
 

РЕПУБЛИКА СРПСКA 
ОПШТИНА БИЈЕЉИНА  
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
 

 

 

 

 

 

 

ЛOKAЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА 
ОТПАДОМ ОПШТИНE БИЈЕЉИНА 

2011-2016 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бијељина, Јун 2011. године 



Општински план управљања отпадом Бијељина 

 

 

 1 

САДРЖАЈ 

 

1 Увод .............................................................................................................................................. 3 

2 Основни подаци о Општини и произвођачима отпада ......................................... 4 
2.1 Положај ............................................................................................................................................. 4 
2.2 Становништво ................................................................................................................................ 4 
2.3 Произвођачи отпада из привреде ........................................................................................ 7 
2.4 Произвођачи отпада -јавне установе .................................................................................. 7 

3 Правни оквир за управљање отпадом .......................................................................... 8 
3.1 Законска регулатива .............................................................................................................. 810 
3.2 Плански документи управљања отпадом ....................................................................... 10 
3.3 Анализа и закључци .................................................................................................................. 10 

4 Административни оквир управљања отпадом ...................................................... 11 
4.1 Институционална организација .......................................................................................... 11 
4.2 Уговори и сарадња у области управљања отпадом .................................................... 13 
4.3 Анализа и закључци .................................................................................................................. 14 

5 Постојећи капацитети за прикупљање и одвоз отпада...................................... 15 
5.1 Опремљеност за пружање услуге прикупљања и одвоза отпада ......................... 15 
5.2 Начин и динамика прикупљања и одвоза отпада ....................................................... 15 
5.3 Сакупљање специјалног отпада .......................................................................................... 22 
5.4 Произвођачи отпада који сами збрињавају отпад ...................................................... 23 
5.5 Други оператери ......................................................................................................................... 23 
5.6 Анализа и закључци .................................................................................................................. 23 

6 Постојећа инфраструктура за управљање отпадом............................................. 25 
6.1 Зелена острва ............................................................................................................................... 25 
6.2 Прикупљање рециклажног отпада .................................................................................... 25 
6.3 Центри за кабасти отпад ......................................................................................................... 25 
6.4 Објекти за одлагање .................................................................................................................. 25 

6.4.1 Регионална депонија ....................................................................................................................... 25 
6.4.2 Локална депонија .............................................................................................................................. 27 

6.5 Други објекти ............................................................................................................................... 27 
6.6 Анализа и закључци .................................................................................................................. 27 

7 Нелегална одлагалишта ................................................................................................... 29 

8 Тренутне и будуће количине произведеног и прикупљеног отпада .......... 31 
8.1 Прикупљени отпад ..................................................................................................................... 31 
8.2 Отпад одвезен на одлагалиште ........................................................................................... 32 
8.3 Анализа и закључци .................................................................................................................. 32 

9 Финансирање система управљања отпадом ........................................................... 33 
9.1 Тарифа за домаћинства ........................................................................................................... 33 
9.2 Тарифа за привредни  сектор ............................................................................................... 33 
9.3 Степен наплате ............................................................................................................................ 35 
9.4 Биланс стања  2008 – 2010. ..................................................................................................... 36 
9.5 Средства издвојена за улагање у НВО и комунални сектор ................................... 37 
9.6 Анализа и закључци .................................................................................................................. 37 

10 Информисање јавности .................................................................................................. 38 
10.1 Информисање грађана о пруженим услугама ............................................................ 38 
10.2 Програми подизања свијести ............................................................................................. 38 



Општински план управљања отпадом Бијељина 

 

 

 2 

10.3 Анализа и закључци ............................................................................................................... 38 

11 Спецификација проблема .............................................................................................. 40 
11.1 Институционални проблеми .............................................................................................. 40 
11.2 Правни проблеми ..................................................................................................................... 40 
11.3 Инфраструктурни проблеми .............................................................................................. 40 
11.4 Финансијски проблеми ......................................................................................................... 40 
11.5 Јавна свијест ............................................................................................................................... 41 

12 Циљеви управљања отпадом за плански период ............................................... 42 

13 Програм мјера (акциони план) ................................................................................... 43 
13.1 Програм мјера за унапрјеђење система за прикупљање и одвоз отпада ...... 43 
13.2 Програм мјера за унапрјеђење система за искориштавање отпада ................ 44 
13.3 Програм мјера за унапрјеђење система за коначно одлагање отпада ........... 45 
13.4 Програм мјера за подизање јавне свијести у управљању отпадом .................. 46 

14 Анализа ризика .................................................................................................................. 47 

15 Мониторинг имплементације ...................................................................................... 48 

16 Попис литературе .............................................................................................................. 49 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Општински план управљања отпадом Бијељина 

 

 

 3 

1 Увод  
 
Закон о управљању отпадом («Службени гласник РС» број 53/02) прописује у члану 9. 
став 3. да јединице локалне самоуправе доносе локалне планове управљања отпадом, а 
чланом 10. истог закона прописан је садржај локалног плана управљања чврстим 
отпадом. Локални план управљања чврстим отпадом доноси се на период од 6 година, и 
самим тим  наш план управаљања отпадом доносимо за период 2011.-2016. ради лакшег 
сагледавања и анализе постављених циљева. Након сагледавања остварених циљева ако 
је потребно план ћемо сваке године ревидовати и стављати га на увид јавности. 
 
Услуга прикупљања отпада у општинама у БиХ суочава се са новим изазовима:  
 

 Дужа транспортна растојања до постројења за коначан третман одлагањем на 
регионалним депонијама. 

 Плаћање услуге за коначан третман отпада одлагањем на регионалној депонији 
 Обавезе општина према Закону о отпаду и важећим стратегијама, за успоставу 

интегралног концепта збрињавања отпада и пружање услуге свим произвођачима 
отпада  

 Повећање степена искориштавања компоненти из отпада и сл. 
 
Одржавање и набавка опреме није нови изазов, али је дио општинског плана. 
 
Овај Општински план за управљање отпадом је краткорочни план са периодом 
планирања  2011-2016 године. 
 



Општински план управљања отпадом Бијељина 

 

 

 4 

  

2 Основни подаци о Општини и произвођачима отпада 

 

2.1 Положај 
 

Бијељина је смјештена у сјеверо-источном дијелу Босне и Херцеговине. Налази се при 
самом југо-западном завршетку Семберије, гдје ова равница почиње да прелази у благо 
заталасани брежуљкасти предио почевши од брда Обријеж.  
 
Простор општине Бијељина захвата 734 км2. Бијељина је најзначајнији центар регије 
Семберије, Мајевице и Посавине. Са југа и запада граничи се са општинама Брчко, Лопаре, 
Угљевик, Зворник, Теочак, са сјевера ријеком Савом и са истока ријеком Дрином, те 
заузима крајњи сјеверо-исток Босне и Херцеговине. Кроз сам град протиче канал 
Дашница који је спојен са ријекама Савом и Дрином. 
 
Територија општине Бијељина је претежно равничарски крај и развијена је путна 
инфраструктура. Такође у брдовитим крајевима путна инфраструктура је развијена, 
проходна је и у зимском периоду, тако да је доступно пружање услуга током цијеле 
године. То уједно и значи да нема препрека за проширење услуге сакупљања отпада. 
 

 

2.2 Становништво 
 
Број становника и домаћинстава по мјесним заједницама је дат  у наредној  табели.  
Процјена је да у руралном дијелу општине живи око 60% становништва док око 40% 
живи на простору градских мјесних заједница.  

 
Табела 1 . Становништво 

 

Р/б 
Назив Мјесне 
Заједнице 

БРОЈ 
СТАНОВ

НИКА  

БРОЈ 
ДОМАЋИ
НСТАВА  

Да ли насеље 
има урбан 

облик или је 
расуто на 
великој 

површини 

Постоји ли 
приступни пут до 
насеља довољно 

добар за камионе 
зими 

СЕОСКЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

1. Амајлије 
1648 434 

Расуто ДА 

2. Батковић 
4000 1300 

Расуто ДА 

3. 
Балатун 1600 450 

Расуто ДА 

4. 
Бањица 795 200 

    

5. 
Батар 203 53 

Расуто ДА 

6. 
Бјелошевац 393 103 

Расуто ДА 

7. Буковица Д. 
1153 303 

    

8. 
Буковица Г. 589 155 

    

9. Бродац 
2132 561 

Расуто ДА 
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Р/б 
Назив Мјесне 
Заједнице 

БРОЈ 
СТАНОВ

НИКА  

БРОЈ 
ДОМАЋИ
НСТАВА  

Да ли насеље 
има урбан 

облик или је 
расуто на 
великој 

површини 

Постоји ли 
приступни пут до 
насеља довољно 

добар за камионе 
зими 

10. 
Бријесница 252 66 

Расуто ДА 

11. В. Обарска 
4625 1217 

Расуто  ДА  

12. 
Вршани 1050 450 

Расуто ДА 

13. 
Велино Село 1289 358 

Расуто ДА 

14. 
Голо Брдо 257 68 

Расуто ДА 

15. Градац 
506 133 

Расуто ДА 

16. 
Глоговац 563 145 

    

17. 
Главичице 2401 632 

Расуто ДА 

18. Дворови 
11300 3150 

Урбано ДА 

19. Драгаљевац Д. 
463 122 

Расуто ДА 

20. 
Драгаљевац 
Ср. 1040 274 

Расуто ДА 

21. 
Драгаљевац Г. 601 158 

Расуто ДА 

22. Даздарево 
562 148 

Расуто ДА 

23. Загони 
1149 302 

Расуто ДА 

24. 
Загони Доњи 209 55 

Расуто ДА 

25. Јања 
13735 3614 

Урбано ДА 

26. 
Јоховац 208 55 

Расуто ДА 

27. 
Крива Бара 255 67 

    

28. 
Којчиновац 307 81 

Расуто ДА 

29. 
Ковачићи 614 162 

Расуто ДА 

30. 
Љесковац 632 166 

Расуто ДА 

31. 
Љељенча 1253 329 

Расуто ДА 

32. 
Магнојевић С. 550 145 

Расуто ДА 

33. 
Магнојевић Г. 1050 276 

Расуто ДА 

34. 
Магнојевић Д. 1150 303 

Расуто ДА 

35. 
Модран 1500 410 

Расуто ДА 

36. 
Мала Обарска 237 62 

Расуто ДА 

37. 
Међаши 1768 491 

Расуто ДА 

38. 
Нови 438 115 

Расуто ДА 
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Р/б 
Назив Мјесне 
Заједнице 

БРОЈ 
СТАНОВ

НИКА  

БРОЈ 
ДОМАЋИ
НСТАВА  

Да ли насеље 
има урбан 

облик или је 
расуто на 
великој 

површини 

Постоји ли 
приступни пут до 
насеља довољно 

добар за камионе 
зими 

39. 
Обријеж 283 75 

Расуто ДА 

40. 
Остојићево 598 157 

Расуто ДА 

41. 
Пучиле 971 256 

Расуто ДА 

42. 
Пиперци 386 102 

    

43. Патковача 
1255 330 

Урбано ДА 

44. 
Попови 1474 388 

Расуто ДА 

45. 
Рухотина 771 203 

Расуто ДА 

46. Суво Поље 
1530 438 

Расуто ДА 

47. 
Трњаци 1600 390 

Расуто ДА 

48. Хасе 
321 85 

Урбано ДА 

49. 
Црњелово Д. 2950 776 

Расуто ДА 

50. Црњелово Г. 
1824 480 

Расуто ДА 

51. Чађавица Д. 
1023 269 

Расуто ДА 

52. Чађавица С. 
692 182 

Расуто ДА 

53. 
Чађавица Г. 971 255 

Расуто ДА 

54. Ченгић 
1232 324 

Расуто ДА 

55. 
Чардачине 2474 687 

Расуто ДА 

ГРАДСКЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

56. 
Богдановићи 3980 1105 

Урбано ДА 

57. Вељко Лукић 
7071 1681 

Урбано ДА 

58. 
Вук Караџић 4451 1236 

Урбано ДА 

59. 
Галац 3340 879 

Урбано ДА 

60. Дашница 
1623 451 

Урбано ДА 

61. Дашница 1  
2712 753 

Урбано ДА 

62. Лединци 
8918 2347 

Урбано ДА 

63. 
Ново Насеље 1660 420 

Урбано ДА 

64. 15. мајевичка 
3480 966 

Урбано ДА 

65. 
Стари Град 6304 1856 

Урбано ДА 

66. 
Соколски Дом 3510 975 

Урбано ДА 
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Р/б 
Назив Мјесне 
Заједнице 

БРОЈ 
СТАНОВ

НИКА  

БРОЈ 
ДОМАЋИ
НСТАВА  

Да ли насеље 
има урбан 

облик или је 
расуто на 
великој 

површини 

Постоји ли 
приступни пут до 
насеља довољно 

добар за камионе 
зими 

67. 
Филип 
Вишњић 4060 1128 

Урбано ДА 

68. 
Центар 3130 902 

Урбано ДА 

 

 

2.3 Произвођачи отпада из привреде 
 
Отпад се на подручју општине Бијељина прикупља од 193 правна субјекта и то од: 
вулканизерских радњи, аутоперионица, бензинских пумпи, мљекара, пекара и других. 
Комплетан списак загађивача из привреде на подручју општине Бијељина налази се у 
Прилогу 1.- Катастар загађивача. 

 

2.4 Произвођачи отпада -јавне установе 
 
Произвођачи отпада су слиједеће институције са подручја општине Бијељина: 

- 12 основних школа, 
- 6 средњошколских центара, 
- 1 Болница, 
- 1 Дом Здравља, 
- Центар јавне безбједности Бијељина, 
- Друге републичке институције (Фонд ПИО, Фонд здравствене заштите, Фонд 

Дјечије заштите, Завод за запошљавање), 
- Објекти у власништву административне службе општине Бијељина. 
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3 Правни оквир за управљање отпадом  

3.1 Законска регулатива  
  

У наставку се даје попис прописа који се тичу проблематике управљања отпадом и који се 
директно дотичу надлежности/обавеза општине и оператeра за управљање отпадом. 

 
 

Табела 2 . Ентитетски прописи 

Закон/Правилник Број 
Службеног 
гласника РС 

Надлежности/Обавезе 

Закон о управљању 
отпадом 

38/02, 65/08 Чл. 8: сарадња са републичким министарством 
код израде Стратегије управљања чврстим 
отпадом 
Чл. 9-10 Израда регионалних и локалних 
(општинских) планова управљања отпадом 
Чл 11-16: Обавеза добивања дозволе за 
обављање активности третмана отпада и 
његовог одлагања (комунална предузећа) 
Чл. 22: Даје могућност да произвођач и 
продавач пренесу обавезе управљања отпадом 
на оператера система за прикупљање отпада 
путем уговора или споразума. 
Чл. 30: Дефинише успоставу система 
прикупљања отпадом од стране оператера за 
управљање отпадом 
Чл. 32-36: Дефинише вршење управљања 
комуналним отпадом, доношењем 
одговарајућих прописа и њиховог садржаја 

Правилник о врстама 
отпада и дјелатностима 
управљања отпадом за 
које је потребна 
дозвола 

39/05, 3/07 Прописује обавезу комуналних предузећа да 
добију дозволу за управљање отпадом  

Правилник о условима 
за пренос обавеза 
управљања отпадом са 
произвођача и 
продавача на одговорно 
лице система за 
прикупљање отпада 

118/05 Правилником се утврђују услови под којима 
произвођач и продавач отпада могу пренијети 
своје обавезе управљања отпадом на 
оператера система за прикупљање отпада 
путем уговора или споразума. 

Правилник о садржају 
плана прилагођавања 
управљања отпадом за 
постојећа постројења за 
третман или одлагање 
отпада и активностима 
које предузима 
надлежни орган 

39/05 Овим правилником се уређује садржај Плана 
прилагођавања за општинске депоније. 
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Закон/Правилник Број 
Службеног 
гласника РС 

Надлежности/Обавезе 

Закон о заштити 
животне средине 

53/02, 109/05 Чл. 26-27: Обавезе јединица локалне 
самоуправе да учествују у ширењу и 
унапријеђењу сазнања о животној средини 

Закон о комуналним 
дјелатностима  

11/95, 18/95 и 
51/02 

Као дјелатност од посебног друштвеног 
интереса у смислу овог закона сматра се 
између осталог и члан 2. тачка 5. "Одвожење и 
депоновање отпадака из стамбених и 
пословиних простора које обухвата одвожење, 
депоновање, уништавање и прераду отпадака, 
осим индустријског отпада и опасних материја 
као и одржавање депоније."  

Уредба о давању 
сагласности на цијене 
одређених производа и 
услуга   

11/11 Члан 2. Сагласност на цијене произвођачи и 
даваоси услуга су обавезни прибавити при 
формирању цијена сљедећих производа и 
услуга: 
Између осталог за тачка ђ) Комуналних 
услуга: гријање, смеће, вода и канализација 
Члан 5. тачка 3. сагласност на цијене 
производа и услуга из члана 2. тачка ђ)  ове 
уредбе даје надлежни орган јединице локалне 
самоуправе.  

Закон о комуналној 
полицији 

85/03 Члан 9. Полиција врши надзор између осталог 
и тачка 11. "Одржавање чистоће на јавним 
површинама, одвозом кућних отпадака и 
другог комуналног отпада, као и грађевинског 
и шуто материјала." 

 
 

Табела 3. Општински прописи 

Одлука Број Сл. гл. 
Општине 

Обавезе 

Одлука о 
комуналном реду 
на подручју 
општине Бијељина 

Сл.гл.општине 
Бијељина,бр. 
10/03, 6/05, 23/07, 
15/10, 10/11 

Члан 6. Обавезан је одвоз смећа из стамбених 
зграда, дворишта, пословних просторија, 
занатских радњи и других објеката у свим 
улицама на подручју града Бијељине као и у 
осталим насељеним мјестима општине Бијељина.  
Сва правна лица власници самосталних 
трговинских радњи и радионица, самосталних 
угоститељских радњи и власници стамбених 
објеката, обавезни су закључити уговор са 
даваоцем комуналних услуга за одвоз смећа у 
року од 30 дана. Корисник комуналне услуге 
плаћа утврђену цијену за пружену комуналну 
услугу. 
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3.2 Плански документи управљања отпадом 
 
Када је ријеч о стратешким документима на државном нивоу, Делегација ЕУ у БиХ је 1998. 
године кроз ПХАРЕ програм финансирала израду “Стратегије управљања отпадом у БиХ”. 
Стратегију је урадила АЕА Тецхнологy из Велике Британије у сарадњи са локалним 
стручњацима. Стратегија је завршена у августу 2000 године. Стратегијом је по први пут 
интегрално сагледан проблем управљања отпадом у цијелој БиХ предложен регионални 
приступ рјешењу одлагања отпада. У средњорочном периоду планирано је 14 
регионалних депонија а у дугорочном (до 2020) само 5 регионалних депонија на 
територији цијеле БиХ. 
 
Када је ријеч о стратешким документима на републичком нивоу, на подручју Републике 
Српске не постоји стратегија управљања отпадом, тако да је у примјени од 2003. године, 
Стратегија управљања отпадом БиХ, усвојена 2000.године. Стратегија је усвојена на 
парламенту РС 2003. године и постала обавезујући документ као подлога за све 
активности везане за управљање отпадом. 
 
У складу са чланом 9. Закона о управљању отпадом јединице локалне самоуправе су 
дужне донијети локалне планове управљања отпадом чији садржај је прописан чланом 10 
тог Закона. 
 
