
 1 1

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

ГРАД БИЈЕЉИНА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК   

Градска управа  Града  Бијељина 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и заштиту  животне средине       

 

Број: 02/3-370-611/21 

Датум: 26.04.2021. године 

  

          Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту  животне средине Градске управе 

Града Бијељине, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва ''АБН ЕЛЕКТРАНЕ'' Велика 

Обарска, у поступку обнављања еколошке дозволе за малу хидроелектрану, а на основу члана 

94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12,79/15 

и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад 

само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), 

члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких  дозвола ("Службени гласник 

Републике Српске", број 28/13) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси 

                                                                               

 

                                                                 Р Ј Е Ш Е Њ Е 

  

                                                                                                                                                                              

1. Обнавља се  ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА  број  02/3-370-657/16 од  22.04.2016. године, 

 издата Привредном друштву ''АБН ЕЛЕКТРАНЕ'' Велика Обарска,  одговорно лице Ружа 

Симић, са роком важења  до 22.04.2026. године, за изградњу мале хидроелектране ''АТЦ'' на 

систему канала Глоговац-Дашница-Мајевички ободни канал (МОК), инсталисана снага 

електране 110kw, инсталисани проток  6,0 m�/s, кота успора  89,90 m.n.v., тип постројења -

прибрански, дужина акумулације  1.600,00m, на  земљишту означеном по новом катастарском 

премјеру као парцела к.ч. број 1513,уписана у посједовни лист број 398, к.о.Бијељина Село.    

          2. Због не урађене  реконструкције црпних станица и уставних грађевина на каналу 

Дрина- Дашница у Јањи инвеститор није још приступио изградњи мале хидроелектране. 

3. Привредно друштво ''АБН ЕЛЕКТРАНЕ'' Велика Обарска, је дужно да током  рада и 

престанка рада мале хидроелектране,  испуни обавезе заштите животне средине у складу са 

чланом  83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних 

утицаја на животну средину и то:          

          3.1. Заштита вода и земљишта 

            - за одвођење површинске воде након прања бетона и чишћења кабловских канала 

стројаре, са поклопца турбине, те отицање процједне воде са бртве вратила турбине као 

и пражњења кућишта и доводних цијеви за вријеме ремонта предвиђен је мањи 

дренажни шахт смјештен у стројари, 

             - изградити дренажни систем ради обезбјеђивања управљања нивоима подземних вода у 

приобаљу дуж планираног система,          

            - искориштене нафтне деривате (уља и мазива) сакупљати и складиштити у металну 

бурад, заштићену од атмосферског утицаја и приступа неовлашћених лица, до 

збрињавања са овлашћеном институцијом,  

            -  редовно сакупљати плутајући нанос и складиштити га у намјенске контејнере до 

преузимања од стране комуналног предузећа (уговор), 
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          - према члану 26 и 27. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник  Републике Српске .бр 

111/13,106/15, 6/18 и 70/20) инвеститор је у обавези да уради План управљања отпадом , 

одма по изградњи мале хидроелектране, 

          - током експлатације хидроелектране обављати радове на уређењу обале, 

          - у току извођења радова на објекту мале хидроелектране ''АТЦ'', као и приликом његове 

експлатације треба да се испоштују одредбе члана 105.Закона о водама. 

 

 3.2. Заштита флоре, фауне и екосистема 

                  - на објекту затварача предвидјети објекте за прелаз риба из доње воде у горњу воду (тзв 

рибља стаза),  

           - положај рибљи стаза, мора да омогући рибама несметано и потпуно безбједан пролаз из  

једне акваторије у другу,  

           - одабрати турбине са заштитом за рибе, 

           - на преградним мјестима потребно је изградити такве пролазе који ће омогућавати 

еколошки прихватљив проток који се утврђује на основу хидролошких особина водног 

тјела за карактеристичне сезоне, као минимални средњи мјесечни проток двадесет 

постотне обезбјеђености, на основу члана 65. Закона о водама, тако да се у току 

експлатације овог хидроенергетског објекта безусловно поштује водопривредни и 

биолошки минимум у циљу заштите цијелог екосистема, поготову у сушном периоду, 

те проводити мјере управљања водним ресурсима, сагласно водопривредној дозволи,                 

   - одржавати систем за спречавање продирања рибе у постројења. 

