РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине
Број: 02/3-370-29/17
Датум:23.01.2017. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске
управе Града Бијељине, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва ''ГЛОБУС'' Д.О.О.
Дворови, у поступку обнављања еколошке дозволе за фарму за тов свиња, а на основу члана 89.
и 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12 и
79/15)), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад
само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12),
члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник
Републике Српске", број 28/13) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени
гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07 и 50/10), доноси

РЈЕШЕЊЕ

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-1569/11 од 16.01.2012. године,
издата Привредном друштву ''ГЛОБУС'' Д.О.О. Дворови, (ЈИБ 4401802900006), одговорно лице
Миленко Зупур са роком важења до 16.01.2022. године, за фарму за тов свиња, у Дворовима, на
земљишту означеном као парцела кч. бр .2568/16, уписана з.к.ул. број 2177 к.о. Дворови.
.
2. Фарма за тов свиња за коју се обнавља еколошка дозвола, је димензија 121,35×
27.50м, спратности Пр+0. Фарма се састоји из двије грађевинске цјелине које садрже:
прасилиште, одгајалиште и анекс са предње стране (са санитарним чвором, гардеробом и
канцеларијама), а у другом дијелу објекта су припустилиште и чекалиште. Осим овог објекта
постоје и двије батерије од по два челична силоса (за храну) и један појединачни. Фарма је
капацитета 180 крмача. Опрему на фарми чине преграде (боксови), вентилација, гријање и
хлађење, допрема и расподјела хране и воде за изђубравање. Гријање је обезбјеђено гасним
гријачима. За смјештај течног нафтног гаса користи се подземни резервоар V=2x4850l.
Вентилација се изводи путем кровних вентилатора (одсисавање ваздуха). Свјежи ваздух долази
кроз отворе испод крова објекта и преко перфориране таванице улази у објекат. Хлађење
ваздуха се обавља преко посебних уграђених уређаја који користе воду. Вода је похрањена у
подземним резервоарима V=1000 l непосредно уз објекат фарме.
3. Привредно друштво ''ГЛОБУС'' Д.О.О. Дворови, је дужно да током рада и престанка
рада фарме за тов свиња, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83.
Закона о заштити животне средине као и да, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на
животну средину, и то:
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3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух
- да се простор испред објекта који је асфалтиран редовно чисти и пере,
- сва опрема за провјетравање, гријање и хлађење (климатизацију), мора бити стално у
функцији,
- два пута годишње проводити дезинфекцију и дератизацију објеката,
- као дезинфекциона средства користити калијумперманганат, галисепт,
- користити простирку која спречава повећане концентрације амонијака у сточарству и
пољопривреди,
- редовно чистити стаје у циљу смањења присуства прашине и микроорганизама у
ваздуху радне средине,
- болесне животиње држати у контролисаном простору, а угинуле животиње
збрињавати по препорукама надлежне ветеринарске инспекције и о томе водити
евиденцију,
- да се проводи сталан хигијенски и здравствени ветеринарски надзор како не би
дошло до појаве болести које су преносиве на људе (зоонозе).
3.2. Мјере спречавања емисија у воду
- да се изђубравање из објекта изводи преко оцједних канала у које су постављене
цијеви са чеповима,
- ручним отварањем и затварањем тих чепова врши се покретање масе воде и
ђубрива, а тиме и одвођења талога-ђубрива из канала путем мреже цјевовода до
отвореног танка који мора бити водонепропустан за прихват,
- запремина отвореног танка је V=1800m3,
- танк се мора најмање два пута годишње чистити и о томе водити евиденцију,
- сабирне канале и таложник редовно чистити,
- да се санитарне отпадне воде депонују и пречишћавају путем водонепропусне
септичке јаме, а у складу са '' Правилником о третману и одводњи отпадних вода
за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. гласник Републике
Српске", бр. 68/01),
- да се оборинске воде и воде са манипулативних површина одводе путем сабирних
канала са решеткама у сепаратор уља и масти, а затим у крајњи реципијент-упојни
бунар, а у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде
(''Сл. Гл. РС' бр: 44/01).
3.3. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:
- да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама,
испитивању и класификацији отпада (''Сл. гласник Републике Српске'', број 19/15) и
уговорима са институцијама овлашћеним за збрињавање појединих врста отпада;
- комунални чврсти отпад одлагати у контејнер,
- чврсто ђубриво одвозити по потреби на пољопривредне површине и одмах
заоравати,
- течно ђубриво из осочаре користити за ђубрење властитих пољопривредних
површина и одмах заоравати,
- отпад од лијечења животиња, чине амбалажа или остаци лијекова и
дезинфицирајућа средства и имају статус опасног отпада.Опасни отпад треба да се
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одлаже у посебне означене спремнике и предаје уз пропратну документацију
овлаштеном сакупљачу опасног отпада,
- угинуле животиње збрињавати по препорукама надлежне ветеринарске службе, а у
складу са чланом 39. Закона о ветеринарству (Сл. гласник РС, 42/08),
- уговоре са овлашћеним институцијама за збрињавање отпада, закључити у складу са
Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и
продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада (''Сл. гласник
Републике Српске" број 118/05);
3.4. Мјере заштите за ТНГ
- резервоар за смјештај течног нафтног гаса морају бити удаљени најмање 10 м од
најближег мјеста за истакање запаљивих течности,
- простор око резервоара, изван слоја пијеска или шљунка, мора бити испуњен
земљом у којој не смије бити празног простора да не би дошло до сакупљања
експлозивних пара у случају пропуштања резервоара,
- приступ возилима која нису намијењена за транспорт запаљивих течности у зону
претакалишта, онемогућити оградом,
- уграђени резервоар мора имати атест од овлаштене институције,
4. Мониторинг
- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају у крајњи реципијент
потребно је вршити једном годишње, а добијени резултати морају бити у границама
дозвољених граничних вриједности из Правилника о условима испуштања отпадних
вода у површинске воде.
- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике
Српске ", бр. 124/12) потребно је вршити једном годишње мјерење загађујућих
материја-прашине у ваздуху. Резултати морају бити у границама дозвољених
граничних вриједности.
- Пошто се објекат снабдјева водом из властитог извора потребно је редовно вршити
физичко-хемијску и бактериолошку анализу воде код овлаштене институције, а
према Правилнику о хигјенској исправности воде за пиће (Сл.гласник РС бр.40/03).
Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати
мјерења морају бити у складу са законским прописима .
О извршеним анализама прибавити
еколошком инспектору.