Општина има усвојен ЛЕАП (локални еколошки акциони план) од 2008. године и има 
формирано координационо тијело за праћење реализације ЛЕАП-а. 

 
 
 

3.3 Анализа и закључци 
 
Општинске Одлуке нису до детаља усаглашене са важећом законском регулативом 
Републике Српске из области заштите животне средине. 
 
Сходно Закону о комуналним дјелатностима локална заједница има законску могућност 
да сама уреди односно организује пружање свих комуналним услуга на свом подручју па 
самим тиме и пружање услуга сакупљања и депоновања комуналног отпада.  
 
С обзиром да је одлука о комуналном реду на подручју општине Бијељина, усклађена са 
законом о комуналним дјелатностима, мишљења смо да у овом моменту није потребно 
исту мијењати, него ће се у току њене примјене у наредном периоду према потребама и 
евентуалним проблемима иста кориговати. 
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4 Административни оквир управљања отпадом  

4.1 Институционална организација 
 
У Републици Српској, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 
има генералну одговорност која се тиче заштите околине, укључујући и управљање 
отпадом. Ово министарство запошљава 45 људи, распоређених у 5 организационих 
јединица. Закон о управљању чврстим отпадом у Републици Српској, (Службени гласник 
РС 15/2002) је углавном исти као и закон у ФБиХ, али је прилагођен другачијој 
административној поставци.  
 
Одговорност за општинско управљање чврстим отпадом је на општинама. По правилу, 
општинско или приватно предузеће изводи прикупљање и одлагање отпада, као и друге 
комуналне услуге, као што су водоснабдијевање, одржавање канализационог система, 
чишћење улица итд. 
 
Одјељење за стамбено комуналне послове задужено је за јавну хигијену града а то 
подразумијева чишћење, прање и одржавање зелених јавних површина у граду као и 
простора у централном дијелу мјесних заједница (кошење површина око мјесних 
заједница, домова културе и спомен подручја). За ове послове сваке године покреће се 
процедура избора најповољнијег пружаоца услуга путем јавне набавке. У овом одјељењу 
систематизовано је радно мјесто стручног сарадника за комуналне послове чији задатак 
је да врши надзор и контролу пружених услуга јавне хигијене и одржавања градског 
зеленила. У административној служби општине Бијељина не постоји службеник који у 
опису свога радног мјеста има задужење да се бави проблемом сакупљања и одоза 
комуналног отпада. 
 
На подручју општине Бијељина постоје 4 оператера који се баве сакупљањем и одвозом 
комуналног отпада, који закључују уговоре о одвозу комуналног отпада са 
домаћинствима и правним субјектима. Контролу и надзор одвоза комуналног отпада 
врши комунална полиција која је у саставу административне службе као самосталан 
одсјек. Контролу и надзор врши 9 комуналних полицајаца. 
 
У оквиру Административне служне општине Бијељина постоји Одјељење за инспекцијске 
послове које у свом саставу има општинског еколошког инспектора чија је надлежност 
очување, заштита и побољшање заштите животне средине и квалитета животне средине. 
 
Број комуналних полицајаца у складу са важећом систематизацијом је недовољан али 
тренутно не постоје могућности промјене систематизације у смислу повећања броја 
комуналних полицајаца.
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ОПШТИНА БИЈЕЉИНА

С К У П Ш Т И Н А  
О П Ш Т И Н Е

Н А Ч Е Л Н И К   
О П Ш Т И Н Е

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА ОПШТИНА БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК НАЧЕЛНИК

Одсјек за инспекцијски надзор
 у области грађевинарства и 

заштите животне средине

Одсјек за стамбено-
комуналне послове 

и заштиту животне средине

- Шеф Одсјека, 1 извршилац
- Сам.стр.сарадник за управно-
правне послове, 1 извршилац

- Сам.стр.сарадник за стамбене 
  послове и евиденцију општинске 
  имовине, 1 извршилац
- Сам.стр.сарадник за уређење 
  и кориштње грађевинског 
  земљишта, 1 извршилац
- Сам.стр.сарадник за заштиту 
  животне средине, 1 извршилац
- Сам.стр.сарадник за 
  одржавање јавних зелених 
  површина, 1 извршилац
- Стручни сарадник за комуналне 
  послове, 2 извршиоца
- Технички секретар-дактилограф, 
  1 извршилац

- Шеф Одсјека, 1 извршилац
- Општински урбанистичко
  грађевински инспектор,
  4 извршиоца
- Општински еколошки 
  инспектор
- Општински шумарски 
  инспектор,1 извршилац
- Општински водопривредни 
  инспектор, 1 извршилац
- Сам.стр.сарадник 
  Координатор за прекршајне 
  поступке, 1 извршилац

- Сам.стр.сарадник за 
  управно-правне 
  послове, 1 извршилац
- Комунални полицајац
  9 извршилаца
- Виши стр.сарадник 
  за административне и 
  секретарске послове,
  1 извршилац

О Д Ј Е Љ Е Њ Е  З А  
СТА М Б Е Н О -К О М У Н А Л Н Е  

П О СЛ О В Е  И  З А Ш Т И Т У
 Ж И ВО Т Н Е  С Р Е Д И Н Е

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ИНСПЕКЦИЈЕСКЕ

 ПОСЛОВЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ПРИВРЕДУ И 

ПОЉОПРИВРЕДУ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ПРОСТОРНО

УРЕЂЕЊЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ФИНАНСИЈЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ДРУШТВЕНЕ

ДЈЕЛАТНОСТИ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ

ЗАШТИТУ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ОПШТУ УПРАВУ
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4.2 Уговори и сарадња у области управљања отпадом 
 

Општина тренутно нема уговора ни са једним оператером из области управљања 
отпадом. Напомињемо да правна лица која су регистрована за сакупљање и довоз смећа 
до депоније имају потписане уговоре са физичким лицима којима врше услуге. На 
подручју Општине Бијељине имамо четири оваква предузећа, а то су: АД „Комуналац“, 
ДОО „Екологија Спрос“, ДОО „Дуле  Трготранс“ и ДОО „Оператива“.  
 
Сва три предузећа посједују лиценцу за управљањем чврстим отпадом издату од 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука. 
 
На подручју сеоских мјесних заједница одабир вршиоца услуга прикупљања отпада 
вршили су Савјети мјесних заједница, који су том приликом потписивали уговоре на 
период од годину дана. Престанком статуса правног лица мјесних заједница престали су 
са пуноважности и уговори који су били потписани, а оператери раде на искључиву 
савјест грађана којима врше услуге. Треба напоменути да се број корисника услуга за 
сакупљање отпада на сеоском подручју константно смањује са порастом цијена услуга. 
 
У доле приложеној табели налази се списак правних лица са којима Регионална депонија 
«ЕкоДеп» има потписане уговоре о депоновању отпада. На основу достављене дозволе за 
транспорт отпада све предузећа имају дозволу за управљање отпадом. 
 

Табела 4. Правна лица са којима Регионална депонија «ЕкоДеп» има 

потписане уговоре о депоновању отпада 

 Назив правног лица мјесто 
Број 
протокола 

ВРСТА 
ОТПАДА 

датум 

1. “ДУЛЕ ТРГОТРАНС” ДОО Дворови 01-356/11 Комунални 14.04. 2011. 

2. “ЕКОКОМ” ЈКП Лопаре 01-330/11 Комунални 11.04. 2011. 

3. “ИНТЕРМОНТ” ДОО Брчко Угљевик 01-362/11 Комунални 15.04. 2011. 

4. “ЕКОЛОГИЈА СПРОС” ДОО Дворови 01-350/11 Комунални 13.04. 2011. 

5. “ОПЕРАТИВА” ДОО Јања 01-373/11 Комунални 19.04. 2011. 

6. “КОМУНАЛАЦ” АД Бијељина 01-366/11 Комунални 15.04. 2011. 

7. 
“ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА” АД 

Бијељина 01-355/11 Фекални 14.04.2011. 

8. “КОМУНАЛАЦ”АД Бијељина 01-366/11 Фекални 15.04. 2011. 

9. “ЗП КОМЕРЦ” ДОО Вршани 01-371/11 Клаонички 18.04.2011. 

1
0. 

“КОМУНАЛАЦ” АД Бијељина 01-366/11 Клаонички 15.04. 2011. 

1
1. 

„ДМГ КОМПАНИ“ДОО Бијељина 01-369/11 Комунални 07.04.2011. 

1
2. 

„ПАТРИОТ“ ДОО Бијељина 01-435/11 Комунални 12.05.2011. 
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4.3 Анализа и закључци 
 
У административној служби општине Бијељина потребно је размотрити формирање 
службе која би се бавила рјешавањем проблема из области збрињавања отпада у сврху 
повећања наплативости пружених услуга као и обухвата одвоза комуналног отпада. 
 
У наредном периоду потребно је ојачати сарадњу између комуналне полиције и 
инспекције као и регулисати област склапања уговора између општине и комуналних 
предузећа.  
 
Такође, постоји проблем јер многи привредни субјекти који немају уговоре са Екодепом 
једноставно неконтролисано одлажу и бацају смеће. 
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5 Постојећи капацитети за прикупљање и одвоз отпада  

5.1 Опремљеност за пружање услуге прикупљања и одвоза отпада 
 
На подручју Општине Бијељине постоје четири предузећа:  АД „Комуналац“, ДОО 
„Екологија Спрос“, ДОО „Дуле  Трготранс“ и ДОО „Оператива“ са властитим расположивим 
капацитетима. 

1. А.Д. Комуналац- 10 специјалних комуналних возила, 
2. Оператива Јања- 2 специјална комунална возила, 
3. Дуле Трготранс- 2 специјална комунална возила, 
4. Екологија Спрос- 2 специјална комунална возила, 

 
Просјечна старост специјалних комуналних возила којима располажу комунални 
оператери  је 15 година. 
 
У свакој  сеоској мјесној заједници постоје у просјеку по 3 контејнера 1,1м³ (школе, мјесне 
заједнице, домови културе). Планирано је размјештање додатних контејнера који ће се 
донирати из програма СИДА-е. На подручју градских мјесни заједница размјештено је око 
400 контејнера. 
 
 
Преглед размјештаја контејнера је дат на Слици 1. док су детаљни подаци по насељима 
дати у Табели 5. 

 
 

5.2 Начин и динамика прикупљања и одвоза отпада 
 
У наставку се даје преглед података о начину и динамици прикупљања и одвоза отпада. У 
принципу, отпад се у урбаном дијелу општине (ужем центру) прикупља на дневној 
основи и директно се одвози на регионалну депонију. У руралном дијелу општине 
прикупљање се врши једном недељно када се и директно одвози на регионалну депонију. 
Прикупљање се врши у кесе од 120 литара и контејнере од 1,1 м3 који су распоређени на 
начин како је приказано у наставку. 
 
У претходном периоду, општина је набавила и поставила контејнере у свим сеоским 
школама и домовима културе, иако нека од тих насеља нису обухваћена организованим 
одвозом комуналног отпада. 
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Слика 1. Размјештај контејнера по насељима 
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Табела 5. Динамика, начин одвоза и прикупљања отпада 

Назив 
Мјесне 

Заједнице 

БРОЈ 
СТАНОВ

НИКА  

БРОЈ 
ДОМАЋИН

СТАВА  

Да ли је у насељу 
организовано 

скупљање отпада 
( У којем %) 

Ако јесте, шта се користи ( 
кесе, канте, контејнери.... 

Подаци о величини) 

Број 
контејне

ра 

Ко обавља услуге 
скупљања и 

одвоза (назив пре, 
и ко је власник) 

Динамика 
одвоза 

Удаљено 
од центра 

(км) 

СЕОСКЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Амајлије 1648 434 
Да 211 
Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 10 

Батковић 4000 1300 
Да 295 
Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 10 

Балатун 1600 450 
ДА 163 
Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Дуле Трго 
транс" 

Једном недељно 15 

Бањица 795 200 НЕ         25 

Батар 203 53 Да 8 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Оператива 
Јања"  

Једном недељно 18 

Бјелошевац 393 103 Да 16 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Оператива 
Јања"  

Једном недељно 22 

Буковица Д. 1153 303 НЕ         25 

Буковица Г. 589 155 НЕ         25 

Бродац 2132 561 
ДА 213 
Домаћинстава 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Дуле Трго 
транс" 

Једном недељно 15 

Бријесница 252 66 
Да 66 
Домаћинстава 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
АД "Комуналац" 
Бијељина 

Једном недељно 5 

В. Обарска 4625 1217 
 Да  546 
Домаћинстава 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3  

 3 
 АД "Комуналац" 
Бијељина/ ДОО 
"Екологија спрос" 

 Једном 
недељно 

8 

Вршани 1050 450 Да 64 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 20 

Велино Село 1289 358 
Да 66 
Домаћинстава 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Дуле Трго 
транс" 

Једном недељно 20 

Голо Брдо 257 68 Да 61 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 5 

Градац 506 133 Да 49 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 10 
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Назив 
Мјесне 

Заједнице 

БРОЈ 
СТАНОВ

НИКА  

БРОЈ 
ДОМАЋИН

СТАВА  

Да ли је у насељу 
организовано 

скупљање отпада 
( У којем %) 

Ако јесте, шта се користи ( 
кесе, канте, контејнери.... 

Подаци о величини) 

Број 
контејне

ра 

Ко обавља услуге 
скупљања и 

одвоза (назив пре, 
и ко је власник) 

Динамика 
одвоза 

Удаљено 
од центра 

(км) 

Глоговац 563 145 
 Да  100 
Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3  

  

 ДОО "Оператива 
Јања", ДОО 
"Екологија спрос", 
ДОО "Дуле Трго 
транс"           

 Једном 
недељно 

12 

Главичице 2401 632 Да 60 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Оператива 
Јања"  

Једном недељно 20 

Дворови 11300 3150 
Да 1800 
Домаћинстава 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 

ДОО "Дуле Трго 
транс"          АД 
"Комуналац" 
Бијељина 

Једном недељно 6 

Драгаљевац 
463 122 Да 42 Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 15 

Драгаљевац 
1040 274 Да 54 Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 17 

Драгаљевац 
601 158 Да 30 Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 20 

Даздарево 562 148 Да 92 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Дуле Трго 
транс" 

Једном недељно 10 

Загони 1149 302 Да 36 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 15 

Загони Доњи 209 55 Да 34 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 10 

 13735 3614 
Да 1400 
Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Оператива 
Јања"  

Једном недељно 12 

ховац 208 55 Да 17 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Оператива 
Јања"  

Једном недељно 15 

Крива Бара 255 67 Да 40 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3  
  

 ДОО "Дуле Трго 
транс 

 Једном 
недељно 

10 

Којчиновац 307 81 Да 81 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 6 

Ковачићи 614 162 Да 16 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 12 

Љесковац 632 166 
Да 139 
Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 5 

Љељенча 1253 329 
Да 215 
Домаћинстава 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
АД "Комуналац" 
Бијељина 

Једном недељно 5 
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Назив 
Мјесне 

Заједнице 

БРОЈ 
СТАНОВ

НИКА  

БРОЈ 
ДОМАЋИН

СТАВА  

Да ли је у насељу 
организовано 

скупљање отпада 
( У којем %) 

Ако јесте, шта се користи ( 
кесе, канте, контејнери.... 

Подаци о величини) 

Број 
контејне

ра 

Ко обавља услуге 
скупљања и 

одвоза (назив пре, 
и ко је власник) 

Динамика 
одвоза 

Удаљено 
од центра 

(км) 

Магнојевић 
550 145 Да 5 Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 22 

Магнојевић 
1050 276 Да 43 Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 20 

Магнојевић 
1150 303 Да 30 Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 25 

Модран 1500 410 
Да 159 
Домаћинстава 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Дуле Трго 
транс" 

Једном недељно 15 

Мала 
Обарска 

237 62 Да 18 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 5 

Међаши 1768 491 
Да 182 
Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Дуле Трго 
транс" 

Једном недељно 10 

Нови 438 115 Да 24 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 20 

Обријеж 283 75 Да 12 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Оператива 
Јања"  

Једном недељно 12 

Остојићево 598 157 Да 51 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 20 

Пучиле 971 256 
Да 247 
Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 3 

Пиперци 386 102 НЕ         30 

Патковача 1255 330 
Да 138 
Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 4 

Попови 1474 388 
Да 248 
Домаћинстава 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Дуле Трго 
транс" 

Једном недељно 10 

Рухотина 771 203 Да 20 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Оператива 
Јања"  

Једном недељно 15 

Суво Поље 1530 438 Да 77 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 15 

Трњаци 1600 390 
ДА 163 
Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Дуле Трго 
транс" 

Једном недељно 10 

 321 85 
Да 76 
Домаћинстава 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
АД "Комуналац" 
Бијељина 

Једном недељно 5 

Црњелово Д. 2950 776 
Да 435 
Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 10 
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Назив 
Мјесне 

Заједнице 

БРОЈ 
СТАНОВ

НИКА  

БРОЈ 
ДОМАЋИН

СТАВА  

Да ли је у насељу 
организовано 

скупљање отпада 
( У којем %) 

Ако јесте, шта се користи ( 
кесе, канте, контејнери.... 

Подаци о величини) 

Број 
контејне

ра 

Ко обавља услуге 
скупљања и 

одвоза (назив пре, 
и ко је власник) 

Динамика 
одвоза 

Удаљено 
од центра 

(км) 

Црњелово Г. 1824 480 
Да 188 
Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

3 
ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 15 

Чађавица Д. 1023 269 Да 30 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 12 

Чађавица С. 692 182 Да 20 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 15 

Чађавица Г. 971 255 Да 45 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Екологија 
спрос"  

Једном недељно 20 

Ченгић 1232 324 Да 5 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Оператива 
Јања"  

Једном недељно 20 

Чардачине 2474 687 Да 48 Домаћинства 
Кесе 120Литара, Контејнер 

1,1м3 
3 

ДОО "Оператива 
Јања"  

Једном недељно 8 

ГРАДСКЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Богдановићи 3980 1105 
Да 950 
Домаћинстава 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 
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АД "Комуналац" 
Бијељина 

Сваки дан   

Вељко Лукић 7071 1681 
Да 1230 
Домаћинстава 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

АД "Комуналац" 
Бијељина 

Сваки дан   

Вук Караџић 4451 1236 
Да 870 
Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

АД "Комуналац" 
Бијељина 

Сваки дан   

лац 3340 879 
Да 780 
Домаћинстава 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

АД "Комуналац" 
Бијељина 

Сваки дан   

Дашница 1623 451 
Да 365 
Домаћистава 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

АД "Комуналац" 
Бијељина 

Сваки дан 
 
  

Дашница 1  2712 753 
Да 643 
Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

АД "Комуналац" 
Бијељина 

Сваки дан   

Лединци 8918 2347 
Да 2200 
Домаћинстава 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

АД "Комуналац" 
Бијељина 

Сваки дан   

Ново Насеље 1660 420 
Да 250 
Домаћинстава 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

АД "Комуналац" 
Бијељина 

Сваки дан   

15. мајевичка 3480 966 
Да 824 
Домаћинства 

Кесе 120Литара, Контејнер 
1,1м3 

АД "Комуналац" 
Бијељина 

Сваки дан   

Стари Град 6304 1856 
Да 1800 
Домаћинстава 

Контејнер 1м3 
АД "Комуналац" 
Бијељина 

Сваки дан   

Соколски 
 

3510 975 
Да 910 
Домаћинстава 

Канте 200литара 
АД "Комуналац" 
Бијељина 

Сваки дан   
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Назив 
Мјесне 

Заједнице 

БРОЈ 
СТАНОВ

НИКА  

БРОЈ 
ДОМАЋИН

СТАВА  

Да ли је у насељу 
организовано 

скупљање отпада 
( У којем %) 

Ако јесте, шта се користи ( 
кесе, канте, контејнери.... 

