
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

                           В Л А Д А 

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 

       ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ 

                         БАЊА ЛУКА 

               Трг Републике Српске 1 

 

Број: 16-92-82/07 

Датум: 27.05.2013. године 

 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 

Српске, на основу чланa 98. став 3. Закона о заштити животне средине ("Службени 

гласник Републике Српске" број 71/12), а у вези са чланом 190. Закона о општем  

управном  поступку  ("Службени гласник Републике Српске" број 13/02, 87/07 и 50/10),  д 

о н о с и 

 

  Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. ПРЕСТАЈУ ДА ВАЖЕ Рјешење о издавању еколошке дозволе ЕРС Д.О.О. МАЛЕ 

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ Лакташи, за малу хидроелектрану «Р-С-1» на ријеци Сућески, бр. 

16-92-82/07 од 28.01.2008. године и Рјешење о измјени наведеног рјешења од дана 

24.03.2010. године, које је донијело Министарство за просторно уређење, грађевинарство 

и екологију. 

2. Налаже се ЕРС Д.О.О. МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ Лакташи да предузме мјере 

бриге о постројењу и локацији, којима ће се избјећи ризик по животну средину, здравље 

људи и материјална добра послије престанка активности утврђених еколошком дозволом 

из тачке 1. доспозитива овог Рјешења. 

3. Еколошка дозвола издата рјешењима из тачке 1. диспозитива овог Рјешења брише 

се из Регистра издатих еколошких дозвола који се води при овом Министарству. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 У складу са чланом 81. Закона о заштити животне средине - Пречишћен текст 

("Службени гласник Републике Српске" број 28/07) и члана 2. Уредбе о постројењима која 

могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу (Службени 

гласник Републике Српске, број 7/06), а на захтјев ЕРС Д.О.О. МАЛЕ 

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ, ово Министарство донијело је Рјешење о издавању еколошке 

дозволе за малу хидроелектрану «Р-С-1» на ријеци Сућески, 28.01.2008. године, на период 

од пет (5) година, у складу са чланом 79. Закона о заштити животне средине. 

 

Исто Рјешење измијењено је дана 24.03.2010. године, на захтјев одговорног лица, 

те је у тачки 1. диспозитива Рјешења извршена измјена пројектоване снаге постројења, те 

сједиште правног лица, а у складу са чланом  250. Закона о општем  управном  

поступку("Службени гласник Републике Српске" број 13/02, 87/07 и 50/10).    

 



Увидом у евиденцију издатих еколошких дозвола која се води при овом 

Министарству и спис предмета  број 16-92-82/07, овај орган је утврдио да је истекао рок 

важења Рјешења о издавању еколошке дозволе ЕРС Д.О.О. МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 

Лакташи, за малу хидроелектрану «Р-С-1» на ријеци Сућески, те да одговорно лице овог 

постројења није поднијело захтјев овом министарству за обнављање дозволе,  која обавеза 

је прописана чланом 94. Закона о заштити животне средине (Службени гласник Републике 

Српске, број 71/12) и чланом 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких 

дозвола (Службени гласник Републике Српске, број 28/13). 

 

С обзиром на напријед наведено ово министарство је одлучило као у диспозитиву 

Рјешења. 

 

Ово рјешење је коначно и против њега није допуштена жалба. 

 

Против овог рјешења може се покренути управни спор код Окружног суда у Бања 

Луци, тужбом која се подноси у року од 30 дана од дана достављања рјешења. Тужба се 

предаје у два примјерка непосредно суду или му се шаље поштом препоручено. 

 

 

 

                                            МИНИСТАР 

 

                                                                                                           Сребренка Голић   
 

  
Достављено: 1. Наслову 

         2. Одјељењу за просторно ... Рудо 

                       3. Републичком еколошком инспектору 

          4. Евиденцији 

                       5. а/а 

 


