
и постројење за стерилизацију медицинског отпада, која се налази у улици Српске војске број
53, у Бијељини, на земљишту означеном као парцеле к.п. број 4532/1 к. о. Бијељина 2.
.
2. Еколошка дозвола се обнавља за:
- функционални објекат са топлом везом, димензија : 40,00 m x 44,20 m + 17,60 m x
14,20 m + 3,00 m x 4,40 m + 13,00 m x 6,20 m + 3,00 m x 6,20 m, спратности П+3
- стационар димензија: max. 14.00 m x 105,15 m (92.00 )m спратност објекта: П + 3
- технички блок димензија: 40,50 m x 15,30 m спратност објекта: П + 0,
- постројење за стерилизацију медицинског отпада које се налази у техничком блоку
Нове болнице.
Простор за третман медицинског отпада се састоји од двије просторије. У једној просторији је
смјештено постројење за третман медицинског отпада MEDISTER HF, а друга просторија је за
складиштење хемијског и фармацеутског отпада. Инфективни отпад се третира у уређају за
стерилизацију инфективног отпада MEDISTER 60/l 60HF. Oвај уређај је намјењен за
стерилизацију отпада каји стерилише потенцијално инфективни влажни или течни отпад,
користећи врелу водену пару.Ту спада нпр. микробиолошки отпад, отпад из лабораторија,
сетови за дијализу, отпад из одјељења за изолацију, пластичне кесе са крвљу, системи за
дренажу и др. Капацитет постројења за прераду инфективног отпада је 60 l/ по циклусу.Један
циклус траје 45 минута.Предвиђено је 870 кг на мјесечном нивоу, односно 10 440 кг/годишње.
Јединствени утоварни систем омогућује ергономски и сигуран утовар и истовар отпада.
Управљање уређајем се врши преко интегрисаног панела. Сваки дезинфекциони циклус се
одвија аутоматски. Кад је читав циклус завршен, медитајнер контејнер за отпад се може
извадити и настали отпад се даље одлаже као комунални отпад.
Чланом 61.Закона о управљању отпадом, нормирано је да се медицински отпад из објеката у
којима се обавља здравствена заштита обавезно разврстава на мјесту настанка на опасан и
неопасан отпад, а лица која управљају таквим објектима дужна су да именују одговорно лице за
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управљање медицинским отпадом и да организују управљање медицинским отпадом у складу
са израђеним планом. Цијенећи важеће правне прописе који регулишу предметну област,
утврђено је да се ради о категорији отпада који сходно члану 12. Став 4. Правилника о
управљању медицинским отпадом, представља отпад који има етичко значење,те за који је
прописано да се послије обавезне правне процедуре селектује и у складу са процедуром
здравствене установе уступа породици, односно погребној служби и на законом прописан начин
сахрањује на гробљу, или ставља у намјенске кесе и преко сабирног центра упућује у
крематориј на спаљивање.
На основу члана 3. Законом о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Српске ''број
111/13, 106/15,16/18 и70/20 ,), Правилника о управљању медицинским отпадом (''Службени
гласник Републике Српске ''број 90/06, Правилнику о категоријама, испитивању и
класификацији отпада (''Сл. гласник Републике Српске'', број 19/15 и 79/18), те на основу члана
24.став 1. тачка 10. Статута Јавне здравствене установе Болница ''Свети Врачеви'' Бијељина,
директор је донио План и правила управљања отпадом за период 2020-2025 године од
14.08.2020.године, којим су дефинисани циљеви управљања отпадом и обавезе и одговорности
за управљање отпадом у оквиру здравствене установе.
3. Јавна здравствена установа Болница ''Свети Врачеви'' Бијељина, је дужна да током рада
и престанка рада болнице, испуни обавезе заштите животне средине у складу са
чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања
негативних утицаја на животну средину и то:
3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу
- да се простор испред објекта асфалтирани, редовно чисти и пере;
- да просторија за медицински отпад има вентилацију која је у склопу централног
вентилационог система,
- да је просторија прописно обиљежена,
- да просторија нема прозора, а да на вратима има решетке за природно провјетравање,
- централни вентилациони систем у објекту редовно контролисати..
- санитарне и друге отпадне воде, се прије испуштања у крајњи рецепијент-градски
канализациони колектор,пречишћавају путем пројектованог уређаја за третман
отпадних вода,тип ''ACO Clara 400 PE'',у којем се врши механички и биолошки
третман истих,
- отпадне воде из просторија у којима се врши припремање хране и прање посуђа, се
пречишћавају путем пројектованог сепаратора уља и масти тип ''Т1-Р321-2116-00-00'', а
са манипулативних-вањских површина пројектованог сепаратора тип ''Т1-Р321-2577-0000'' , а све у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у градску канализацију
(''Сл. гласник Републике Српске ' бр: 44/01) .
3.2. 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,
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- видном таблом означити ''Забрањен рад отвореним пламеном у близини
сепаратора''.
4. 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 и 79/18),
- 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;
- Хемијски, фармацеутски, цитостатски отпад и цитостатски лијекови се збрињавају у
складу са Уговором склопљеним са ''Eco group'' Бања Лука број 1969/20, дана
13.04.2020.године,
- Патоанатомски отпад индекс броја 18 01 02 (дјелови љутског тјела, ампутати, ткива,
органи одстрањени након хирушке интервенције постељице, пупчаници, кесе са крвљу
и крвним дериватима и сл) изузев 18 01 03*, преузима погребно предузеће Ортачка
радња ''Божур'' Бијељина, са којим ЈЗУ Болница ''Свети Врачеви'' Бијељина, има
склопљен Уговор о пословној сарадњи, дана 04.12.2015.године, на даље збрињавање,
- све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу
са Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада,
- Одговорно лице је дужно поступати са отпадом у складу са достављеним Планом
управљања отпадом, припремљеним од ЈНУ ''Институт за заштиту и екологију
Републике Српске'' Бања Лука, а у складу са Законом о управљању отпадом (''Службени
гласник Републике Српске ''број 111/13, 106/15,16/18 и70/20 ,) као и Плана и правила
управљања отпадом за период 2020-2025 године од 14.08.2020.године.
5. Мониторинг
- Вршити четири пута годишње контролу квалитета отпадних вода. после уређаја