Подаци о величини) 

Број 
контејне

ра 

Ко обавља услуге 
скупљања и 

одвоза (назив пре, 
и ко је власник) 

Динамика 
одвоза 

Удаљено 
од центра 

(км) 

Филип 
Вишњић 

4060 1128 
Да 1005 
Домаћинстава 

Канте 200литара 
АД "Комуналац" 
Бијељина 

Сваки дан   

Центар 3130 902 
Да 900 
Домаћинства 

Контејнер 1м3 
АД "Комуналац" 
Бијељина 

Сваки дан   
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5.3 Сакупљање специјалног отпада 
 

Опасни отпад 
Тренутно домаћинства не одвајају опасни отпад (лијекови, батерије, амбалажа од 
пестицида и слично). Исти се одлаже у постојеће контејнере и посуде. Не постоје посебни 
контејнери за ову врсту отпада. Није познато шта се дешава са опасним отпадом из 
привреде. Препоставка је да опасни отпад који улази у састав кућног отпада, код отпада 
који имају такву врсту отпада, завршава у мијешаном комуналном отпаду.  
 
Животињски отпад  - лешеви 
На старо сметилиште долази 450-500 тона клаоничког отпада годишње. Третман који се 
тренутно примјењује је ископ јаме у земљи гдје се отпад одлаже затим посипање кречним 
хидратом и засипање јаме са земљом. Овај отпад довозе сами привредници. 
 
Медицински отпад 
Збрињавање медицинског отпада на подручију општине Бијељина за сада врши се на 
начин како је предложио републички санитарни инспектор, усменим договором 
(стерилизација и преливање дезинфекционим средством) у посебном жутом контејнеру 
који је закључан и лоциран на посебно издвојено мјесто. Није позната судбина овог 
отпада али се претпоставља да завршава на регионалној депонији.  
 
У будућности то би требало збрињавати на начин како је законом прописано и возити до 
прве најближе спалионице, обзиром да претходно наведени начин збрињавања ове врсте 
отпада не врше све здравствено медицинске установе и веледрогерије са лијековима са 
подручија ове општине. 
 
У Дому здравља, медицински отпад се одлаже у посебне жуте контејнере, у којима се овај 
отпад прелива дезинфекционим средством и као такав, одлаже на депонију, а 
медицински отпад из свих осталих здравствено-медицинских установа завршава 
неконтролисано на депонији. 
 
Електронички отпад 
Електронички отпад (компјутери, телевизори и остала електронска опрема) се 
дјелимично рециклира од стране предузећа Оператива Јања док се већи дио одлаже на 
депонију. 
 
Муљ из отпадних вода 
У току је изградња канализационог система општине Бијељина као и пречистача 
отпадних фекалних вода тако да до 2016. год. сваке године смањиваће се количина 
прикупљеног муља из септичких јама и сматра се да до 2016.године сви радови ће бити 
окончани. Муљ ће се третирати у склопу уређаја и врло вјероватно као сухи колач 
одвозити на депонију. Такав муљ ће се моћи користити као дневна прекривка на 
депонији.  
Грађевински отпад и материјал од рушења 
Потребе депоније за овом врстом отпада су велике, јер се ова врста отпада може, и 
користи се за израду интерних саобраћајница на самој ћелији. Такође ова врста отпада 
може послужити и као материјал за прекривку,али је за сада јако дефицитаран. 
 
Слупана возила, резервни дијелови и гуме 
Не долази на депонију, изузев старих ауто гума којима се облажу ободне косине на 
ћелијама санитарне депоније. 
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5.4 Произвођачи отпада који сами збрињавају отпад 
 

Произвођачи наведени у табели сами довозе отпад на регионалну депонију. 

 
Табела 5. Привредници који сами збрињавају отпад 

 

 Назив правног лица мјесто 
ВРСТА 
ОТПАДА 

1 “ТЕХНИКА ИНЖИЊЕРИНГ” доо Бијељина Комунални 

2. “БРАНКОМ” доо Бијељина Комунални 

3. „ЖИТОПРОМЕТ“ ад Бијељина Комунални 

4. “СПЕКТАР ДРИНК” доо Бијељина Комунални 

5. “ДРИНА ИГМ” ад Бијељина Комунални 

6. БИЈЕЉИНА ПУТ“ ад Бијељина Комунални 

7. “КОМПАНИЈА МИЛОЈЕВИЋ” Љељенча Комунални 

8. ПИ “САВА СЕМБЕРИЈА” Бијељина Комунални 

9. “КОМПАНИЈА МИЛОЈЕВИЋ” Љељенца Фекални 

10. 
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” 
ад 

Бијељина Фекални 

11. “ЗП КОМЕРЦ” доо Вршани Клаонички 

12. “ПРИМА ВЕТ” Ветер.Амбуланта Јања Клаонички 

13. “ПОЛЕТ” доо 
Доња 
Буковица 

Клаонички 

14. “ГЛОБУС” доо Дворови Клаонички 

15. “МИП КОМПАНИ” доо Бијељина Клаонички 

 
 

5.5 Други оператери 
 

Не постоје други оператери али постоје неформалне групе грађана (углавном Роми) које 
сакупљају  жељезо и шаљу га на рециклажу.  
 

5.6 Анализа и закључци 
 

Број возила је  недовољан те је због тога и покривеност подручја прикупљања 
недовољна. Процјењује се да на подручју општине Бијељина постоји 30.000 домаћинстава 
које треба опслужити, а тренутно је опслужено око 20.000 домаћинстава 
Поред тога, због непостојања унифицираних посуда- контејнера и канти, комуналне 
службе имају повећане трошкове везано за број радника (посада), које опслужују 
специјално комунално возило (једно возило мора да опслужује 5 радника). 
 
Динамика одвоза смећа је задовољавајућа али постоји недовољан број контејнера, 
нарочито у ужем градском језгру. Као и у дијеловима града са уским и слијепим улицама 
у којима је немогућ улазак специјалних комуналних визила. 
 
Незаинтересованост грађана и неразвијена свијест о значају очувања животне средине је 
такође један од великих проблема те због тога треба урадити више на самој едукацији 
грађана. 
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Посебан проблем у руралним мјесним заједницама представља амбалажни отпад од 
употребљених пестицида у пољопривреди који спада у опасни отпад, а који се тренутно 
одлаже заједно са другим отпадом или завршава на дивљим одлагалиштима што је 
свакако најгора варијанта.      
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6 Постојећа инфраструктура за управљање отпадом  
 

6.1 Зелена острва  
 
Зелена острва на подручју општине Бијељина постоје. Извршено је постављање 
пластичних контејнера В=1,1м3 на 30 локација у граду плус осам локација у насељеном 
мјесту Јања као пилот-пројекат . Контејнери нису постављени на припремљена 
рециклажна дворишта, него на постојећа адекватна мјеста у близини основних и средњих 
школа, на простору гдје је већа концентрација становника у заједницама етажних 
власника (који имају класикан облик контејнера В=1,1м3 али је 38 са жутим поклопцем за 
пет-амбалажу и 38 са плавим поклопцем за папир), прступило се самоиницијативно 
постављању других контејнера за пет-амбалажу у виду боксова који су направљени од 
арматурне мреже и то даје боље резултате у односу на постојеће контејнере из пилот-
пројекта. 

  

6.2 Прикупљање рециклажног отпада 
 
На подручију општине Бијељина не постојие центри за рециклажу. У А.Д.“КОМУНАЛАЦ“ 
постоји селективно одвајање папира, пластике, а од септембра 2010. године и пет-
амбалаже. Селективно одвајање врши се на мјесту настанка секундарних сировина 
(правна лица- маркети, салони намјештаја и.т.д.), преузима возилом пролагођеним за ту 
намјену и у кругу фирме врши пресовање и балирање наведених материјала и шаље 
трећим лицима на рециклажу  

  

6.3 Центри за кабасти отпад 
 
Овакви центри на подручју општине Бијељина не постоје. Кабасти отпад се преузима на 
мјесту настанка током цијеле године, а посебно у прољеће кад траје акција април мјесец 
чистоће и одвози на регионалну еко депонију  
 

6.4 Објекти за одлагање  

6.4.1 Регионална депонија 
 
Локација регионалне депоније чврстог комуналног отпада налази се у западном дјелу 
општине Бијељина, на око 2 км од града, на лијевој обали Мајевичког ободног канала. 
Смјештена је на око 1,5 км југоисточно од насеља Бријесница и 1,5 км сјевероисточно од 
насеља Хасе. Локација је омеђена Мајевичким ободним каналом са сјевероисточне стране, 
макадамским путем за Бријесницу са јужне стране, и са југозапада ободним дренажним 
каналима за одвођење атмосферских вода. На основу Закона о управљању отпадом (Сл. 
гл. РС бр. 53/02) регионална депонија Бријесница се класификује као санитарна депонија 
за депоновање органског отпада - безопасног отпада. 
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Слика 2. локација регионалне депоније 

 
 
 Као материјал за прекривку депонованог отпада користи се инертни отпад - земља, 
пијесак, шљунак и грађевински шут. Ријеч је о материјалима који нису подложни 
значајним физичко – хемијским и биолошким промјенама, тако да неће изазивати 
загађење животне средине или угрожавање здравља запослених. На предметној депонији 
је забрањено одлагање опасног отпада који је дефинисан. Правилником о категоријама 
отпада, карактеристикама које га сврставају у опасни отпад, дјелатностима поврата 
компоненти и одлагања отпада. (Сл. гл. РС бр. 39/05). 
 
У саставу регионалне депоније налази се и градско сметилиште, на које се одлагао отпад 
од 1996. до почетка 2010. године, када је почела са радом санитарна депонија. 
 
Прије уласка на депонију камиони се заустављају, врши се визуелна контрола о врсти 
довеженог отпада, као и провјера радио активности отпада након чега се исти упућује на 
вагу гдје се врши мјерење тежине довеженог отпада. По извршеном вагању доставља се 
пратећи лист, гдје власник отпада уписује састав отпада, а након тога камиони се упућују 
приступним путем до саме ћелије гдје се врши истовар довеженог отпада. Ћелије 1 и 2 су 
подијељене у 30 секција због планског запуњавања гдје се запуњавање врши од стране 
прилазног пута и редоследом наилазећих секција. По истовару пратећи лист доставља се 
надлежној особи за пријем отпада на мјесту истовара, а потом возило излази из ћелије, и 
одлази на аутоматски уређај за прање доњег строја гдје се уједно врши и дезинфекција 
возила. Након прања врши се друга одвага, а потом издаје вагарски лист, поново 
визуелно преконтролише, и возило може безбиједно да напусти круг депоније. За сваку 
уочену неправилност обавјештава се пословођа на депонији, а иста се уписује и у 
смјенски записник.  
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Због приступног пута и улаза у ћелију депоновање отпада врши се од највише ка 
најнижој тачци. Одлагање првог слоја врши се депоновањем отпада дебљине од 2- 2,5 
метра по површини депоније. По достизању потребне висине врши се прекривка отпада 
са слојем земље од око 20 цм са горње стане односно 50 цм са страна које неће бити 
прекривене са још једном ћелијом. Овако формирање дневне ћелије има за циљ смањење 
могућности оштећења дренажног система за сакупљање процједних вода. Наиме, 
комплетна површина ћелије 1 и 2 су подијељене на секције, којих укупно има 30. 
Димензије секција нису исте па самим тим ни запремина отпада у секцијама није иста.  
 
Депонија ради седам дана у недељи и има просјек од око 100 тона дневно. 
 

6.4.2 Локална депонија 
 
Локална депонија, иако је требало да буде затворена по отварању нове санитарне ћелије 
на  Регионалној депонији, још се користи за одлагање клаоничког отпада и отпадних 
вода. Колико дуго ће се поменути отпад одлагати на Локалну депонију зависи од тога кад 
ће локална заједница довршити изградњу канализације и пречистача за отпадне воде, те 
ријешити на неки начин збрињавање отпада из клаоница. По неким процјенама тај 
период би требао бити не дужи од 2 године. До тада Локална депонија ће представљати 
велики еколошки проблем за читаву локалну заједницу у смислу загађења подземних 
вода, ваздуха, земље те постојања великог извора заразних болести.  
 
Тренутно стање у ком се налази је такво да је Локална депонија већим дијелом 
прекривена са слојем земље дебљине од око 30-40 цм, а у њеном  западном дијелу  између 
земљом затвореног смећа са истока и природног узвишења са запада налази се 
акумулација отпадних вода из које се највише шире непријатни мириси у околину. 
Локална депонија је дијелом непрекривена са земљом због омогућавања ослобађања 
гасова који се стварају у тијелу депоније анаеробним процесом а који не би смјели бити 
100% затворени у тијелу депоније. Први наредни корак у санацији Локалне депоније је 
израда гасних бунара и отплинавање тијела депоније те потпуна прекривка слојем 
земље. Послије отплињавања потребно је извршити потпуну санацију према неком од 
сценарија који су предвиђени Студијом рехабилитације старе депоније Бријесница у 
оквиру Главног пројекта санитарне депоније “Бријесница”. 
 
Локална депонија тренутно не посједује еколошку дозволу али има израђен план 
прилагођавања. 
 

6.5 Други објекти  
Овакви објекти на подручју општине Бијељина не постоје.  
 

6.6 Анализа и закључци  
 
Због високе цијене депоновања неопходно је изградити центар за рециклажу чиме би се 
са једне стране смањила средства намијењена за одлагање, а са друге стране добиле нове 
рециклиране сировине. 
 
Кабасти отпад се тренутно одлаже заједно са осталим отпадом што свакако поскупљује 
одлагање. Из тог разлога треба изградити посебан центар за кабасти отпад или 
евентуално одредити посебне временске термине у којима ће се он сакупљати и даље 
депоновати. 
 
Локална депонија није у потпуности санирана након престанка њене употребе.  
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Неопходно је вршити сталну едукацију становништва путем НВО или других овлаштених 
институција или чак преко службеника локалне самоуправе о могућностима кориштења 
појединих компоненти отпада (нпр.компостирање) како би се смањио притисак на 
регионалну депонију. 
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7 Нелегална одлагалишта  
 
У протеклом периоду у општини Бијељина је идентификовано 60 дивљих депонија на 
сљедећим локацијама: 
 
- Патковача (2 дивље депоније) 
- Пучиле (3 дивље депоније) 
- Којчиновац (4 дивље депоније) 
- Главичице (2 дивље депоније) 
- Ченгић (2 дивље депоније) 
- Модран 
- Глоговац (2 дивље депоније) 
- Амајлије 
- Дворови (4 дивље  депоније) 
- Попови (2 дивље депоније) 
- Међаши (3 дивље депоније) 
- Балатун (3 дивље депоније) 
- Велино Село (2 дивље депоније) 
- Бродац 
- Батковић 
- Црњалево (4 дивље депоније) 
- Обарска (2 дивље депоније) 
- Мала Обарска 
- Градац (4 дивље депоније) 
- Доњи Драгаљевац  
- Средњи Драгаљевац (2 дивље депоније) 
- Горњи Драгаљевац 
- Доњи Магнојевић (2 дивље депоније) 
- Вршани 
- Пиперци 
- Ковачићи 
- Доњи Загони 
- Горњи Загони 
- Сухо Поље 
 
У насељима која нису обухваћена одвозом смећа стварају се дивље депоније. Чак и у ужем 
градском језгру које је квалитетно обухваћено одвозом отпада долази до појаве дивљих 
депонија због несавјесног односа грађана. 



Општински план управљања отпадом Бијељина 
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Слика 3. Локације дивљих депонија
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8 Тренутне и будуће количине произведеног и 
прикупљеног отпада  

 

8.1 Прикупљени отпад  
 

У наставку се дају подаци о количинама  отпада који се произведе на територији 
општине те количинама које се прикупе од стране комуналног предузећа. Подаци 
су прорачунати кориштењем модела развијеног од стране међународних 
стручњака за чврсти отпад специфично за општину Бијељина. 

 
*Подаци су од комуналног предузећа А.Д. Комуналац који је једини доставио податке. 

 
  

Када је ријеч о отпаду који се прикупља за рециклажу и планира прикупљати у 
планском периоду, за сада се ради само о папиру и картону и пластици. Остали 
отпад се не прикупља одвојено нити је његово прикупљање планирано у периоду 
до 2016 због непостојања трећих лица која су заинтересирана за откуп таквог 
отпада. Изградња компостане за зелени отпад такођер није у плану те се у том 
смислу неће одвојено  прикупљати на зелени отпад. Прикупљањем жељеза и 
метала се већ баве неформалне групе тако да комунална предузећа не виде свој 
интерес у томе.  

 
Када је ријеч о специјалном отпаду тренутно постоје грубе процјене о количинама 
животињског отпада, муљева и грађевинског отпада које се прикупе односно 
одложе на регионалну депонију. При томе, нити једну ову врсту отпада не 
прикупља комунално предузеће. Комунално предузеће прикупља отпад из 
аутомеханичарских радњи, електронички отпад и кабасти отпад. 
 

 Запремина у тонама /годину 2010 
2011 

Процјена 
Циљ 
2016 

Клаонички отпад 500 580 0 
Прикупљен из септичких јама 6000 5000 0 
Грађевински отпад и материјал од рушења 800 1000 2000 
Аутомобилски отпад (аутомеханичарске 
радње) 

65 65 90 

Електронски и електрични отпад / / / 
Кабасти отпад  / / / 

 

Запремина у тонама /годину 2010 
2011 

процјена 
2016 

процјена 

Укупно произведени отпад 43.000 43.000 43.000 

Укупни мијешани  отпад који 
је потребно прикупити  

30.000* 33.234 40.791 

Запремина у тонама /годину 2010 
2011 

Процјена 
Циљ 
2016 

Папир 200 220 300 
Пластика 10 14 30 
Укупно 210 234 330 
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Укупно прикупљени отпад од стране комуналног предузећа је дат у наставку.  

 
 

8.2 Отпад одвезен на одлагалиште 

 
  
 

8.3 Анализа и закључци 
  
Анализирајући ово поглавље може се закључити да се, од свих материјала који се 
могу из комуналног отпада издвојити, дјелимично издваја само папир и пластика 
на мјесту настанка. Оператер Оператива Јања врши сортирање комплетног 
прикупљеног чврстог отпада и на депонију одвози само неупотребљиви дио 
отпада.  
 
Стакло се као секундарна сировина не издваја због незаинтересованости 
компанија да откупе исте. Жељезо и други метали се углавном сакупљају и 
продају као секундарна сировина али без посебног плана и организације зато што 
постоји тржиште за њихову продају. Зелени отпад углавном завршава са осталим 
отпадом обзиром да не постоји спознаја о његовој виједности након поступка 
компостирања. 
 
Уклањање угинулих животиња представља велики проблем коме се у наредном 
периоду мора посветити посебна пажњама.  За сада тај отпад одлажу сами 
произвођачи отпада. 
 
Комунално предузеће углавном преузима опасни отпад из домаћинства који 
завршава у комуналном отпаду, те  грађевински, електронички и кабасти отпад и 
отпад из аутомеханичарских радњи, те га одлазе на регионалну депонију заједно 
са осталим кућним отпадом. 
 
Тренутна покривеност услугом је 60% те је планирано да се до 2016. године 
прошири услуга, повећа прикупљање отпада као и повећа проценат отпада који се 
рециклира. Такође, један од циљева је затварање локалне несанитарне депоније и 
одвоз цјелокупног отпада не регионалну еко депонију. 