 

          4. Мониторинг 

           На основу   Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса ''Сл. 

гласник  Републике Српске'',бр.112/05,глава IV. члана 11. тачка 6) за надземни и подземни 

електроенергетски вод називног напона 35kV или већег, врши се прво и периодично (сваке три 

године) испитивање нејонизујућег зрачења извора у стамбеним зонама, зонама са болницама, 

школама, дјечијим установама, игралиштима, рекреационим, административним, трговачким и 

забавним центрима.. Према истом Правилнику, глава V. члана 12. тачка 9. за надземне и 

подземне водове за пренос електричне енергије, напона  35kV и већег врши се испитивање 

техничке исправности извора нејонизујућег зрачења. 

         Мониторинг буке вршити према условима из  Правилника о дозвољеним границама 

интезитета звука и шума ('' Сл. Лист СР БиХ '' бр: 46/89), два пута годишње .  

        У нормалном раду постројења, технолошки процес производње је такав да нема утицаја на 

квалитет вода, па из тог разлога није ни предвиђен мониторинг вода. У случају акцидентних 

ситуација, мониторинг површинских вода канала низводно од објекта мини  хидроелектране 

вршити према условима из  Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске 

воде,''Сл. гласник  Републике Српске'',бр.44/01. 

          Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати 

мјерења морају бити у складу са законским прописима . 

           О извршеним анализама прибавити  записник који је потребно достављати градском 

еколошком  инспектору. 

           Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и 

заштиту животне средине и  градском  еколошком инспектору, сваку случајну, или 

непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину. 

           Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и 

начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске" број 92/07) и 

о томе 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. 

                                                                                                          

                                                            О б р а з л о ж е њ е 

 

  Привредно друштво ''АБН ЕЛЕКТРАНЕ'' Велика Обарска,  доставило је Одјељењу за 

стамбено-комуналне послове и заштиту  животне средине,  захтјев за обнављање еколошке 

дозволе за  пословно-производни објекат за изградњу мале хидроелектране ''АТЦ'' на систему 

канала Глоговац-Дашница-Мајевички ободни канал (МОК)                                                                                  

.            

     Уз захтјев су достављени следећи прилози: 

              - Еколошка дозвола која се обнавља; 

            - Записник о извршеном инспекцијском прегледу  број 02/06-371.1-108/21 од                

14.04.2021. године;  

            - Изјава одговорног лица од 14.04.2021.године, 

    Разматрајући  захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у 

поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошке дозволе, а које се 

односе на  конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и 

мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења. 

На основу члана 92.став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга 

одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за 

вршење инспекцијског надзора. 

         У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује 

и обнавља сваких пет година. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и 

обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) 

захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења 

еколошке дозволе. 

           Цјенећи да су испуњени услови из члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања 

еколошке дозволе Одјељење за стамбено-комуналне  послове и заштиту  животне средине је                  

на основу члана 94. Закона о заштити животне средине, одлучено је као у диспозитиву рјешења. 

Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање  еколошке дозволе 

обрачуната је и наплаћена  по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о  општинским 

административним  таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и  ''Сл. 

гласник Града  Бијељина" бр. 15/13 , 19/13 и 11/15 ). 

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења. 

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са   

10,00 КМ Републичке административне таксе. 

 

Обрађивач                                                                                Контролисао шеф одсијека  

Суада Поповић, дипл. инж.                                            Весна Радикић, дипл. економиста             

знж. и животне средине                          

 

ДОСТАВЉЕНО:                            П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1.Наслову 

2.Одјељењу за просторно уређење                         Богдан Тадић, маст. инж. електр.и рачунар.                  

3.Инспектору за екологију 

4.Одјељење за финансије 

5.Овом органу 

6.А/А                                                                                         


