РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине
Број: 02/3-370- 640/14
Датум: 04.06.2014. године
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Градске управе
Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Месне индустрије Д.О.О. ''ЗП КОМЕРЦ'' Вршани, за
издавање еколошке дозволе за изграђени објекат клаонице са прерадом меса и производњу
производа од меса , а на основу члана 89. и 90. Закона о заштити животне средине ("Службени
гласник Републике Српске", број 71/12 ), 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 и 50/10), доноси

РЈЕШЕЊЕ
1. Даје се Месној индустрији Д.О.О. ''ЗП КОМЕРЦ'' Вршани , (ЈИБ 4400365390005),
ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, одговорно лице Љубиша Росић, за изграђени објекат клаонице са
прерадом меса и производњу производа од меса у Вршанима, на катастарској парцели означеној
по старом премјеру на земљишној парцели к.ч.број 358/3,358/4 и 359/5 уписане у з.к.уложак број
502 к.о.Вршани, а по новом премјеру,означена као к.ч.број 1805/3 и 1805/2,уписане у посједовни
лист број 562 к.о.Вршани
2.Изграђени објекат клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса за коју се
издаје еколошка дозвола је димензија (24.45м x 24.00м)+ (11.20м x 5.10м ) и простор за припрему
стоке.Спратност објекта је П+1. Дограђени дио је димензија 24.00м x 13.55м, спратности П+1.
2.1 а) Капацитет клаонице(по технолошком пројекту):
-клање јунади 10 ком.недељно
-клање свиња 40 ком.дневно
б) Капацитет прераде(по технолошком пројекту):
-кобасичарски производи 5.000кг. дневно
-сухомеснати производи 2.500кг.дневно

3. Месна индустрија Д.О.О. ''ЗП КОМЕРЦ'' Вршани , је дужна да :
3.1.Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити
животне средине током рада и престанка рада клаонице са прерадом меса и производњу производа
од меса .
3.2. Примијени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија,
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током рада и престанка рада клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса , а у
складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:
3.2.1.Мјере спречавања емисија у ваздух и воду
-Обавезно обезбједити редовно провјетравање свих радних и помоћних просторија,;
-Систем вентилације треба да обезбједи равномјерну и благу циркулацију ваздуха,
-Вршити редован преглед и сервис опреме и уређаја,а посебно уграђене одсисне вентилације,
-Оджавати вентилационе уређаје у простору у којем се врше термички процеси прераде меса ,
-У случају јачег интензитета неугодних мириса вршити пречишћавање гасова на крају производног
процеса термичке обраде и процеса димљења,
-На слободним површинама парцеле извршити озелењавање и подићи засад растиња као природну
баријеру за спречавање ширења неугодних мириса током рада индустрије
-Редовним прањем одржавати све бетониране и асфалтиране површине.
-Отпадне воде из објекта клаонице одводити кроз три посебна канализациона дијела: атмосферска
(кишна),канализација технолошких вода и фекална канализација, у складу са чл.17. Одлуке о
условима које морају удовољавати објекти за клање животиња,обраду, прераду и ускладиштење
производа животињског поријекла (Службени лист БиХ 27/05).
-Технолошке отпадне воде из цијелог објекта одводити сливним каналима који се ван објекта
спајају са канализационом цијеви за отицање ка базену за сакупљање ових вода и исте пречистити
у постројењу за биолошки третман, прије испуштања у крајњи реципијент.
-Извршити прикупљање крви на линији клања у намјенске посуде.
-Површине прекривене крвљу купити вакум усисивачем, а након тога извршити прање површина.
- Оборинске воде са манипулативних површина се одводе сливним каналима у крајњи реципијент.
- Да се санитарне отпадне воде депонују и пречишћавају путем трокоморне водонепропусне
септичке јаме, a у складу са '' Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја
градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 68/01). За
септичку јаму обезбиједити доказ о водонепропусности од стране за то овлашћене институције;
- Неопходно је осигурати стално функционисање таложника.
- Таложник чистити механичким путем, а најмање два пута годишње;
-Након завршеног технолошког процеса клања, обраде, паковања и складиштења трупова вршити
чишћење и прање свих просторија производних погона од насталог отпада (крв, цријева, остаци
ситних дијелова кожице, кости, масноће и маса неупотребљивог за људску исхрану (конфискат), а
на крају послије завршеног прања извршити дезинфекцију свих радних просторија.
Посебно обратити пажњу на исправан рад комора за хлађење и то:
-медиј за хлађење – фреон
-испод испаривача ставити посуду за сакупљање течности од нерђајућег челика и посебно га
дренирати у канализацију.
у хладњачама, уколико постоји могућност капања течности на месо ставити заштитне олуке од
нерђајућег челика.
3.2.2. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:
- Да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама отпада са
каталогом (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/05) и збрињава у складу са Планом
управљања отпадом, и уговорима са институцијама овлашћеним за збрињавање појединих врста
отпада;
- Комунални чврсти отпад одлагати у контејнер;
- Скупљање кланичних чврстих отпадака као што су ( рогови, папци, кости, чекиње, ситни
отпадци) се врши у предвиђеним обиљеженим посудама које се празне у предвиђеном бетонском
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простору за конфискат. Кожа као такође чврсти отпад из процеса након примарног третмана
(сољења) одмах се одвози из погона. Крв добивена клањем животиња сабире се у посуди која је
постављена у примарном шахту за физички третман пречишћавања. Посуда се након сваког клања
празни у резервоар и на предвиђен начин касније збрињава. Све крупне нечистоће које настану у
току клања понешене отпадним водама, а прикупљене су у примарном пречистачу се такође
збрињавају у обиљежене посуде одакле се празне у бетонирани простор за кофискат. Конфискат се
одвози сопственим превозним средством на предвиђену депонију.
-Закључити уговоре са овлашћеним предузећем за збрињавање ефлуента из септичке јаме, а све
у складу са 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);
- Према члану 26. и 27. Закона о управљању отпадом ("Сл.гласник Републике Српске '', бр. 53/02)
инвеститор је урадио План управљања отпадом у априлу 2014. године који важи до априла 2019.
године.
4. Мониторинг
- 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.
- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр.
124/12) потребно је вршити једном годишње мјерење квалитета ваздуха у периоду пуног рада
погона. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности .
- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају у крајњи реципијент потребно је вршити
најмање 2 пута годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из
Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде. 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.