Запремина у тонама /годину 2010 
2011  

(процјена) 
2016 

(циљ) 
Мијешани отпад  31.375 33.234 40.791 
Отпад прикупљен одвојено 210 234 330 
Специјални отпад (Грађевински отпад   и 
електронски и електрични отпад) 

865 1065 2090 

Укупно  32.450 34.533 43.211 

Запремина у тонама /годину 2010 
2011  

(процјена) 
2016 

(циљ) 
Регионална депонија 32.450 34.533 43.211 
Локална депонија 6500 5580 - 
Остало (рециклажа) 250 274 370 
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9 Финансирање система управљања отпадом 

9.1 Тарифа за домаћинства  
 
На основу Уредбе о давању сагласности на цијене одређених производа и услуга 
(Сл. Гласник РС 11/11) привредна друштва и друга правна лица и предузетници 
који се баве пружањем комуналних услуга (гријање, смеће, вода и канализација) 
дужни су прибавити сагласност на цијене својих услуга од органа јединице 
локалне самоуправе.  Доле приложени цјеновник односи се на услуге одвоза 
отпада од стране А.Д. Комуналац. 
 
Цјеновник услуга одвоза смећа физичким лицима, одобрен је од стране општине 
Бијељина, Одлуком број: 02-380-2/10 од 25.01.2010.године, а који је у примјени од  
01.01.2010.године. Цијена одвоза смећа за грађане износи 0,084 КМ (без ПДВ-а) по 
м2 стамбеног простора, а утврђује се на мјесечном нивоу. 
 

9.2 Тарифа за привредни  сектор 
 
Од 01.01.2011.године на снази је нови цјеновник комуналних услуга број 
3985/2010 од 09.11.2010.године, који је одобрен од стране општине Бијељина. 
Овим цјеновником  извршено је детаљније одређивање цијена за правна лица, 
односно рашчлањивање постојећег цјеновника, што је резултовало  укупним 
повећањем од 20%. Цјеновник број 3985/2010 од 09.11.2010. године приказан је у 
следећем прегледу: 
 

Табела 6. Тарифа за привредни  сектор 

Редни  
број 

Мјесечна 
накнада  

без ПДВ-а 
Преглед корисника по одређеној врсти дјелатности 

1.  10,00 
канцеларије (нотари, адвокати, агенције за вођење књига, 
агенције за интелектуалне услуге, агенције за некретнине и 
слично) 

2.  11,50 

занатске радње (златаре, фотографи, оптичари, 
аутоелектричари, аутолимари, аутомеханичари, 
вулканизери, лимари, сајџије, кројачке радње,обућарске 
радње, столарске радње, каменоресци, РТВ сервиси, сервиси 
мобилних уређаја, пржионице кафе и слично), књижаре, 
бутици, парфимерије,киосци, продавнице метраже, 
фотокопирнице, двд клубови, салони забавних игара и 
слично. 

3.  17,25 

ћевабџинице, бурегџинице, фризерски салони, козметички 
салони, мање продавнице мјешовите робе, апотеке, 
пољопривредне апотеке, љекарске ординације, 
стоматолошке ординације и слично. 

4.  23,00 
кладионице, коцкарнице, аутоперионице, брза храна, мање 
продавнице боја и лакова, мале цвјећаре, спортски 
клубови, фитнес центри (теретане), и слично. 

5.  34,00 мањи кафићи, мање посластичарнице, месаре, рибаре, 
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Наведене цијене су исказане без пореза на додату вриједност у конвертибилним 
маркама (КМ). 
 

Цијена услуга одвоза смећа за кориснике, који нису наведени у цјеновнику, се 
формира по основу датог цјеновника, гдје ће се најприближније одредити 
категорија којој припада корисник услуга. 
 
Цјеновник комуналних услуга, за категорију корисника „по позиву“, одобрен је од 
стране општине Бијељина, број: 2248/07 од 05.07.2007. године, који се примјењује 
од 07.07.2007. године. Цијене појединих услуга дате су у следећем прегледу: 
 
Фекална:  
     -    1 тура .............................................................. 99,10 
     -    Цистерне за воду ............................................106,84 
 
Подизач контејнера: 

- Правна лица- 1 тура ..........................................89,20 
- Ледер и Месопродукт.....................................105,00 

 
Паук: 

- Утовар и истовар возила по позиву (1 возило) .....30,00 
- Пређени километри............................................... 1,28 
- Лежарина за 1 дан ............................................ 2,99 

 
Тамић:  

- Одвоз са утоваром ........................................64,10 
- ФАП одвоз са утоваром ...............................106,84 
- Рад УЛТ-а 1 сат ...........................................136,75 

пекарске радње, мање пицерије, мале бензинске пумпе, 
осигурање (без техничког прегледа), аутоперионице (са 
кафе баром), салони намјештаја, мања стоваришта 
грађевинског материјала, веће цвјећаре, мање 
микрокредитне организације, веће продавнице боја и 
лакова, продавнице керамике и слично.  

6.  50,00 

банке (мање квадратуре), осигурања са техничким 
прегледом, веће микрокредитне организације, стоваришта 
пића (велепродаје), самопослуге, већа стоваришта 
грађевинског материјала и слично. 

7.  57,50 пословни простори са мини контејнерима од 1,1м3 

8.  60,00 
већи кафићи, диско клубови, веће посластичарнице, 
ресторани, мањи мотели, велике пицерије, веће 
самопослуге, банке (веће квадратуре) и слично. 

9.  69,00 
државне установе (Фонд дјечије заштите, социјално, 
катастар, агенција за воде и друге сличне установе).  

10.    100,00 
велике бензинске пумпе, мотели, старачки домови, 
клинике и слично.  

11.    140,00 
основни суд, Окружно тужилаштво, Фонд ПИО, МУП, 
факултети, маркети, мини тржни центри, хемодијализа и 
слично. 

12.    230,00 школе, обданишта и слично. 
13.    300,00 општина 
14.    345,00 болнице 
15.    450,00 робна кућа 
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Цијене су исказане без ПДВ-а. 
 
Цијена депоновања отпада од  01.01.2010.  године, износила је 20,00 КМ (без ПДВ-
а) по једној тони чврстог отпада, док  нова цијена депоновања отпада, која је у 
примјени од 16.04.2011. године, износи 25,00 КМ без ПДВ-а по једној тони чврстог 
отпада. 

 

9.3 Степен наплате 
 
Наплативост потраживања у наведеном периоду износи 65%. 
 
Наведене цијене, које су приказане у цјеновницима комуналних услуга, нису 
економски оправдане, нити су са економског становишта формиране, јер 
константно повећање цијена депоновања отпада није могуће пратити са 
повећањем цијена одвоза смећа. Према посљедњим анализама, које су урађене за 
извјештани период 01.01.-31.03.2011.године и које су поређене са истим 
резултатима прошле године, дошло се до закључка да је посљедње повећање 
цијена услуга одвоза смећа за правна лица резултовало знатно лошијом 
наплативошћу и већим износом потраживања у односу на стање прије повећања 
цијене. Приказ потраживања, према подацима из АД Комуналац, дат је у сљедећим 
табелама. 
 
Редовна потраживања (КМ) 

 

Врста потраживања Стање 
31.03.2010. 

Стање 31.03.2011. % промјена 

Потраживања од грађана 330.263,90 359.968,61   8,99% 
Потраживања од правних 
лица 

309.779,55 380.026,66 22,68% 

Укупна редовна 
потраживања 

640.043,45 739.995,27 15,62% 

 
Спорна потраживања (КМ) 
 

Врста потраживања Стање 
31.03.2010. 

Стање 31.03.2011. % промјена 

Спорна потраживања од 
грађана 

5.090,20 11.121,12 118,48% 

Спорна потраж. од правних 
лица 

89.888,31 99.573,05   10,77% 

Укупна спорна 
потраживања 

94.978,51 110.694,17   16,55% 

 
Одређивање цијене за физичка лица се врши по основу м2 стамбеног простора, док 
се за правна лица фактурисање врши по основу наведеног цјеновника, у ком су 
наведени критерији за одређивање цијена одвоза смећа (дјелатност којом се 
правно лице бави, величина пословног простора и др.). Фактурисање услуга за 
физичка и правна лица се врши једном мјесечно, те је сваки од корисника 
евидентиран под одређеним редним бројем (шифром), помоћу које се прати стање 
задужености корисника, као и евидентирање свих уплата од стране корисника.  
 



 

 36 

Евидентирање нових корисника, као и одјављивање корисника који су престали 
са радом, врши инкасантска служба (организована од стране комуналних 
предузећа) или се корисници самостално пријављују.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 Биланс стања  2008 – 2010. 
 

Економски развој 2008 2009 2010 
Приходи    
Накнаде из домаћинстава и 
економског сектора 

1.194.274,00 1.213.689,21 1.465.141,34 

Продаја рециклираног 
материјала 

14.970,00 9.806,40 28.428,77 

Други приходи 2.233.954,00 1.865.201,74 1.701.755,50 
Укупан приход 3.443.198,00 3.088.697,35 3.195.325,61 
    
Трошкови производње    
Особље 2.072.391,00 1.994.920,09 1.951.488,71 
Материјали и средства 179.933,00 151.912,48 147.824,46 
Други трошкови 728.737,00 682.436,44 933.948,43 
Вањске услуге 0,00 0,00 0,00 
Државне таксе 5.721,00 7.565,00 9.327,64 
Провизија 13.909,00 11.742,85 11.364,62 
Амортизација 224.042,00 214.172,14 240.802,70 
Укупно производња 3.224.733,00 3.062.749,00 3.294.756,56 
     
ОПЕРАТИВНИ РЕЗУЛТАТ 218.465,00 25.948,35 -99.430,95 
ФИНАНСИЈСКИ ТРОШКОВИ 3.581,00 8.699,00 249,00 
РЕЗУЛТАТ 214.884,00 17.249,35 -99.679,95 
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9.5 Средства издвојена за улагање у НВО и комунални сектор 
 
Админстративна служба општине Бијељина као и предузећа у надлежности 
општине су у 2010. години издвојили слиједећа финасијска средства: 
 

1. За финасирање рада НВО која се баве питањима из области екологије- 
8.400 КМ (Буџет општине Бијељина) 

2. За уклањање дивљих депонија утрошено је 60.000КМ (Буџет општине 
Бијељина) док је за исту намјену у 2011.години планирано 30.000 КМ. 

3. За пројекте санације општинских депонија није било утрошених средстава-
процјењена вриједност санације старе општинске депоније је око 2,5 
милиона ЕУРА 

4. Генерално улагање у опрему и инфраструктуру везано за управљање 
отпадом- 50.000 КМ- текуће одржавање и замјена контејнера АД 
Комуналац 

 
 

9.6 Анализа и закључци 
 
Постојећа цијена услуге не покрива све трошкове Предузећа. Поред тога, 
константан раст цијена транспорта и депоновања сакупљеног отпада, те низак 
степен наплативости услуга због лоше платежне моћи грађана као и недостатка 
свијести код грађана представљају проблем  у пословању даваоца услуга 
сакупљања и депоновања комуналног отпада. 
 
Потребно је повећати степен наплате на начин да се све комуналне услуге 
фактуришу преко једног рачуна.  
 
Општина Бијељина је обуватила око 60 % становништва који користе комуналне 
услуге. Тренутна цијена услуга депоновања чврстог комуналног отпада на 
регионалној депонији  износи 35,00 КМ без ПДВ-а.  
 
Одређена средства из буџета општине се издвајају за рад НВО која се баве 
питањима заштите животне околине и комунални сектор док комунална 
предузећа тренутно нису у могућности да издвајају средства за ове намјене. 
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10 Информисање јавности  

10.1 Информисање грађана о пруженим услугама 
 
На основу уредбе владе Републике Српске о давању сагаласности на цијене 
комуналних услуга, компанија задужена за одвоз комуналног отпада подноси 
захтјев надлежном одјељењу за сагласност на цјеновник својих услуга гдје су 
наведене и услуге одвоза комуналног отпада. Одобрени цјеновник објављује се у 
службеном гласнику општине Бијељина и на интернет страници 
административне службе општине Бијељина. Осим овог наведеног, нема других 
активности ни механизама које комунална предузећа користе за комуникацију са 
грађанима. 
 
Административна служба општине Бијељина приликом издавања еколошке 
дозволе, условљава привредни субјекат за израду елабората о заштити животне 
средине, уједно га  и региструје као загађивача. Елаборатом су прописане мјере 
заштите животне средине у процесу производње. Прије издавања еколошке 
дозволе, остварује се јавни увид путем оглашавања 30 дана на огласној табли 
административне службе и објављивање у средствима информисања. 
 

10.2 Програми подизања свијести  
 
Општинска администрација у сарадњи са невладиним организацијама које се 
финансирају из буџета општине Бијељина врши преманентну обуку у циљу 
подизања свијести ученика на подручју општине Бијељина, везано за заштиту 
животне средине и уједно о начину збрињавања и третману комуналног отпада. 
На подручју општине Бијељина постоји 5 удружења која се баве екологијом и то: 

1. Удружење жена Искра 
2. Еколошки покрет Сунцокрет 
3. УГ Центар за екологију и одрживи развој 
4. Удржење Свијет за Балкан у Европи 
5. Еколошко удружење Еко Пут 

 
Општина Бијељина финансира, суфинасира и подржава разне пројекте НВО 
сектора као што су акције чишћења града, Пројекат Април мјесец чистоће као и 
разне друге.  
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Анализа и закључци 
 
Неконтролисано и неадекватно одлагање отпада које резултира појавом великог 
броја дивљих депонија на подручју општине представља огроман еколошки 
проблем у чијем би рјешавању неизоставно морали узети учешће сви релевантни 
фактори. Комунално предузеће у сарадњи са административном службом активно 
раде на смањењу броја дивљих одлагалишта, али се свакодневно сусреће са 
проблемом неинформисаности и ниског нивоа еколошке свијести код грађана.  
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Општина Бијељина треба у буџету за фискалну годину предвидјети одговарајућа 
финансијска средства за пројекте у вези едукације грађана у циљу подизања 
еколошке свијести и реализовати их преко НВО. 
 
И други проблеми са којим се сусрећу комунална предузећа (нпр. лош степен 
наплате) указују да би било потребно интензивирати односно увести неке 
механизме комуникације између корисника и даваоца услуге. 
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11 Спецификација проблема 

11.1 Институционални проблеми 
 
- Непостојање службе нити службеника који је директно задужен за рјешавање 

проблема и праћења стања из области комуналног чврстог отпада. 
- Спорост провођења законске процедуре враћања комуналног предузећа 

А.Д.“КОМУНАЛАЦ“ у власништво општине Бијељина. 
- Недовољна сарадња свих релевантних фактора на рјешавању проблема 

збрињавања комуналног отпада. 
 
 

11.2 Правни проблеми 
 
- Република Српска није израдила стратегију управљања отпадом из које 

требају да проистекну регионални и локални планови. 
- Законски прописи како РС тако и општински нису у потпуности доречени и 

врло често контролни органи не могу примијенити поједине одредбе. 
- Донијети нову Одлуку или ревидирати стару која ће регулисати обавезу 

раздвајања комуналног отпада на мјесту настанка и евентуално обавезу 
компостирања и слично. 

- Неуређени односи између корисника и даваоца услуге. 
- Неуређени односи између општине и четири даваоца комуналних услуга који 

тренутно пружају услугу на територији општине. 
 

11.3 Инфраструктурни проблеми 
 
- Застарјела опрема којом се тренутно обављају услуге сакупљања отпада. 
- У појединим дијеловима града улице су уске и треба набавити мања возила 

прикладна таквим улицама.  
- Присутност дивљих депонија. 
- Несанирана локална депонија. 
- Не постоји систем одвојеног прикупљања специјалног отпада тако да се 

опасни отпад из домаћинства, кабасти отпад и електронички отпад заједно са 
осталим комуналним отпадом одвози на санитарну депонију. Није реално 
очекивати да ће се у планском периоду увести систем издвајања, посебног 
прикупљања и третмана опасног отпада из домаћинства. 

- Недовољан број зелених острва за папир и пластику. 
- Непостојање посебног возила за  прикупљање одвојено прикупљеног отпада. 
- Непосједовање опреме за претходну обраду одвојено прикупљеног отпада. 

 

11.4 Финансијски проблеми 
 
- Слаба Наплата потраживања која се додатно смањује повећањем цијене услуге, 

што представља неминовност због високих трошкова одлагања. 
- цијена услуге у односу на стварне трошкове још један је проблем који утиче на 

нормално функционисање система. Значајан проблем је и велико учешће 
цијене одлагања у укупној цијени. 

- Плаћање ПДВ-а на фактурисано а ненаплаћену услугу.  
- Ниска платежна моћ грађана као и самих привредних субјеката. 
- Недостатак финансијских средстава за занављање дотрајале опреме. 
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- Локална управа би требала изнаћи могућности за суфинансирање система 
прикупљања док систем не постане самоодржив у смислу да финансира 
пројекте везане за издвајање корисних састојака отпада. 

 

11.5 Јавна свијест 
 
- Јавна свијест грађана није на завидном нивоу што се тиче самог управљања 

отпадом.  Опад се не одлаже на одговарајући начин. Отпад се и даље одлаже по 
ријекама, потоцима, јавним површинама, дуж путне мреже, оснивајући тако 
велики број малих дивљих депонија. 

- Грађани врло често нису свјесни колико неадекватно одлагање отпада утиче 
на здравље њих самих и здравље свих других грађана уопште. 

- Потребно је стално радити на питању подизања јавне свијести грађана и 
обухватити сва домаћинства услугама одвоза смећа.  

- Комунална предузећа треба активније да се укључе у подизање свијести и 
комуникацију са грађанима. 
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12 Циљеви управљања отпадом за плански период 
 
Општина је на основи идентифицираних проблема поставила сљедеће циљеве :  
 
Циљ 1: Повећати број становника обухваћен организованим прикупљањем 
отпада са садашњих 60% на 90% до 2016.  
 
Циљ 2: Смањити количину отпада за финално одлагалање/збрињавање за 10% од 
укупне количине отпада која настаје на територији општине 
 
Циљ 3: Уклонити 50% идентификованих нелегалних одлагалишта и санирати 
подручја на којима су се налазила 
 
Циљ 4: Санирати и затворити постојеће општинско одлагалиште 
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13 Програм мјера (акциони план) 
 

13.1 Програм мјера за унапрјеђење система за прикупљање и одвоз 
отпада  

 
Опис мјере Рок 

извршења 
Одговорнос
т за 
извршење 

Потребна 
средства 

Извор 
средстава 

Административне мјере 
Систематизирање радног 
мјеста које ће имати реферат 
сакупљање и одвоз 
комуналног отпада 

2012-2013 Општина  Плата за 
новозапосле
ног 
службеника 

Општина 

Враћања комуналног 
предузећа А.Д.“КОМУНАЛАЦ“ 
у власништво општине 
Бијељина. 