сепаратора, масти и уља, а прије испушања у градски колектор. Анализирани квалитет
отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних
вода у у јавну канализацију. (''Сл. гласник Републике Српске'', бр. 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 концентрације прашине
(емисија) у ваздуху из вентилационог система у периоду пуног рада постројења.
Резултати морају бити у складу са наведеним Правилником.
- Једном годишње вршити мјерење емисије димних гасова из димног канала
котларнице која користи као енергент плин, а добијени резултати морају бити у
границама дозвољених граничних вриједности, у складу са Правилника о мјерама за
спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшања квалитета ваздуха ("Сл.
гласник Републике Српске ", бр. 3/15).
Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати
мјерења морају бити у складу са законским прописима .
О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском
еколошком инспектору.
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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 извјештават Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за
претходну годину извјештавања
Саставни дио овог рјешења чини: План управљања отпадом израђен од стране ЈНУ
''Институт за заштиту и екологију Републике Српске'' Бања Лука и План и правила управљања
отпадом за период 2020-2025 године од 14.08.2020.године ..
Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од
60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет
година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по
потреби услове из дозволе.
Образложење
Јавна здравствена установа Болница ''Свети Врачеви'' Бијељина, доставила је Одјељењу за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке
дозволе за објекат Нове болнице и постројење за стерилизацију медицинског отпада у
Бијељини.
Уз захтјев су достављени следећи прилози:
- Еколошка дозвола која се обнавља;
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 02/06-371.1-147/20 од
15.10..2020. године;
- Изјава одговорног лица број 5738/20 од 16.10.2020. године,
- Уговор о пословној сарадњи број 3070-11/15 од 27.11.2015.године,
- Уговор о набавци услуга збрињавања и одвоза медицинског отпада, број 1969720 од
13.04.2020.године,
- Уговор о набавци амбалаже за медицински отпад број 106/20 од 10.04.2020.године,
- Уговор о одвозу комуналног отпада број 7850/19 од 07.11.2019.године,
- План управљања отпадом израђен од стране ЈНУ ''Институт за заштиту и екологију
Републике Српске'' Бања Лука у октобру 2020.године, а све према члану 22. Закона о
управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске .бр 111/13, 106/15, 6/18 и 70/20,)
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
- Мјерење концентрације прашине у животној средини је обављено 29.09.2020. године
од стране ЈНУ ''Институт за заштиту и екологију Републике Српске'' Бања Лука.
Добијени резултати су у складу са граничним вриједностима, Уредбе о риједностима
квалитета ваздуха (''Сл. гласник Републике Српске'', бр.124/12.
- Мјерење буке је обављено 29.09.2020. године од стране ЈНУ ''Институт за заштиту и
екологију Републике Српске'' Бања Лука. Мјерење буке је извршено у складу са
Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума '' Сл. Лист СР БиХ''
број: 46/89. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних вриједности.
- Мјерење квалитета ваздуха на локацији је обављено 29.09.2020. године од стране
ЈНУ ''Институт за заштиту и екологију Републике Српске'' Бања Лука. Добијени
резултати су у складу са граничним вриједностима, Уредбе о риједностима квалитета
ваздуха (''Сл. гласник Републике Српске'', бр.124/12.
- Мјерење емисије продуката сагоријевања у отпадном ваздуху димног канала су
обављено 29.09.2020. године од стране ЈНУ ''Институт за заштиту и екологију
Републике Српске'' Бања Лука. Мјерење је
извршено у складу са Правилником о
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мјерама за спречавање и смањивање загађења и побољшање квалитета ваздуха(''Сл.
гласник Републике Српске'', бр.3/15, и Правилника о измјенама и допунама
Правилника о мјерама за спречавање и смањивање загађења и побољшање квалитета
ваздуха (''Сл. гласник Републике Српске'', бр.51/15, 47/16 и 16/19. Добијени резултати
су у границама дозвољених граничних вриједности.
- Анализа отпадне воде из задњег сепаратора уља и масти, а прије испуштања у
канализацију су обављена 18.09.2020.године од стране ЈЗУ Институт за јавно
здравство Републике Српске из Бања Луке. Добијени резултати су у границама
дозвољених граничних вриједности из Правилника о условима испуштања отпадних
вода у површинске воде.
Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у
поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошке дозволе, а које се
односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и
мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.
На основу члана 92.став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга
одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за
вршење инспекцијског надзора.
У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује
и обнавља сваких пет година. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и
обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17)
захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења
еколошке дозволе.
Цјенећи да су испуњени услови из члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања
еколошких дозвола, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је
на основу члана 94. Закона о заштити животне средине, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе
обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) 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 , 19/13 и 11/15 ).
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.
знж. и животне средине

Контролисао шеф одсијека
Весна Радикић, дипл. економиста

ДОСТАВЉЕНО:
1.Наслову
2.Одјељењу за просторно уређење
3.Инспектору за екологију
4.Одјељење за финансије
5.Овом органу
6.А/А

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић, дипл. инж. саобраћаја
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