записник који је потребно достављати градском

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине и
градском
еколошком инспектору, сваку случајну, или
непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.
Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и
начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске" број 92/07) и
о томе извјештават Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за
претходну годину извјештавања
Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од
60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.
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Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет
година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по
потреби услове из дозволе.
Образложење
Дана 10.01.2017. године Привредно друштво ''ГЛОБУС'' Д.О.О. Дворови, доставило је
Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање
еколошке дозволе за фарму за тов свиња у Дворовима.
Уз захтјев су достављени следећи прилози:
- Еколошка дозвола која се обнавља;
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 24.090/362-167-102-1/16 од
29.12.2016. године;
- Изјава одговорног лица од 10.01.2017,
- План управљања отпадом израђен од стране ''Заштита, екологија и пројектовање''
Д.О.О. Бијељина од јануара 2017.године, а све према члану 22. Закона о управљању
отпадом (Сл.гласник Републике Српске бр 111/13).
- Извјештај о извршеном мјерењу и то
- Мјерење буке је обављено 17.01.2017. године од стране института ''Заштита,
екологија и пројектовање'' Д.О.О. Бијељина на три мјерна мјеста. Мјерење
буке је извршено у складу са Правилником о дозвољеним границама интензитета
звука и шума '' Сл. Лист СР БиХ'' број: 46/89. Добијени резултати су у границама
дозвољених граничних вриједности.
- Мјерење загађујућих материја у ваздуху је обављено 17.01.2017. године од стране
института ''Заштита, екологија и пројектовање'' Д.О.О. Бијељина. Добијени
резултати су у границама дозвољених граничних вриједности Уредбе о
вриједностима квалитета ваздуха ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр.
124/12).
Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у
поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошке дозволе, а које се
односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и
мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.
На основу члана 92.став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима
мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и
орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.
Рјешавајући по поднесеном захтјеву, а увидом у приложену документацију, утврђено је
да су испуњени услови за обнову еколошких дозвола прописани чланом 94. Закона о заштити
животне средине и чланом 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола
и одлучено је као у диспозитиву рјешења.
На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се
издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и
обнављање еколошке дозволе.
Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе
обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) и 2,00 КМ на захтјев по тарифном
броју 1. Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина"
бр. 27/11, 3/12 , 6/12 и ''Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13 , 19/13 и 11/15 ).
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Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.
Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са
10,00 КМ Републичке административне таксе.
Обрађивач
Поповић Суада, дипл. инж.
знж. и животне средине

Контролисао шеф одсијека
Јововић Стојан, дипл. инж. саобраћаја

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

В. Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић, дипл. инг. саобраћаја
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