2011 Општина/К
омунално 
предузеће 

Нема 
додатних 
средстава, 
осим за 
пререгистра
цију 
предузећа 

Комунално 
предузеће 

Успостављање сарадње 
између комуналне полиције и 
еколошког инспектора те 
одјсјека за издавање 
еколошких дозвола са 
одјељењем за стамбено 
комуналне послове 

2011-2016 Општина Нема 
додатних 
средстава, 
редовни 
послови 
надлежних 
служби 

Општина 

Правне мјере 
Измјена прописа: 
- Измјена и допуна одлуке 

о комуналном реду 
- Одлука о начину 

формирања цијене 

2012-2013 Општина Нема 
додатних 
средстава 

Општина 

Потписати уговоре са свим 
корисницима услуга 

2012-2013 Комунална 
предузећа 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Комунална 
предузећа 

Уредити односе између 
општине и четири даваоца 
комуналних услуга који 
тренутно пружају услугу на 
територији општине  
Корак 1: припремити тендер 
Корак 2: расписати тендер 
Корак 3: припремити уговор 
и уговорити услугу 

2012-2013 Општина Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Општина 

Инфраструктурне/техничке мјере 
Проширење услуге на насеља: 
Батковић (1005 
домаћинстава), Велика 

2011-2012 Општина и 
Комунална 
предузећа 

522.873КМ СИДА/Опш
тина  
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13.2 Програм мјера за унапријеђење система за искориштавање 
отпада  

 
 

Опис мјере Рок 
извршења 

Одговорност 
за извршење 

Потребна 
средства 

Извор 
средстава 

Инфраструктурне/техничке мјере 
Постављање зелених острва 
за папир и пластику на 
подручју општине Бијељина: 

1. Уговарање посла 
прикупљања 
рециклажног отпада  

2. Набавка контејнера, 
специјалног возила и 
опреме за балирање 

2013-2016 Општина и 
уговарач 
(комунално 
предузеће) 

50.000 КМ Општина и 
уговарач 
(комунално 
предузеће) 

Обарска (1217), Вршани 
(380), Дворови (1350), 
Даздарево (56), Нови (91), 
Трњаци (227)- Батар (45), 
Бјелошевац (87), Главичице 
(572), Љесковац (36), Модран 
(252), Обријеж (63), 
Патковача (172), Суво Поље 
(361), Ченгић (319) и 
Чардаћине (639) 
Корак 1: расписивање 
тендера 
Корак 2: уговарање послова 
проширења 
Корак 3: успостављање 
услуге одвоза 
 
Напомена: Прилог 2.- 
Пројекат 1 
 
Набавка новог камиона и 
потребног броја контејнера 
 
Напомена: Прилог 2.- 
Пројекат 2 

2014-2015 Општина и 
Комунална 
предузећа 

270.000КМ Комунално 
предузеће/ 
Општина 

Финансијске мјере 
Успостављање јединственог 
система наплате комуналних 
услуга од стране општине 
(Набавка софтверске и 
храдверске опреме) 
 
Напомена: Прилог 2.- 
Пројекат 3 

2015-2016 Општина 82.375КМ Општина 
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Опис мјере Рок 
извршења 

Одговорност 
за извршење 

Потребна 
средства 

Извор 
средстава 

отпада 
3. Прибављање 

одговарајућих дозвола 
за постављање 
зелених острва 

4. Постављање зелених 
острва 

Изградња сортирнице за 
рециклажни (папир, 
пластика), кабасти и 
електронички отпад у кругу 
регионалне депоније: 

1. прибављање 
одговарајућих дозвола 

2. изградња објекта 
3. набавка опреме 
4. запошљавање 
5. пуштање у рад 

2014-2016 Еко Деп 4.000.000
КМ 

Еко Деп и 
општина 

Заједничка међуопштинска 
иницијатива према 
републичким органима за 
успостављање система 
збрињавања опасног отпада 

2013 Општине РС 
из регије 
Бијељина 

Нису 
потребна 
средства 

- 

 
 
 

13.3 Програм мјера за унапрјеђење система за коначно одлагање 
отпада  

 
Опис мјере Рок 

извршења 
Одговорност 
за извршење 

Потребна 
средства 

Извор 
средстава 

Инфраструктурне/техничке мјере 
Затварање старог 
сметлишта: 
- Изградња 

воденопропусне 
санитарне ћелије са 
одговарајућим системом 
за третман процједних 
вода 

- Реалокација старог 
отпада и изградња 
система за отплињавање 

- Изградња прекривног 
слоја са вегетацијом на 
комплетном подручју 

 
Напомена: Прилог 2.- 
Пројекат 4 

2015-
2020 

Еко Деп 5.000.000КМ Еко Деп и 
комунално 
Фонд за 
заштиту 
животне 
средине 

Уклањање и снација дивљих 2011- Општина и 100.000КМ Општина и 
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Опис мјере Рок 
извршења 

Одговорност 
за извршење 

Потребна 
средства 

Извор 
средстава 

депонија на подручју  
општине Бијељина 
- Израда шеме локација 

дивљих депонија са 
приоритетима 
уклањања 

- Расписивање тендера 
ради избора 
најповољнијег понуђача 

- Извођење радова на 
уклањању и санациј 
депонија 

- Информисање јавности 
- Постављање знакова 

забране одлагања смећа 

2016 комунално 
предузеће 

Фонд за 
заштиту 
животне 
средине 

 
 

13.4 Програм мјера за подизање јавне свијести у управљању отпадом 
 

Опис мјере Рок 
извршења 

Одговорност за 
извршење 

Потребна 
средства 

Извор 
средстава 

Подизање јавне 
свијести путем јавних 
позива за додјелу 
средстава НВО које се 
баве питањима 
екологије 

2011-2016 Општина 50.000 Општина 
 

Континуирана 
промоција путем 
средстава јавног 
информисања 
(телевизија, радио 
станице, штампа, 
званична wеб 
презентација општине 
Бијељина) 

2011-2016 Општина/Комунална 
предузећа 

10.000 Општина/ 
Комунална 
предузећа  

Штампање и подјела 
промотивних 
материјала по мјесним 
заједницама и 
школама 

2011-2016 Општина/Комунална 
предузећа 

10.000 Општина/ 
Комунална 
предузећа  
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14 Анализа ризика 
 
Идентифицирани су сљедећи ризици као пријетња реализацији Општинског 
плана управљања отпадом: 

 
- Недостатак средстава за имплементацију зацртаних мјера 
- Недовољна контрола кроз инспекцијске органе 
- Платежна моћ грађана 
- Неизналажење механизма за повећање степена наплате 
- Недостатак рестриктивних мјера и њихово спровођење према 

преступницима/неадекватно санкционисање неплатиша комуналних 
услуга 

- Лоша сарадња надлежних служби 
- Лоше спроведене кампање подизања свијести грађана 
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15 Мониторинг имплементације 
 
Праћење имплементације Општинског плана управљања отпадом у свим његовим 
сегментима, утврђеној динамици и роковима реализације, вршит ће мониторинг 
тим од три члана којег ће именовати Скупштина општине, а исти ће сачињавати: 
 

- представник скупштине општине Бијељина, 
- представник административне службе општине Бијељина 
- представник НВО/УГ која у својој основној дјелатности имају бригу о 

околини. 
 
Мониторинг тим ће о својим запаањима у току реализације Плана, као и 
приједлозима за измјене и допуне Плана, извјећивати скупштину општине 
Бијељина најмање два пута годиње, а извјештаји ће бити предмет расправе на 
редовним сједницама скупштине општине Бијељина. Скупштина општине 
Бијељина након анализе достављеног Извјештаја усваја Смјернице за дјеловање у 
наредној години. 
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ПРИЛOГ 1. 
КАТАСТАР ЗАГАЂИВАЧА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА  

 
 

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

1 
Стевић 
Душан 

Средњи 
Драгаљевац 

Подземни резервоар 
за течни нафтни гас 

комунални отпад-уговор о 
одвозу  

2 
Миљановић 
Радојка 

Пучиле- 
Пухаре 

Производно 
складишни објекат            
(лимарска 
радионица) 

комунални отпад-
уговор,метални отпад као 
секундарна сировина се 
одвози на рециклажу 

3 
Иванић 
Драгиша 

Батковић Аутоперионица 

комунални отпад-
уговор,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције  

4 
Милинковић 
Милан 

Вршани Сточна пијаца 

комунални отпад-
уговор,ђубре настало 
чишћењем пијаце одвозити 
на депонију или давати 
пољопривредницима за 
стајско ђубриво 

5 
ДОО "МЗ 
Промет" 

Павловића 
пут  

 Производно 
складишни објекат 
(обрада метала и 
магацински 
простор) 

комунални отпад-
уговор,метални отпад као 
секундарна сировина се 
одвози на рециклажу 

6 
ДОО 
"Танасић" 

Дворови 
Производни погон 
за прераду воћа и 
поврћа 

комунални отпад се ставља 
у видно обиљежене 
контејнере за стакло,картон 
и остатке од воћа и поврћа -
уговор 

7 
Цвјетиновић 
Душко 

Средњи 
Драгаљевац 

Мљекара 

комунални отпад се ставља 
у видно обиљежене 
контејнере по врстама 
отпада,пластика,картон,фол
ија -уговор за одвоз 

8 
Пантић 
Велибор и 
Душко 

Раје 
Бањичића, 
Бијељина 

Плато за 
аутоперионицу 

комунални отпад-
уговор,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције  

9 
Технички 
институт 

Старине 
Новака, 
Бијељина 

Пословни објекат комунални отпад-уговор 

10 ДОО "ИЦМ" 
Војводе 
Путника, 
Бијељина 

Складиште лијекова 
и медицинске 
опреме 

комунални отпад-уговор 
лијекови са  истеком рока  
враћају се добављачу  
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Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

11 
Дабић 
Биљана 

Горњи 
Драгаљевац 

Помоћни објекти уз 
постојећи објекат- 
млин 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,пљева се сакупља у 
вреће а потом се користи за 
ђубриво,или се помјешана 
са мекињама и ломњеном 
пшеницом користи  за 
исхрану стоке  

12 
Стојановић 
Зоран 

Рухотина 

Мјешаона сточне 
хране                   са 
силосима и 
магацином 

комунални отпад -уговор о 
одвозу 

13 Стевић Вајо 
Горњи 
Магнојевић 

 Производно- 
пословни објекат-         
производња 
пластичних врећица 

комунални отпад -уговор о 
одвозу, један дио отпада се 
враћа у процес производње 

14 
ЗЗ 
"Балатунка" 

Балатун 
Производни погон 
за прераду воћа и 
поврћа 

комунални отпад се ставља 
у видно обињежене 
контејнере за стакло,картон 
и остатке од воћа и поврћа -
уговор 

15 
Компанија 
"Слобомир" 
АД 

Попови 

Постројење за 
пречишћавање 
отпадних вода,   И 
фаза 

комунални отпад -уговор о 
одвозу, осушени муљ се 
сакупља, одлаже у 
контејнере и одвози на 
депонију 

16 
ДОО "МАГ 
СИМ" 

Велика 
Обарска 

Фарма за узгој и тов 
свиња 

комунални отпад -уговор о 
одвозу, ђубар и осока се 
користе као квалитетно 
ђубриво у пољопривредној 
производњи 

17 
ДОО 
"Милкус" 

Велика 
Обарска 

 Пословни објекат-                       
складиште и 
рециклажа 
секундарних 
сировина   

  

18 
ДОО "ОМВ 
БХ" 

Стефана 
Дечанског 
119, 
Бијељина 

Бензинска станица 
са пратећим 
садржајима 

комунални отпад -уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

19 
Хидановић 
Рефик 

Улица 27. 
марта 156, 
Бијељина 

Плато за 
аутоперионицу 

комунални отпад-
уговор,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
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Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

депонију, спаљује или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције  

20 
Влачић 
Милија 

Магистралн
и пут 
Бијељина- 
Зворник 

Плато за 
аутоперионицу 

комунални отпад-
уговор,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције  

21 Гајић Војкан Попови 
Сепарација шљунка 
и пјеска 

комунални отпад-
уговор,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције  

22 
  Глигић 
Миливој 

Модран 
Ветеринарска 
амбуланта 

комунални отпад-уговоро 
одвозу, лијекови са  истеком 
рока  враћају се добављачу  

23 
"Електропре
нос БиХ" АД 
О. П. 

Јања 
Трафостаница 110/ 
10/ 35 КВ 

комунални отпад-уговор о 
одвозу 

24 
ДОО 
"Драгстес" 

Магистралн
и пут 
Бијељина- 
Брчко 

Бензинска станица 
са пратећим 
садржајима 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

25 
ДОО 
"Агротехник
а" 

Батковић 

Резервоар за бензин, 
нафту и лож уље, 
подземни резервоар 
за плин и складиште 
плинских боца, 
пунионице и 
складиште пропан 
бутана у кругу 
бензинске станице 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 



 

ПРИЛOГ 1 - 4

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

26 
ДОО 
"Трифунчев
ић" 

Павловића 
пут  

Бетоњара са 
пратећим 
садржајима 

комунални отпад-
уговор,талог настао радом и 
прањем постројења скупња 
се у контајнер и одвози на 
депонију 

27 
ДОО " Бук- 
промет" 

Велика 
Обарска 

Бетоњара са 
пратећим 
садржајима 

комунални отпад-
уговор,талог настао радом и 
прањем постројења скупња 
се у контајнер и одвози на 
депонију 

28 Тешић Илија Љесковац 
Аутоперионица са 
вулканизерском 
радионицом 

комунални отпад-
уговор,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције 

29 
Милић 
Жељко и 
Недељко 

Бријесница- 
Хасе 

Пословни објекат- 
хале за аутоотпад и 
секундарне 
сировине 

  

30 
АД 
"Семберка" 

Јања 

Котловница и 
надстрешница   у 
склопу пословног 
објекта 

комунални отпад-уговор о 
одвозу  

31 
Наранџић 
Немања 

Доње 
Црњелово 

Дрво- машино- 
браварска 
радионица 

комунални отпад-уговор за 
одвоз, 

32 
Ковачевић 
Богдан 

Велика 
Обарска 

Аутоперионица 

комунални отпад-
уговор,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције  

33 
ДОО "Омега 
СМ" 

Јоховац 

Бетоњара са 
пратећим 
садржајима  у 
оквиру производног 
комплекса 

комунални отпад-
уговор,талог настао радом и 
прањем постројења скупња 
се у контајнер и одвози на 
депонију 

34 
ДОО 
"Камелеон" 

Комитска бб, 
Бијељина 

аутопијаца 
комунални отпад-уговор о 
одвозу  

35 
Преловац 
Лако 

Батковић Пословни комплекс 
комунални отпад-уговор о 
одвозу  

36 
ЕДП 
"Електро 

Томбак 
Трансфрматорска 
станица 

комунални отпад-уговор о 
одвозу  
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Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

Бијељина" 
АД 

37 
ДОО 
"Полисистем
" 

Рачанска 
цеста бб, 
Бијељина 

Аутосалон и 
аутосервис                    
са пратећим 
садржајима 

комунални отпад-
уговор,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције  

39 

Васић 
Милорад и 
Томић 
Милосав 

Пантелинска 
бб, Бијељина 

Ауоперионица 

комунални отпад-
уговор,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције  

40 Ђукић Горан 
Павловића 
пут  

Трговина сточне 
хране 

комунални отпад -уговор о 
одвозу 

41 
ДОО 
"Мачванка" 

Бијељина 
село 

Пекара 
комунални отпад -уговор о 
одвозу  

42 
ДОО "Браћа 
Лазић" 

Попови 
Плинска станица у 
кругу бензинске 
пумпе 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у -
опасни отпади збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

43 А.Д.''Дрина''  Јања 
погон за прераду 
дрвета 

комунални отпад-уговор, 
окорци се ложе у сопственој 
котловници 

44 
Деспотовић 
Стево 

Стара 
циглана-пут 
за Љељенчу 

пољопривредна 
апотека и плато за 
аутоперионицу 

комунални отпад-
уговор,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције  

45 
ДОО 
"Деспотовић
" 

Велика 
Обарска 

Погон за 
производњу бетона 

комунални отпад-
уговор,талог настао радом и 
прањем постројења скупља 
се у контајнер и одвози на 
депонију 



 

ПРИЛOГ 1 - 6

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

46 
ДОО "Месар 
Томић" 

Даздарево 
Клаоница са 
пратећим 
садржајима 

комунални отпад -уговор о 
одвозу, ђубар и осока 
сакупља се на уређено 
ђубриште, одакле се 
користи у пољопривреди, 
органски отад- конфискат 
се сакупља у затворене 
контејнере и дневно одвози 
на депонију  

47 
ДОО 
"Пансион" 

Тријешница Пилана 

комунални отпад -уговор о 
одвозу, летвице  и окорци се 
користе за властите потребе 
или продају, а пиљевина за 
производњу брикета или др. 
-уговор 

48 
ДОО 
"Бријест" 

Павловића 
пут  

Пилана 

комунални отпад -уговор о 
одвозу, летвице  и окорци се 
користе за властите потребе 
или продају, а пиљевина  се 
овози у складу са уговором о 
одвозу 

49 
ДОО 
"Кофиком" 

Главичице Пржионица кафе 

комунални отпад -уговор о 
одвозу, ломљена и 
оштећена зрна кафе и 
пиљевина се пакује у јутане 
вреће и одвозе на депонију  

50 
АД 
"Семберка" 

Јања 
Фабрика за прераду 
воћа, поврћа и 
зачина 

комунални отпад се ставља 
у видно обиљежене 
контејнере за стакло,картон 
и остатке од воћа и поврћа -
уговор 

51 ДОО "Аллеа" Дворови Пилана 

комунални отпад -уговор о 
одвозу, летвице  и окорци се 
користе за властите потребе 
или продају, а пиљевина  се 
одвози до преузећа 
Амајлије-Бијељина- 
Милошевић промет 

52 
ДОО "ЗП 
комерц" 

Вршани 

Пословни објекат- 
клаоница са 
прерадом меса и 
месних прерађевина 

комунални отпад -уговор о 
одвозу, ђубар и осока 
сакупља се на уређено 
ђубриште, одакле се 
користи у пољопривреди, 
органски отад- конфискат 
се сакупља у затворене 
контејнере и дневно одвози 
на депонију  

53 
ДОО 
"Рашевићи" 

Мике 
Боснића, 
Бијељина 

Погон за примарну 
прерада дрвета 

комунални отпад-
уговор,пиљевину пресује у 
брикете 

54 
ДОО 
"Спектар 
дринк" 

Патковача 

Погони за 
производњу 
прехрамбених 
производа и 
хладњача 

комунални отпад се ставља 
у видно обиљежене 
контејнере за стакло,картон 
и остатке од воћа и поврћа -
уговор 



 

ПРИЛOГ 1 - 7

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

55 
СЗР "Код 
Миленка СС" 

Горње 
Црњелово 

Клаоница са 
пратећим 
садржајима 

комунални отпад -уговор о 
одвозу, ђубар и осока 
сакупља се на уређено 
ђубриште, одакле се 
користи у пољопривреди, 
органски отад- конфискат 
се сакупља у затворене 
канте и одлаже на властиту 
депонију  

56 
ДОО "Ерић- 
М" 

Даздарево Пилана 

комунални отпад се ставља 
у видно обиљежене 
контејнере за стакло,картон 
и остатке од воћа и поврћа -
уговор 

57 
ДОО 
"Дворови- 
промет" 

Дворови Пилана 

комунални отпад -уговор о 
одвозу, летвице  и окорци се 
користе за властите потребе 
или продају, а пиљевина  се 
овози до фарме пилића гдеје 
служи као простирка-уговор 

58 
ДОО 
"Меридијана
" 

Горњи 
Бродац 

 Пословни објекат                                 
за импрегнацију 
дрвених стубова 

комунални отпад -уговор о 
одвозу , струготина и ситни 
дрвени отпад се скупља и 
продаје за производњу 
брикета (уговор)   

59 
ДОО " ТЕЦО 
промет" 

Патковача 
Бензинска станица 
са пратећим 
садржајем 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

60 
СЗР "Златни 
клас'' 