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.
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 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и
градског еколошког инспектора.
Саставни дио овог рјешења чине ''Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе'' и ''План
управљања отпадом.
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5. 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 100,00 КМ.
Образложење
Месна индустрија Д.О.О. ''ЗП КОМЕРЦ'' Вршани , доставила је Одјељењу за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за издавање еколошке дозволе за
изграђени објекат клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса , у Вршанима.
Уз захтјев су достављени следећи прилози:
-Посједовни лист број 631/2 и број 562/9,
-Водна дозвола број 01/3-ВА.1-362-1/14 од 20.02.2014.годне,
-Одобрење за употребу број 06-361-30872001. године;
- План управљања отпадом од априла 2014.године,
- Доказ уз захтјев за издавање еколошке дозволе од априла 2014.године израђен од стране
(Заштита, екологија и пројектовање,Д.О.О.Бијељина),
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
-Мјерење буке је обављено 28.03.2014. године на шест мјерних мјеста од стране института (Заштита, екологија и пројектовање,Д.О.О.Бијељина).Измјерене вриједности буке не прелазе
дозвољене граничне вриједности.
-Мјерење квалитета ваздуха је обављено 28.05.2014. године
од стране института(Заштита,
екологија и пројектовање,Д.О.О.Бијељина).Измјерене вриједности квалитета ваздуха не прелазе
дозвољене граничне вриједности.
- Анализа отпадне воде
извршена је 25.03.2014.године од стране Испитне лабораторије
Технолошког факултета Зворник.. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних
вриједности из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде.
О поднешеном захтјеву јавност је упозната обавјештењем постављеним на главној огласној табли
Града Бијељина од 15.04.2014. до 15.05.2014. године. У Законом предвиђеном року није било
примједби на изграђени објекат клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса .
Имајући у виду да поменута рјешења у погледу локације, технологије и сировина које се користе
у самом технолошком процесу задовољавају тражене критеријуме заштите животне средине, као и
то да сировине и технологија немају алтернативу, те да није било примједби на изграђени објекат
клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса, донесено је рјешење као у
диспозитиву.
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
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Републичке административне таксе.
Обрађивач
Поповић Суада,дипл. инг.
знр. и животне средине
ДОСТАВЉЕНО:
1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4.Одјељење за финансије
5. Овом органу
6.А/А

Контролисао шеф одсијека
Максимовић Сретен

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Томица Стојановић дипл.инг. саобраћаја
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