Трњаци Млин 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,пљева се сакупља у 
вреће а потом се користи за 
ђубриво,или се помјешана 
са мекињама и ломњеном 
пшеницом користи  за 
исхрану стоке  

61 
ДОО 
''Продукт'' 

Павловића 
пут  

Млин са пратећим 
садржајима 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,пљева се сакупља у 
вреће а потом се користи за 
ђубриво,или се помјешана 
са мекињама и ломњеном 
пшеницом користи  за 
исхрану стоке  



 

ПРИЛOГ 1 - 8

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

62 
ДОО ''Млин 
Томић" 

Трњаци 
Млин са пратећим 
садржајима 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,пљева се сакупља у 
вреће а потом се користи за 
ђубриво,или се помјешана 
са мекињама и ломњеном 
пшеницом користи  за 
исхрану стоке  

63 

ДОО 
''Благолекс- 
млин 
Благојевић'' 

Којчиновац Млин 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,пљева се сакупља у 
вреће а потом се користи за 
ђубриво,или се помјешана 
са мекињама и ломњеном 
пшеницом користи  за 
исхрану стоке  

64 
ДОО 
"Мачванка" 

Раје 
Бањичића, 
Бијељина 

Пекара комунални отпад-уговор 

65 
ДОО "Мега 
дрво" 

Велика 
Обарска 

Пословно 
производни објекат- 
прерада дрвета 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,пиљевина и ситни 
дрвени  отпад се спаљује у 
властитој котловници,а 
крупни отпад се продаје као 
огрев 

66 
ДОО 
"Игнолукс" 

Горњи 
Драгаљевац 

Млин 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,пљева се сакупља у 
вреће а потом се користи за 
ђубриво,или се помјешана 
са мекињама и ломњеном 
пшеницом користи  за 
исхрану стоке  

67 
ДОО "БН- 
дукат" 

Горњи 
Бродац 

Млин 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,пљева се сакупља у 
вреће а потом се користи за 
ђубриво,или се помјешана 
са мекињама и ломњеном 
пшеницом користи  за 
исхрану стоке  

68 
ДОО "Млин 
Павловић" 

Горње 
Црњелово 

Млин 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,пљева се сакупља у 
вреће а потом се користи за 
ђубриво,или се помјешана 
са мекињама и ломњеном 
пшеницом користи  за 
исхрану стоке  

69 ДОО "Кико" 
Доње 
Црњелово 

Мјешаона сточне 
хране 

комунални отпад -уговор о 
одвозу 

70 
ДОО "Браћа 
Ерић" 

Трњаци Пекара комунални отпад-уговор 

71 
ДОО "Октан 
промет" 

Павловића 
пут, Трњаци, 
Сремска бр.2 
Бијељина, 
Јања 

Бензинске пумпе са 
пратећим 
садржајима 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 



 

ПРИЛOГ 1 - 9

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

72 
СЗПР 
"Златно 
класје" 

Живојина 
Мишића 23а, 
Бијељина 

Пекара 
комунални отпад-уговор о 
одвозу 

73 
ДОО " 
Драгстес" 

Горње 
Црњелово 

Бензинска станица 

комунални отпад -уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

74 
ДОО 
"Енерговит" 

Магистралн
и пут 
Бијељина- 
Рача 

Бензинска пумпа са 
пратећим 
садржајима 

комунални отпад -уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

75 
ДОО 
"Примус" 

Стефана 
Дечанског 
258, 
Бијељина 

 Погон за галванску 
заштиту производа  
од АБС пластике 

комунални отпад -уговор о 
одвозу,чврсти отпад 
преузима предузеће које се 
бави производњом 
опекарских производа 

76 
ДОО 
"Монацо" 

Стефана 
Дечанског 
88,и 
Агротржни 
центар 
Бијељина,Ср

Бензинска пумпа са 
пратећим 
садржајима 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 



 

ПРИЛOГ 1 - 10

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

едњи 
Драгаљевац 

прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

77 
ДОО " ДДС 
комерц" 

Главичице 
Мјешаона сточне 
хране 

комунални отпад -уговор о 
одвозу 

78 ЗЗ "Трњаци" Трњаци 
Објекат за прераду 
дрвета 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,пиљевина се скупља 
у силос и одвози на 
депонију (уговор) 

79 
ДОО "Ристић 
цомпанy" 

Главичице Бензинска станица 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

80 
ДОО "СС 
петрол" 

Дворови Бензинска станица 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

81 
ДОО "Петрол 
БХ оил 
цомпанy" 

Дворови Бензинска пумпа 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 



 

ПРИЛOГ 1 - 11

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

82 
ДОО 
"Фришко 
слатко" 

Доњи 
Драгаљевац 

Погон за 
производњу колача 

комунални отпад се ставља 
у видно обиљежене 
контејнере по врстама 
отпада,пластика,картон,фол
ија -уговор за одвоз 

83 СЗР "Баџе" Главичице Пилана 

комунални отпад -уговор о 
одвозу, летвице  и окорци се 
користе за властите потребе 
или продају, а пиљевина  се 
овози у складу са уговором о 
одвозу 

84 
ДОО "Стевић 
Семберија" 

Велика 
Обарска 

Бензинска пумпа 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

85 
ДОО "МИП 
Цомпанy" 

Попови 
 Инкубаторска 
станицаи мјешаона 
сточне хране 

комунални отпад -уговор о 
одвозу 

86 
ДОО "Клас- 
Б" 

Стефана 
Дечанског 
10, Бијељина 

Пекара 
комунални отпад-уговор о 
одвозу 

87 

ДОО "Клас- 
Б"- ДОО 
Пекара"Бени
" 

Рачанска бб, 
Бијељина 

Пекара 
комунални отпад-уговор о 
одвозу 

88 
ДОО "Клас 
СБ" 

Пантелинска 
3, Бијељина 

Пекара комунални отпад-уговор 

89 
ДОО "Омега 
СМ" 

Јоховац 
Експлоатација и 
сепарација шљунка 

комунални отпад-
уговор,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 



 

ПРИЛOГ 1 - 12

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

евиденције  

90 
СЗР "Пилана 
Ђукић" 

Батковић 
Погон за примарну 
прераду дрвета 

комунални отпад -уговор о 
одвозу, летвице  и окорци се 
користе за властите потребе 
или продају, а пиљевина  се 
овози у складу са уговором о 
одвозу са Д.О.О.''Ракић 
Комерц'' 

91 АД "Елвацо" 
Шабачких 
ђака 119, 
Бијељина 

Фабрика за прераду 
жице и производњу 
електрода 

комунални отпад -уговор о 
одвозу,метални отпад као 
секундарна сировина се 
предаје на рециклажу  

92 
ДОО "Термо 
дом" 

Хасе 

Браварска радња за 
производњу  и 
уградњу 
алуминијумске 
столарије 

комунални отпад -уговор о 
одвозу,чврсти отпад који 
настаје у 
производњи(опиљци и 
одресци) одвозе се на 
депонију-отпаде таквог 
материјала на рециклажу-
уговор 

93 
ДОО 
"Петрић" 

Јања, 
Пантелинска 
бб Бијељина, 
Вршани 

Бензинска пумпа са 
плинским 
терминалом 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

94 
ДОО "Бобар 
Аутосембери
ја" 

Филипа 
Вишњића 
211, 
Бијељина 

Бензинска пумпа са 
пратећим 
садржајима 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 



 

ПРИЛOГ 1 - 13

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

сарадњи  

95 
СЗР "Пекара 
Газдић" 

Карађорђева 
113, Јања 

Пекара комунални отпад-уговор 

96 
ДОО 
"Новоформ" 

Павловића 
пут  

Фабрика за 
производњу 
намјештаја и дрвних 
елемената 

комунални отпад-уговор о 
одвозу са ''Височник'', 
Бијељина, отпад на бази 
жељеза, папира, пластике и 
др.материјала погодних за 
даљу инд. Пераду се 
транспортује од стране ДОО 
''Отпад'', Бијељина а 
пиљевина се продаје ДОО 
''СWИССЕЦО 
ПЕЛЕТ'',Челопеку 

97 
ДОО "Еуро-
клас млин 
Семберија" 

Дворови Млин 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,пљева се сакупља у 
вреће а потом се користи за 
ђубриво,или се помјешана 
са мекињама и ломњеном 
пшеницом користи  за 
исхрану стоке  

98 
СЗР 
"Магистрала
" 

Стефана 
Дечанског 
102, 
Бијељина 

Пекара 
комунални отпад-уговор о 
одвозу  

99 
СЗПР 
"Подриње" 

Карађорђева 
208, Јања 

Пекара 
комунални отпад-уговор о 
одвозу  

100 
ДОО "Браћа 
Лазић" 

Дворови Пекара 
комунални отпад-уговор о 
одвозу  

101 СЗР "Кифла" 
Карађорђева 
143, Јања 

Пекара 
комунални отпад-уговор о 
одвозу  

102 ДОО''ИПИН" 
Велика 
Обарска 

пословни објекат-
сервис грађевинских 
машина са 
канцларијом 

комунални отпад-уговор о 
одвозу 

103 
Д.О.О.''АГРО
ТЕХНИКА'' 

Стефана 
Дечанског 
205.Бијељин
а 

Производно -
пословни објекат            
(хладњача са 
складишним 
простором ) 

комунални отпад-уговор о 
одвозу  

104 '4 АПРИЛ'' 
Комитска 
бб,Бијељина 

Бензинска пумпа са 
пратећим 
садржајима 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 



 

ПРИЛOГ 1 - 14

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

105 
Д.О.О.''Ледер
'' 

Љељенча 

ветеринарска 
апотека,клаоница,ш
тала за 
свиње,монтажно-
демонтажни објекат 
за дубинско 
замрзавање меса и 
депо за одмор стоке 
прије клања  

комунални отпад-уговор о 
одвозу,ђубар и осока 
сакупља се на уређено 
ђубриште, одакле се 
користи у пољопривреди, 
органски отад- конфискат 
се сакупља у затворене 
контејнере и дневно одвози 
на депонију ,лијекови са  
истеком рока  враћају се 
добављачу  

106 
Стевановић 
Дарко 

Љељенча  
производни објекат 
-каменорезачке 
радионице 

комунални отпад-уговор о 
одвозу 

107 Лакић Драго Главичице 
комплекс сточне 
пијаце 

комунални отпад-
уговор,ђубре настало 
чишћењем пијаце одвозити 
на депонију или давати 
пољопривредницима за 
стајско ђубриво 

108 
Новаковић 
Милорад 

Балатун 
пословно -
производни објекат 

комунални отпад-уговор о 
одвозу  

109 
Богдановић 
Миодраг 

Љељенча 

Производно -
пословни објекат -за 
производњу и 
састављање дјелова 
од метала     

комунални отпад-уговор о 
одвозу , метални отпад се 
предаје откупној станици- 
уговор 

110 
'ИНТЕРГАЈ'' 
Д.О.О. 

 Бијељина 

бензинска 
пумпа,станица за 
ТНГ, салон 
аутомобила,техничк
и преглед 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

111 
Мићић 
Душан 

 Патковача 
пословно-
производни објекат 
са магацином 

комунални отпад-уговор о 
одвозу 



 

ПРИЛOГ 1 - 15

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

112 
Маргетић 
Славиша 

Батковић 
производња пвц 
столарије 

комунални отпад-уговор, 
метални отпад се предаје 
откупној станици- уговор 

113 
'ПГП-
ГРАДИТЕЉ''
Д.О.О. 

Павловића 
пут  

комплекс фабрике 
бетона 

комунални отпад-
уговор,талог настао радом и 
прањем постројења скупња 
се у контајнер и одвози на 
депонију 

114 
Максимовић 
Драгиша 

Загони 
столарска 
радионица 

комунални отпад-уговор о 
одвозу, уколико у процесу 
рада настаје пиљевина 
одвози се на депонију или за 
производњу брикета 

115 
'Бијељина-
гас''Д.О.О. 

Бијељина изградња гасовода   

116 
'ЈОВИX'' 
Д.О.О. 

  
производња пвц и 
алуминијумске 
столарије  

комунални отпад-уговор о 
одвозу, ситни отпад-комади 
Ал и ПВЦ профила, комади 
стакла скупљају се у 
затворене контејнере ДОО 
Експорт-импорт ''Суљић-
пласт'', Тузла  

117 
'Единтхон'' 
Д.О.О. 

Вршани 

Погон за 
производњу боја и 
фасадних 
материјала,са 
магацином и 
силосом 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,текући отпад се 
ставља у пластична бурад и 
и испоручује овлаштеној 
институцији (уговор), а 
стврднути остаци се 
обрађују као комунални 
отпад 

118 
'ПРЕСС-
ПАЦК''Д.О.О. 

Хасе 

погон за 
производњу 
флексибилне 
штампе 

комунални отпад-
уговор,папирни отпад се 
скупља у посебне 
контајнере и пласира као 
секундарна сировина 

119 
'БОДАXО 
ИМПЕX'' 
Д.О.О. 

Јована 
Кронштанск
ог бр.22 
Бијељина. 

пекара 
комунални отпад-уговор о 
одвозу  

120 
'Дрво 
комерц''Д.О.
О. 

Љељенча  
Бензинска пумпа са 
пратећим 
садржајима 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 



 

ПРИЛOГ 1 - 16

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

121 
'Франко 
Џеп''Д.О.О. 

Вршани 
мјешаона сточне 
хране 

комунални отпад -уговор о 
одвозу 

122 
'Ракић- 
комерц''Д.О.
О. 

Батковић 
мјешаона сточне 
хране 

комунални отпад -уговор о 
одвозу 

123 
С.З.Р.''Видић'
' 

Горње 
Црњелово 

пословни објекат-
млин за прераду 
житарица 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,пљева се сакупља у 
вреће а потом се користи за 
ђубриво,или се помјешана 
са мекињама и ломњеном 
пшеницом користи  за 
исхрану стоке  

124 'Кико''Д.О.О. 
Агротржни 
центар, 
Бијељина 

пословни објекат-
магацински простор 
са инкубаторском 
станицом и 
мјешаоном сточне 
хране 

комунални отпад -уговор о 
одвозу 

125 
'Вардар-
цоммерц''Д.
О.О. 

Рачанска 
бр.13.Бијељи
на 

пекара комунални отпад-уговор 

126 
С.ЗМ.Р.''Мајо
лка'' 

Стефана 
Дечанског 
бб, Бијељина 

пословни објекат-
клаонице са 
пратећим садржајем  

комунални отпад-уговор о 
одвоз,чврсти 
отпад(рогови,папци,кости,с
итни отпад) скупља се у 
обиљежене затворене 
посуде и празни у сарадњи 
са надлежним комуналним 
предузећем (уговор)  

127 
'СС 
ПЕТРОЛ''Д.О.
О. 

Комитска 
бб,Бијељина 

пословни објекат-
нафтни терминал са 
пратећим 
садржајима 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  



 

ПРИЛOГ 1 - 17

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

128 
'Транском 
93'' 

магистрални 
пут 
Бијељина-
Богатић 

пословни објекат-
камене и бетонске 
галантерије и погон 
за производњу 
бетона 

комунални отпад-уговор о 
одвозу ,талог настао радом 
и прањем постројења 
скупња се у контајнер и 
одвози на депонију 

129 
'Еуро 
Тимбер'' 
Д.О.О. 

Којчиновац 
производни погон за 
прераду дрвета-
пилана 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,пиљевина и ситни 
дрвени  отпад се спаљује у 
властитој котловници,а 
крупни отпад се продаје као 
огрев 

130 
'ГЛОБУС'' 
Д.О.О. 

Дворови 

производни објекат-
клање  
стоке,прерада меса и 
производњу 
прерађевина од меса 

комунални отпад-уговор о 
одвоз,чврсти 
отпад(рогови,папци,кости,с
итни отпад) скупља се у 
обиљежене затворене 
посуде и празни у сарадњи 
са надлежним комуналним 
предузећем (уговор)  

131 'Марковић'' 
Бријесница-
Хасе 

бензинска пумпа са 
пратећим 
садржајима 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

132 
С.З.Т.Р.''Поле
т'' 

Средњи 
Драгаљевац 

мјешаона сточне 
хране  

комунални отпад -уговор о 
одвозу 

133 
'Деспотовић'
' 

Сремска,Бије
љина 

бензинска пумпа са 
пратећим 
садржајима 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  



 

ПРИЛOГ 1 - 18

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

134 
ОРЧЕВАЦ-
СНБ''Д.О.О 

Гојсовац 

фарма кока 
носиља,фарма за тов 
пилића и клаоница 
пиулића 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,конфискат и перје из 
клаонице се сакупља у 
складу са склопљеним 
уговором о прикупљању 
клаоничког отпада,крв од 
клања животиња сакупља се 
у затворене посуде коју 
збрињава овлаштена 
институција,папир и картон 
се сакупља у означене 
контејнере, угинуле 
животиње прописно 
збрињавати до одвоза 
овлаштене институције 
(уговор),кокошији измет се 
одвози за пољопривредну 
производњу,отпад од 
ветеринарске превенције и 
третмана пилића,те 
дезинфекције објеката 
збрињавати са овлаштеном 
институцијом за 
збрињавање опасног отпада 
(склопити уговор)   

135 
'ПАНАФЛЕX  
МВ'' 

Сремска бр.2 
Бијељина 

фабрика савитљиви 
цијеви и вратила 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,отпад од хемијског 
процеса 
галванизације,галванске 
заштите(која није у 
функцији) отпади од 
обликовања,физичке и 
механичке површинске 
обраде метала и 
пластике,отпад из процеса 
одмашћивања водом и 
паром,отпадна хидрауличка 
уља,амбалаже и из погона за 
третман отпадних 
вода,одвозе се у складу са 
склопљеним уговором 

136 
ИП''Младост'
' 

Комитска 
бб,Бијељина 

штампарија 

комунални отпад-
уговор,папирни отпад се 
скупља у посебне 
контајнере и пласира као 
секундарна сировина 

137 
'АЊА 
ПЛАСТ''Д.О.О
. 

Семберских 
ратара бр.13 
Бијељина 

погон за 
производњу 
пластичних кеса  

комунални отпад-уговор о 
одвоз,отпад од пластике се 
рециклира у самом погону 

138 
'ПРЕМИУМ 
СМ''Д.О.О. 

Голо Брдо 
мјешаона сточне 
хране  

комунални отпад-уговор о 
одвоз 



 

ПРИЛOГ 1 - 19

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

139 С.З.М.Р. 
Карађорђева 
бб.Јања 

клаоница са 
пратећим садржајем 

комунални отпад-уговор о 
одвоз,чврсти 
отпад(рогови,папци,кости,с
итни отпад) скупља се у 
обиљежене затворене 
посуде и празни у сарадњи 
са надлежним комуналним 
предузећем (уговор)  

140 
'ЛИПА 2 
''Д.О.О. 

Српске 
војске бр.102 
Бијељина 

погон за 
производњу 
пекарски производа 

комунални отпад-уговор 

141 С.Т.Р''АН'' Којчиновац  отпад   

142 'ОТПАД'' 

Раје 
Баничића 
бр.161,Бијељ
ина 

предузеће за 
прикупљање,трансп
орт и прерада 
отпада 

  

143 
А.Д.''ПЕТРОЛ
'' Бања Лука 

Пантелијска 
бб,Рачанска 
бр.92, 
Бијељина, 
Дворови, Трг 
Ђенерала 
Драже 
Бијељина, 
Јања 

бензинска станица 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

144 
'СТИРОДОМ''
Д.О.О. 

Павловића 
пут  

производња 
стиропора 

комунални отпад-уговор о 
одвозу  

145 
ДОО''ГЛОБУ
С" 

Дворови 
фарма за узгој 
свиња,јунади и 
оваца 

комунални отпад -уговор о 
одвозу, стајњак и осока се 
користе као квалитетно 
ђубриво у пољопривредној 
производњи 

146 
Микић 
Слободан 

Велика 
Обарска 

столарска 
радионица са 
настрешницом 

комунални отпад-уговор о 
одвозу, уколико у процесу 
рада настаје пиљевина 
одвози се на депонију или за 
производњу брикета 

147 
ВС''Цомерц''
Д.О.О. 

Патковача 
пословни  објекат-
складиште за  дрвну 
грађу 

комунални отпад -уговор о 
одвозу, 

148 
Трифунчеви
ћ Жарко 

Дворови  

пословно-
производни објекат 
-производња пвц и 
алуминијске 
столарије  

комунални отпад-уговор о 
одвоз, ситна пиљевина  и 
прашина која настаје 
резањем и при обради као и 
комади алуминијумских и 
пвц профила  одвозе се 
откупној станици 



 

ПРИЛOГ 1 - 20

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

149 'Хигра''Д.О.О. 
Стефана 
Дечанскогбб. 
У Бијељини 

постављање 4 
резервара за гор. у 
склопу 
пос.комплекса  

комунални отпад-уговор 

150 
'Ракић-
комерц''Д.О.
О. 

Батковић 
производно-
пословни објекат 
фарма пилича 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,биолошки отпад-
кокошији измет,простирке 
и остаци просуте хране кад 
се изврши ''дозријевање-
биосанитација'' око 90 дана 
користи се као природно 
ђубриво 

151 

Д.Д.''БХ 
Телеком'' 
Сарајево,Дир
екција-Тузла 

Попови 
базна станица 
мобилне телефоније    

комунални отпад-уговор о 
одвозу  

152 

Д.Д.''БХ 
Телеком'' 
Сарајево,Дир
екција-
Тузла. 

 Сухо Поље 

монтажни објекат-
контајнер за 
смјештај ГСМ базне 
станице 
''Глиговчић'' 

комунални отпад-уговор о 
одвозу  

153 

Д.Д.''БХ 
Телеком'' 
Сарајево,Дир
екција-Тузла 

Ковиљуше,Б
ијељина 

монтажни објекат-
контајнер за 
смјештај ГСМ базне 
станице -
''Ковиљуше'' 

комунални отпад-уговор о 
одвозу  

154 
'БН-
Дукат''Д.О.О. 

Горњи 
Бродац 

изградња 
магацина,силоса и 
пакирнице у склопу 
пос.комплекса 
млина  

комунални отпад-уговор о 
одвозу  



 

ПРИЛOГ 1 - 21

Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

155 

Општа 
болница 
''Свети 
Врачеви'' 

Бијељина  
објекат нове 
болнице 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,  медицински 
отпад, осим осталог 
хемијског отпада сматра се 
опасним отпадом,  све 
категорије медицинског 
отпада чувају се у амбалажи 
са ознакама категорије и 
карактеристике отпада, 
инфективни отпад пакује се 
у жуте вреће које се никад 
не отварају и складиште у 
посебну просторију у 
подруму у којој је 
предвиђена и обрада 
инфективног отпада помоћу 
стерилизације паром у 
аутоклаву путем којег се 
медицински инфективни 
отпад претвара у безопасни 
отпад, који се након 
уситњавања одлаже на 
мјесто складиштења 
осталог комуналног отпада, 
отпад који има етичко 
значење (људски лешеви, 
дијелови тијела, органи и 
ткива одстрањени при 
операцијама) или је 
животињског поријекла 
(остаци лабораторијских 
животиња) после обавезне 
правно-формалне 
процедуре селектује се и у 
складу са прописаном 
процедуром, уступа 
породици или на законом 
прописани начин сахрањује 
на гробљу или ставља у 
намјенска кесе и преко 
сабирног центра упућује у 
крематоријум. 
фармацеутски производи са 
истеклим роком употребе се 
одлажу у складу са 
законским прописима. 

156 
Суљић 
Рахман 

магистрални 
пут 
Бијељина-
Павловића 

производни објекат 
са колском вагом 

отпад 
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Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

мост 

157 
Тодоровић 
Младен 

Модран 

пословно-
производни објекат 
за прераду меса са 
пратећим 
садржајима и млин 
са настрешницом 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,клаонички отпад 
одвози Ловачко 
удружење''Подриње''  Јања 
(уговор) 

158 
Жепинић 
Драгослав 

Мајевичка 
бб. Бијељина 

аутопраоница  

комунални отпад-
уговор,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције  

158 Стајић Борко  
Комитска бб. 
Бијељина 

производни објекат-
израда жице и 
ексера 

комунални отпад-уговор о 
одвозу, метални отпад као 
секундарна сировина се 
одвози на рециклажу 

160 
'Симојловић'
' Д.О.О. 

Карађорђева 
бб. Дворови 

доградња 
пољопривредне 
апотеке 

комунални отпад-уговор о 
одвозу  

161 
'Спорт 
Висион''Д.О.
О. 

Хасе 

пословно-
производни објекат-
израда картонске и 
пвц амбалаже 

комунални отпад-уговор о 
одвозу, папирни отпад и пвц 
амбалажа се скупља у 
посебне контајнере и 
пласира као секундарна 
сировина 

162 
'Еуромодус''
Д.О.О. 

Хасе 
пословни објекат-
продаја и сервис 
камиона 

комунални отпад-уговор о 
одвозу ,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције  

163 
'''Оператива'
'Д.О.О.. 

Јања 
погон за сортирање 
и рециглажу 
корисног отпада 

  

164 
С.З.Р.''Графо 
Мас'' 

Галац бр.21. 
Бијељин 

пословни објекат- 
штампарије 

комунални отпад-
уговор,папирни отпад се 
скупља у посебне 
контајнере и пласира као 
секундарна сировина 

165 
С.З.П.Р. 
''Антић. 

Обријеж 

погон за 
производњу 
предмета од 
пластике 

комунални отпад-уговор о 
одвоз,отпад од пластике се 
рециклира у самом погону 

166 
'Нешковић''
Д.О.О. 

Гојсовац-
Дворови  

нафтни терминал са 
пратећим 
садржајима 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
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Локација Дјелатност врсте отпада 

167 
'Нешковић''
Д.О.О. 

Пучиле, 
Сремска 
бр.3, 
Живојина 
Мишића бб 
Бијељина, 
Доња 
Чађавица, 
Дворови 
,Гојовац 

бензинска пумпа са 
пратећим 
садржајима 

потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у -
опасни отпади збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

168 
'4 
Април''Д.О.О. 

Балатун 
бензинска пумпа са 
пратећим 
садржајима 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  

169 

'МОССТ 
ПРИНТ 
ЦОМПАНY'' 
Д.О.О. 

Попови 
пословни објекат-
штампарије  

комунални отпад-
уговор,папирни отпад се 
скупља у посебне 
контајнере и пласира као 
секундарна сировина 

170 
'МИНГ 
ЦОФФЕ''Д.О.
О. 

Хасе 
пословни објекат-
прерада и продаја 
кафе 

комунални отпад -уговор о 
одвозу, ломљена и 
оштећена зрна кафе и 
пиљевина се пакује у јутане 
вреће и одвозе на депонију  

171 
'Деспотовић'
'Д.О.О. 

Попови сепарација шљунка 

комунални отпад-
уговор,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције  

172 
'Стојановић 
и син'' Д.О.О. 

Рухотина млин 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,пљева се сакупља у 
вреће а потом се користи за 
ђубриво,или се помјешана 
са мекињама и ломњеном 
пшеницом користи  за 
исхрану стоке  
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173 
'ЕУРОТЕРМ''
Д.О.О. 

Дворови 

погон за 
производњу 
цијеви,шипки и 
плоча од пластике 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,отпад из процеса 
производње се скупља у 
посебне контејнере и 
одвози на рециклажу 

174 
''Бранка'' 
Пелагићево 
Д.О.О. 

Доња 
Буковица 

млин 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,пљева се сакупља у 
вреће а потом се користи за 
ђубриво,или се помјешана 
са мекињама и ломњеном 
пшеницом користи  за 
исхрану стоке  

175 
'Пам 
плус''Д.О.О. 

Главичице 

 погон за 
ппоизводњу 
кандинираних 
производа 

комунални отпад се ставља 
у видно обиљежене 
контејнере по врстама 
отпада,пластика,картон,фол
ија -уговор за одвоз 

176 
С.З.Р.П.''Пека
ра Алекса''  

Трифка 
Грабежа бр.8 
Бијељина 

пекара комунални отпад-уговор 

177 
Д.О.О.''АБН-
ЕЛЕКТРАНЕ'' 

на систему 
канала 
Глоговац-
Дашница-
МОК 

мала 
хидроелектрана 

комунални отпад-уговор 

178 А.Д.''ОРАО'' 
Шабачких 
ђака бб. 
Бијељина 

погон за 
производњу и 
ремонт 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,   отпад од обраде 
метала (струго)продаје 
се,минерална машинска уља 
и емулзије -опасни отпад 
посебно се депонује и 
предаје се  
рафинерији,папир и картон 
се прослеђује  за рециклажу  

179 
Павловић 
Чедомир 

Црњелово 
мјешаона сточне 
хране  

комунални отпад -уговор о 
одвозу 

180 Росић Ђојо Вршани товилиште свиња 

комунални отпад -уговор о 
одвозу,стајњак и осока се 
користе као квалитетно 
ђубриво у пољопривредној 
производњи 

181 Д.О.О.''Еко'' 
Пучиле-
Пухаре 

пословно-
производни 
објекат(производња 
термовате) 

комунални отпад-уговор 

182 
Бурић 
Мустафа 

Јања 
аутосервис са 
пратећим 
садржајима 

комунални отпад-уговор о 
одвозу, зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције  
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фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

183 
Цвјетиновић 
Рајко 

Српске 
Војске бр.10 
Бијељина 

аутоперионица 

комунални отпад-
уговор,зауљени талог из 
сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције  

184 
Јовановић 
Слободан 

Дворови 
комплекс за 
складиштење 
житарица 

комунални отпад-уговор 

185 
Перић 
Миленко 

Љељенча 
млин за мљевење 
житарица 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,пљева се сакупља у 
вреће а потом се користи за 
ђубриво,или се помјешана 
са мекињама и ломњеном 
пшеницом користи  за 
исхрану стоке  

186 ОЈДП''Град'' 
Агротржни 
центар 

котловница и два 
резервоара за 
плинско гориво 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,     

187 
Радовановић 
Љубомир 

Љељенча  
млин за мљевење 
житарица 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,пљева се сакупља у 
вреће а потом се користи за 
ђубриво,или се помјешана 
са мекињама и ломњеном 
пшеницом користи  за 
исхрану стоке  

188 
Д.О.О.''Савић  
Цомпанy''  

Даздарево 
производња сточне 
хране 

комунални отпад -уговор о 
одвозу 

189 
А.Д.''Бијељи
на пут'' 

Бијељина 
село 

бетоњара 

комунални отпад-
уговор,талог настао радом и 
прањем постројења скупња 
се у контајнер и одвози на 
депонију 

190 
Митровић 
Василије  

Бријесница-
Хасе 

производња коване 
галантерије 

комунални отпад-
уговор,метални опиљци  као 
секундарна сировина се 
опвозе на откуп 

191 
Трифковић 
Душко 

Комитска 
бр.78.Бијељи
на 

 настрешница за 
складиштење 
производа од дрвета  

комунални отпад-уговор, 

192 
Д.О.О.''Хигра'
' 

комунални 
отпад-
уговор,талог 
настао 
радом и 
прањем 
постројења 
скупња се у 
контајнер и 
одвози на 
депонију 

бетоњара 

комунални отпад-
уговор,талог настао радом и 
прањем постројења скупња 
се у контајнер и одвози на 
депонију 

193 
Д.О.О.''Компа
нија 

Љељенча  
погон за 
производњу и 

комунални отпад-уговор о 
одвозу,зауљени талог из 
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Р/Б 
Назив 

фирме/име 
власника 

Локација Дјелатност врсте отпада 

Милојевић 
ГИЉЕ-ГАС'' 

дистрибуцију гасова сепаратора се скупља у буре 
потом одвози на одобрену 
депонију, спаљује, или 
одвози у рафинерију на 
прераду -води се књига 
евиденције,отпад из 
резервоара од течних 
горива-погонско гориво и 
дизел(13 07 01*)спада у 
опасни отпад и збрињавају 
га овлаштена предузећа са 
којима се склапа уговор о 
пословно техничкој 
сарадњи  
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ПРИЛOГ 2. ПРОЈEKТИ  
 

Пројекaт 1 
 

Проширење подручја покривености/прикупљања 
отпада 

Власник 
 

Општина Бијељина/Административна служба општине 
Бијељина 

Сврха 
 

Побољшање услуге и повечање прикупљања количина 
отпада која се одвозе на депонију 

Основне 
информације 
 
 
 

На подручју општине Бијељина постоје 4 компаније које се 
баве прикупљањем чврстог комуналног отпада. Компаније 
посједују сљедећи возни парк: 

5. А.Д. Комуналац- 8 специјалних комуналних возила 
6. Оператива Јања- 1 специјално комунално возило 
7. ДулеТрготранс- 1 специјално комунално возило 
8. Екологија Спрос- 1 специјално комунално возило 

Број возила је мали и недовољан те је због тога и 
покривеност подручја прикупљана мала. Процјењује се да 
на подручју општине Бијељина постоји 30.000 
домаћинстава које треба опслужити. 
Поред тога, због непостојања унифицираних посуда- 
контејнера и канти, комуналне службе имају повећане 
трошкове везано за број радника (посада), које опслужују 
специјално комунално возило (једно возило мора да 
опслужује 5 радника) 

Кратки опис 
пројекта 
 
 
 

Главни проблем општине Бијељина је недовољна 
покривеност подручја са којег се прикупља отпад због 
недовољног броја специјалних комуналних возила као и 
недовољног броја и разноликости постојећих посуда- 
контејнера и канти. У циљу рјешавања горе наведеног 
проблема, односно проширења подручја покривености за 
6000 домаћинстава, потребна нам је сљедећа опрема: 

1. Једно специјално мултифункционално комунално 
возило, носивости 9 тона. Превоз рециклабилних 
материјала у А.Д. Комуналац, тренутно се врши 
старим возилом тип „Застава”, произведено 
1989.год. 

2. 2000 приватних канти 
3. 23 контејнера 5м³ 
4. 500 контејнера 1.1м³ 

На нивоу општине услугом одвоза отпада тренутно је 
покривено око 15000 домаћинстава на подручју 63 мјесних 
заједница. Пројектом је предвиђено проширење подручја 
прикупљања на мјесне заједнице које нису биле обухваћене 
услугом прикупупљања отпада као и проширење на оне 
мјесне заједнице које су само дјелично биле обухваћене 
одвозом смеча. 
Возило које би се користило у те сврхе радило би у двије 
смјене и покривало би два правца и то: 

1. Правац 1-  Батковић (1005 домаћинстава), Велика 
Обарска (1217), Вршани (380), Дворови (1350), 
Даздарево (56), Нови (91), Трњаци (227)- Укупно 
4332 домаћинства 

2. Правац 2- Батар (45), Бјелошевац (87), Главичице 
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(572), Љесковац (36), Модран (252), Обријеж (63), 
Патковача (172), Суво Поље (361), Ченгић (319) и 
Чардаћине (639) 
Укупно 2566 домаћинстава 

Напомена: За наведена 2 путна правца планирано је укупно 
6898 домаћинстава, што је за 15% више од планом 
предвиђених домаћинстава због појединих домаћинстава 
гдје су чланови у иностранству као и оних домаћинстава у 
којима нико не живи. Реалан број потенцијалних корисника 
услуга одвоза смеча је приближно 6000. 
 
Пројекат би се спроводио у складу са сљедећим планом 
активности: 

1. Иденификација локација и домаћинстава гдје ће се 
извршити постављање нових контејнера и посуда. 

2. Тендерска процедура 
3. Уређење мјеста за контејнере 
4. Прихват и расподјела опреме по предвиђеном плану  
5. Кампања у вези са подизањем јавне свијести 

 
Тренутно стање 
 
 
 

Према плану и дневном распореду рејона одвоза отпада, са 
подручја општине врши се свакодневно. На терену су 
заступљени В=5м кубних (специјално комунално возило-
подизач контејнера), контејнери В=1100 литара у ужем 
градској зони и код правних лица (око 200 комада), канте 
В=70 литара, В=120 литара, В= 240 литара а највечим 
дијелом су заступљене неприлагодљиве посуде као канте, 
бојлери, бурад, корита и то у дијеловима града изван уже 
градске зоне гдје су заступљене индивидуалне стамбене 
јединице-куће (20000 комада). Према Одлуци о комунално 
реду, посуде су дужни обезбиједити грађани, корисници 
комуналне услуге који живе у кућама, инвеститор за 
новосаграђене стамбене објекте (зграде) а компанија која 
врши услугу одвоза отпада обавезна је постављат нове 
контејнере тамо гдје их нема.Евидентан је недовољан број 
постављених контејнера В1100 литара.  
Грађани који нису обухваћени услугом одвоза отпада, 
највјероватније одлажу отпад у најближе постојеће 
контејнере или праве дивље депоније. 

Очекивани 
резултати 
 
 
 

- Повећан проценат прикупљености отпада у односу на 
постојеће стање 
- Повећан проценат покривености територије по броју 
домаћинства (успоставиће се нова услуга 9-тонским 
камионом за 6000 породица/домаћинстава) 
- Смањен број дивљих депонија 
- Чистија и здравија животна околина 

Мјерљиви 
индикатори и 
документи 
којима се то 
може 
верификовати  
 

1. Повећање количине прикупљеног отпада за 16 тона 
дневно (подаци са ваге на депонији, извјештаји депоније) 
2. Повећање покривености прикупљања отпада за 40% до 
2014.године (књиге евиденције кретања возила) 
3.Смањене ангажованости радне снаге (посаде) по 
специјалном комуналном возилу за 40% односно 7840 
радних сати годишње по једном специјалном комуналном 
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возилу (књига евиденције ангажованости радне снаге,) 
4. Постављено 2000 канти од 160л; 500 контејнера 1,1м³; 25 
контејнера 5м³ (извјештаји надлежних општинских служби 
о постављању контејнера, издате сагласности о 
постављању контејнера) 
5. Покривено додатних 6000 домаћинстава (број фактура 
испоручених и наплаћених од 6000 домаћинстава, 
финансијски извјештаји комуналних предузећа) 

План 
имплементације 
активности 
 
 
 

1. Иденификација локација и домаћинстава гдје ће се 
извршити постављање нових контејнера и посуда. 

2. Тендерска процедура/набавка опреме 
3. Уређење мјеста за контејнере 
4. Прихват и расподјела опреме по предвиђеном плану  
5. Кампања у вези са подизањем јавне свијести 

Инвестицијски 
план 
 
 
 

1. Иденификација локација и домаћинстава гдје ће се 
извршити постављање нових контејнера и посуда. 
(Активност не захтјева средства за спроведбу и бити 
ће спроведена од стране општине Бијељина) 

2. Тендерска процедура/набавка опреме ( из СИДА 
гранта- 641.380 КМ) 

3. Уређење мјеста за контејнере (из буџета општине 
Бијељина-30.000 КМ) 

4. Прихват и расподјела опреме по предвиђеном плану 
(Активност не захтјева средства за спроведбу и бити 
ће спроведена од стране општине Бијељина) 

5. Кампања у вези са подизањем јавне свијести (из 
буџета општине и комуналних предузеће-2.500КМ) 

 
Оперативни 
трошкови 
инвестиције 
 
 
 

Процијењени трошкови: 
1. Особља- 88.653,00 КМ 
2. Превоза-16.556,00 КМ 
3. Терена-51.540,00 КМ 
4. Остало-3000 КМ 

Укупни оперативни трошкови: 159.749,00 КМ 
План 
финансирања 
оперативних 
трошкова 
 
 
 

Оперативни трошкови ће се финансирати од стране 
комуналних предузећа по основу повећања броја 
корисника и веће учинковитошћу нове опреме. 

  
Мјесеци  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Активност 1                  

Активност 2                 

Активност 3                 

Активност 4                 

Активност 5                 
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Пројекaт 2 
 

Замјена старе опреме (специјалних  комуналних 
возила и контејнера) 

Власник 
пројекта 

Општина Бијељина 

Сврха пројекта Побољшање постојеће услуге 
Увод 
 
 
 

На подручју општине Бијељина постоје 4 компаније које се 
баве прикупљањем чврстог комуналног отпада. Компаније 
посједују сљедећи возни парк: 

9. А.Д. Комуналац- 8 специјалних комуналних возила 
10. Оператива Јања- 1 специјално комунално возило 
11. ДулеТрготранс- 1 специјално комунално возило 
12. Екологија Спрос- 1 специјално комунално возило 

Број возила је мали и недовољан те је због тога и 
покривеност подручја прикупљана мала. Поред тога 
просјечна старост специјалних комуналних возила је 
преко 20 година, те су због тога трошкови одржавања 
оваквог возног парка изузетно високи и возила су у току 
године дужи период ван употребе.Процјењује се да на 
подручју општине Бијељина постоји 30.000 домаћинстава 
које треба опслужити. 
Поред тога компаније које се баве прикупљањем чврстог 
комуналног отпада суочене су са проблемом дотрајалих 
постојећих понуда као и њиховој разноликости. Најбоље 
рјешење овог проблема било би у замјени постојећих 
возила и контејнера новим. 

Кратки опис 
пројекта 
 
 
 

У циљу рјешавања горе наведеног проблема потребно је 
вршити замјену 30 контејнера 1,1м3 у првој години и 500 
посуда, како би се у наредном периоду постигла боља 
унифицираност посуда, док би се  наредној години 
замјенило једно специјално комунално возило.У наредних 
4-5 година, овим континуитетом би се замјенио већи дио 
опреме неопходне за обављање комуналних услуга. 
 Пројекат би се спроводио у складу са сљедећим планом 
активности: 

6. Иденификација локација и домаћинстава гдје ће се 
извршити постављање нових контејнера и посуда. 

7. Тендерска процедура/Набавка 
8. Припрема локација 
9. Прихват и расподјела опреме по предвиђеном 

плану  
10. Кампања у вези са подизањем јавне свијести 

У првој фази планирана је замјена контејнера у ужем 
градском језгру, који се највише оштете у току зимског 
периода због пепела који се сипа у контејнера чиме се 
често изазива паљење отпада унутар контејнера. 

Тренутно 
стање: 
 

Комунална предузећа која послују на територији општине 
Бијељина посједују укупно 12 специјалних комуналних 
возила високе старости и због тога имају велике трошкове 
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одржавања и ниску стопе реализације.  
На примјер возило типа ФАП, у власништву Комуналца, 
произведено је 1987.године. У току године текуће 
одржавање за ово возило (поправка кварова) износило је 
25.000,00 КМ, а возило је било ван употребе 45 радних 
дана. Слична ситуација је и код других комуналних 
компанија са подручја општине Бијељина. 
Контејнери су дотрајали и захтјевају честе поправке што 
се одражава и на рентабилност самих комуналних 
предузећа.Поред тога посуде за одлагање нису 
унифициране и доста су различите, запремине од 50-200л. 

Очекивани 
резултати 
 
 
 

- Појачан возни парк кроз куповину нових возила 
- Замјена дотрајалих контејнера 
- Већа унифицираност посуда 
- Побољшана услуга (већа прикупљеност отпада) 
- Боља наплативост 
- Већа продуктивност радне снаге 
- Мањи трошкови одржавања опреме 

Мјерљиви 
индикатори и 
документи 
којима се то 
може 
верификовати 
 
 
 

- Појачан возни парк за 1 ново возило (набавна 
фактура возила, потврда о регистрацији возила, 
слике) 

- Набављено 30 нових контејнера (слике са терена, 
набавна фактура, извод из аналитике ситног 
инвентара у употреби) 

- Набављено 500 нових посуда од 160 литара 
(набавна фактура, слике са локације на којој су 
постављене, извод из аналитике ситног инвентара 
у употреби) 

- Број корисника повећан за 5% (аналитичка 
евиденција корисника, уз аналитички извјештај о 
реализованим приходима) 

- Повећан степен наплате за 10% (годишњи 
извјештај о раду комуналног предузећа, 
рачуноводствени подаци из комуналног предузећа) 

- Смањене ангажованости радне снаге (посаде) по 
специјалном комуналном возилу за 40% односно 
7840 радних сати годишње по једном специјалном 
комуналном возилу (књига евиденције 
ангажованости радне снаге,) 

- Мањи трошкови одржавања опреме 80% по једном 
возилу (трошкови одржавања за ново возило били 
би око 5.000,00 КМ на годишњем нивоу, док  на 
постојећим комуналним возилима износе око 
25.000,00 КМ) – књига основних средстава 
специјалног комуналног возила, рачуноводствени 
подаци комуналног предузећа. 

План 
имплементациј
е активности 

 
Мјесеци  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 
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Активност 1                  

Активност 2                 

Активност 3                 

Активност 4                 

Активност 5                 

 
Укупно трајање пројекта је око 2 године, са почетком 
активности од 2014. године. У првој години биће 
замјењени контејенери 1,1 м3 и посуде запремине 160 
литара, док би се у другој години извршила замјена једног 
специјалног комуналног возила. 

Инвестицијски 
план (тј. 
предрачун 
трошкова) 
 
 
 

1. Иденификација локација и домаћинстава гдје ће се 
извршити постављање нових контејнера и посуда. 
(Активност не захтјева средства за спроведбу и бити ће 
спроведена од стране општине Бијељина и комуналних 
предузећа) 

2. Тендерска процедура/набавка опреме у вриједности од 
277.777,05 КМ (актвност ће бити финансирана, 
дјелимично, из буџета општине Бијељина и од стране 
локалних комуналних предузећа) 

3. Уређење мјеста за контејнере (ради се о замјени 
дотрајалих контејнера, који имају већ одређену 
локацију) 

4. Прихват и расподјела опреме по предвиђеном плану 
(активност не захтјева додатна средства и биће 
проведена од стране општине Бијељина и комуналних 
предузећа, уз заједничку сарадњу) 

5. Кампања у вези са подизањем јавне свијести (кампања 
ће се проводити уз редован одвоз смећа, те иста неће 
захтјевати додатно ангажовање средстава) 

Оперативни 
трошкови 
инвестиције: 
 
 
 

Процјењени оперативни трошкови су: 
 

1. Амортизација камиона –                  29.915,00 КМ 
2. Амортизација конт.и посуда –            9.743,53 КМ 
3. Резервни дијелови камиона –             4.786,00 КМ 
4. Резервни дијелови конт. и посуда-      3.846,10 КМ 
5. Осигурање (регистрација камиона) – 1.100,00 КМ 
6. Трошкови горива –                             9.000,00 КМ 
Укупни оперативни трошкови –                 58.390,63 КМ 

План 
финансирања 
оперативних 
трошкова 
 

Оперативни трошкови ће се финансирати од стране 
комуналних предузећа по основу веће учинковитошћу 
нове опреме. 
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Пројекaт 3 
 

Унапријеђење управљања уговорима са комуналним 
предузећима у АСО Бијељина 

Власник  
пројекта 

Општина Бијељина 

Сврха  
пројекта 

Повећање степена наплате комуналних услуга и 
проширење покривености прикупљања отпада на 
подручју општине Бијељина. 

Увод 
 
 

Одговорност за општинско прикупљање чврстог 
отпада је на општинама. По правилу, општинско или 
приватно предузеће изводи прикупљање и одлагање 
отпада, као и друге комуналне услуге, као што су 
водоснабдијевање, одржавање канализационог 
система, чишћење улица и.т.д. 
На територији општине Бијељина тренутно послују 4 
комунална предузећа која се баве одвозом и 
депоновањем чврстог комуналног отпада и то: 

13. А.Д. Комуналац 
14. Оператива Јања 
15. ДулеТрготранс 
16. Екологија Спрос 

Степен наплате услуге одвоза смећа је недовољан и 
износи око 70%, што предузећа ћини нерентабилним и 
економски тешко одрживим.  
Општина Бијељина намјерава у будућности преузети 
на себе послове прикупљања накнада од домаћинстава 
за услуге скупљања и одлагања отпада.Поред тога 
административна служба општине Бијељина ће бити 
одговорана и  за додјелу уговора и спровођење уговора 
са даваоцима ових услуга. У ту сврху, општина 
Бијељина би креирала посебне реферате ( два радна 
мјеста) која би се бавила питањима управљањима 
уговорима са локалним комуналним предузећима, 
припремом тендерских документација као и праћења 
степена наплате услуга.  
Тренутно, не постоје законске могућности за 
спровођење ових активности. 

Кратки опис 
пројекта 
 
 

Списак активности који се планирају провести кроз 
овај пројекат: 
Активност 1: Формирање нових радних  мјеста у оквиру 
административне службе и расписивање јавног 
конкурса за пријем радника 
Активност 2: Тендер/Набавка опреме (компјутери, 
нови софтвер, штампач за штампање рачуна) 
Активност 3: Пријем и обука радника 
Активност 4: Инсталирање софтвера и остале опреме 
Активност 5: Расписивање тендера за избор 
најповољнијих понуђача за одвоз комуналног отпада 
из домаћинстава 
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Активност 6: Закључивање уговора са комуналним 
предузећима 
 

Тренутно стање 
 
 
 

На простору општине послују 4 комунална предузећа 
која се баве одвозом и депоновањем чврстог 
комуналног отпада. Комунална предузећа су директно 
задужена за наплату услуга од корисника услуга 
(домаћинстава, привредних субјеката...) Степен 
наплате је незадовољавајући и износи око 70%, из 
разлога што комунална предузећа немају адекватне 
механизме за наплату својих услуга. 

Очекивани 
резултати 
 

- Повећан степен наплате комуналних услуга 
- Повећана рентабилност комуналних предузећа 

која се баве услугом одвоза и депоновања 
чврстог комуналног отпада 

- Повећан обухват територије са које се одвози 
отпад 

Мјерљиви 
индикатори и 
документи 
којима се то може 
верификовати 

- Повећан степен наплате за 10% 
(Рачуноводствени подаци административне 
службе општине и комуналних предузећа) 

- Повећана покривеност територије са које се 
одвози отпад за 10% (Годишњи извјештаји о 
раду комунлних предузећа) 

  
План 
имплементације 
активности 
 
 
 

Активности ће започети у јануару 2015.год. 
Активност 1: Формирање нових радних  мјеста у оквиру 
административне службе и расписивање јавног 
конкурса за пријем радника- 3 мјесеца 
Активност 2: Тендер/Набавка опреме (компјутери, 
нови софтвер, штампач за штампање рачуна)- 4 мјесеца 
Активност 3: Пријем и обука радника- 3 мјесеца 
Активност 4: Инсталирање софтвера и остале опреме- 3 
мјесеца 
Активност 5: Расписивање тендера за избор 
најповољнијих понуђача за одвоз комуналног отпада 
из домаћинстава- 3 мјесеца 
Активност 6: Закључивање уговора са комуналним 
предузећима- 2 мјесеца 

Инвестицијски 
план  

Активност 1: Формирање нових радних  мјеста у оквиру 
административне службе и расписивање јавног 
конкурса за пријем радника- Буџет општине Бијељина 
Активност 2: Тендер/Набавка опреме (компјутери, 
нови софтвер, штампач за штампање рачуна)- Буџет 
општине Бијељина/други фондови (82375КМ) 
Активност 3: Пријем и обука радника- Буџет општине 
Бијељина 
Активност 4: Инсталирање софтвера и остале опреме- 
Буџет општине Бијељина 
Активност 5: Расписивање тендера за избор 
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најповољнијих понуђача за одвоз комуналног отпада 
из домаћинстава- Буџет општине Бијељина 
Активност 6: Закључивање уговора са комуналним 
предузећима- Буџет општине Бијељина 
 

Оперативни 
трошкови 
инвестиције 

1. Амортизација опреме-16565КМ 
2.Резервни дијелови-4119КМ 
3.Трошкови особља-43929 
4.Остало-190000КМ 
Укупни процијењени оперативни трошкови на годишњем 
нивоу износе:254613КМ 

План 
финансирања 
оперативних 
трошкова 

Средства се планирају обезбиједити из буџета општине 
из повећане наплате и повећаног обухвата и уз 
евентуално мало повећање цијене пружених услуга. 

 
Мјесеци   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Активност 1                  

Активност 2                 

Активност 3                 

Активност 4                 

Активност 5                 

Активност 6                 
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Пројекaт 4 Извођење радова на дјелимичној санацији и 

ремедијацији несанитарног сметлишта на депонији 
„Бријесница“ у Бијељини 
 

Власник пројекта Општина Бијељина/Административна служба општине 
Бијељина 
 

Сврха пројекта Дјелимична санација несанитарног сметлишта на депонији 
„Бријесница“ 
 

Увод Постојеће несанитарно одлагалиште чврстог комуналног 
отпада се налази на локалитету „Бријесница“ у Бијељини. 
Чврсти комунални отпад из домаћинстава се одлагао на 
овом несанитарном сметлишту од 1996. године до 
31.12.2009. године. Укупна површина несанитарног 
сметлишта заузима цца 7 ха, а процјењена количина 
депонованог отпада износи преко 350.000 м3. 
Изградњом и пуштањем у рад нове регионалне санитарне 
депоније „Бријесница“, престало је да се користи старо 
несанитарно одлагалиште. 
 
 

Кратак опис 
пројекта 

У оквиру Главног пројекта регионалне санитарне депоније 
„Бријесница“ израђена је Студија рехабилитације старе 
депоније, која предвиђа неколико варијанти којима би се 
рјешио проблем старог одлагалишта на локалитету.  
 
Дјелимична санација подразумијева:  
1 прекривање цјелокупне локације инертним 

материјалом, у складу са Геодетским пројектом 
финалног затварања несанитарног сметлишта,  

2 постављање система за отплињавање и екстракцију 
биогаса из постојећег несанитарног одлагалишта путем 
вертикалних бушотина и  

3 постављањем перфорираних ПВЦ цијеви, што би за 
резултат имало повећање безбједности у смислу 
превенције експлозије депонијских гасова на локацији.  

Прекривањем би се смањио продор оборинских вода у 
старо одлагалиште, а такође би се спријечио контакт 
дивљих животиња са отпадом. 
 

Тренутно стање: Несанитарна депонија у оваквом стању значајно угрожава 
животну средину и често се у пракси користи израз 
„еколошка бомба“ за овакву врсту објеката, јер се ради о 
огромним количинама несанитарно одложеног отпада у 
коме се стварају депонијски гасови који нису контролисани 
ни на који начин. 
Имајући у виду да ЈП „Еко-Деп“ или локална заједница 
нису у позицији да обезбједе неопходна средства, 
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кандидује се овај пројекат у сврху дјелимичне санације 
старог одлагалишта комуналног отпада. 
 

Очекивани 
резултат: 

Крајњи резултат овог пројекта има за циљ заштиту 
животне средине у смислу смањења директног утицаја 
несанитарног одлагалишта на непосредну околину путем 
емисија у ваздух, воду и земљиште, као и повећање 
безбједности на ширем локалитету, јер се ради о огромним 
количинама несанитарно одложеног отпада у коме се 
стварају депонијски гасови који нису контролисани ни на 
који начин. 
Важно је напоменути да се наведени објекат налази на 
мање од 2 км од града, док се најближе стамбено насеље 
Бријесница налази на удаљености мањој од 500 м. 
 

Мјерљиви 
показатељи и 
документи којима 
се то може 
потврдити 

ЈП „Еко-Деп“ у складу са важећим законским прописима 
врши перманентан мониторинг стања животне средине на 
регионалној санитарној депонији „Бријесница“. Кроз 
мјесечне извјештаје прати се стање животне средине: 
ваздуха, површинских и подземних вода, итд.  

План 
Имплементације 
активности 

Пројекат би укупно трајао: 8 мјесеци. 
Активност 1: додјела финансијских средстава за 
спровођење пројекта 
Активност 2: почетак процедуре јавне набавке за избор 
извођача радова 
Активност 3: почетак процедуре јавне набавке за избор 
Надзорног органа над извођењем радова дјелимичне 
санације старог сметлишта 
Активност 4: потпис уговора о извођењу радова са 
најповољнијим понуђачем 
Активност 5: потпис уговора о вршењу надзора над 
извођењем радова 
Активност 6: извођење радова дјелимичне санације 
Активност 7: Завршетак свих радова на изградњи система 
за управљање биогасом и прекривању и испостављање 
окончане ситуацие о извршеним радовима од стране 
извођача радова  
 

Инвестицијски 
План  

Студија рехабилитације је показала да су за потпуну 
санацију старе несанитарне депоније потребна значајна 
средства, која се процјењују на износ од преко 2,5 милиона 
евра. 
Извођење радова на дјелимичној санацији и ремедијацији 
несанитарног сметлишта на депонији „Бријесница“ у 
Бијељини је процјењена на око 350.000 КМ 

АКТИВНОСТ 
ПРОЦЈЕЊЕНА 
ВРИЈЕДНОСТ 



 

ПРИЛOГ 2 - 12

Активност 1: финансира је општина 
Бијељина 
Активност 2: финансира је општина 
Бијељина 
Активност 3: финансира је општина 
Бијељина  
Активност 4: финансира је општина 
Бијељина 
Активност 6: финансира је општина 
Бијељина  
Активност 7: финансира је општина 
Бијељина 

50.000 КМ 

Активност 5: финансира је СИДА, а 
активност обухвата:  
4 Изградња 38 комплетних 

вертикалних бунара за сакупљање 
биогаса (240.000 КМ) 

5 набавка и разастирање инертног 
материјала за прекривку ( 40.000 
КМ) 

6 извођење осталих радова на 
дјелимичној санацији старог 
сметлишта (  20.000 КМ ) 

300.000 КМ 

Оперативни 
трошкови 
инвестиције: 

Оперативни трошкови инвестиције подразумијевају 
редовно одржавање изграђеног система и не 
подразумијевају значајније трошкове. 

План 
финансирања 
оперативних 
трошкова 

Оперативни трошкови би били покривени од стране 
општине Бијељина. 

Утицаји пројекта 
на животну 
средину 

Крајњи резултат овог пројекта има за циљ заштиту 
животне средине у смислу смањења директног утицаја 
несанитарног одлагалишта на непосредну околину путем 
емисија у ваздух, воду и земљиште, као и повећање 
безбједности на ширем локалитету, јер би се санирале 
огромне количине несанитарно одложеног отпада у коме се 
стварају депонијски гасови који нису контролисани ни на 
који начин. 
 

 
Мјесеци  1 2 3 4 5 6 7 8 
Активност 1          
Активност 2         
Активност 3         
Активност 4         
Активност 5         
Активност 6         
Активност 7         
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