РЕПУБЛИКА СРПСКА
Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију
Бања Лука
Трг Републике Српске брoj 1
Број: 15.04-96-66/14
Датум: 12.12.2019.године
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,
рјешавајући по захтјеву правног субјекта „MHE MARVEL“ д.о.о. Калиновик, за обнављање
рјешења овог органа број: 15.04-96-66/14 од 24.11.2014. године, о одобравању Студије утицаја на
животну средину пројекта ХЕС „Горња Неретва“ Фаза I (МХЕ „Гребенац Ушће“, снаге 1,064 МW,
МХЕ „Мједеник“, снаге 1,207 МW и МХЕ „Играшица“, снаге 0,675 МW) на ријекама Неретва и
Играшица, општина Гацко, а на основу члана 113. став 2. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ ЗАХТЈЕВ правног субјекта „MHE MARVEL“ д.о.о. Калиновик за
обнављање рјешења Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, број: 15.0496-66/14 од 24.11.2014. године, о одобравању Студије утицаја на животну средину пројекта ХЕС
„Горња Неретва“ Фаза I (МХЕ „Гребенац Ушће“, снаге 1,064 МW, МХЕ „Мједеник“, снаге 1,207
МW и МХЕ „Играшица“, снаге 0,675 МW) на ријекама Неретва и Играшица, општина Гацко, због
непостојања услова за покретање поступака.
Образложење
Дана 12.08.2019. године, на протоколу Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију, запримљен је захтјев правног субјекта „MHE MARVEL“ д.о.о.
Калиновик, за обнављање рјешења овог органа број: 15.04-96-66/14 од 24.11.2014. године, о
одобравању Студије утицаја на животну средину претходно наведеног пројекта. Предметни
захтјев, заснован је на одредбама члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања
еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/13 и 104/17), којим су
дефинисани рокови за покретање поступака ревизије и обнављања еколошких дозвола односно
рјешења о одобравањњу студије утицаја.
Захтјев је употпуњен дана 06.09.2019. године, на начин да је достављен Записник о
извршеној ванредној инспекцијској контроли, Републичког еколошког инспектора, бр. 24.090/362246-78-1/19 од 03.09.2019. године.
Увидом у рјешење чије се обнављање тражи, овај орган је утрдио да је тачком 8.
диспозитива утврђено да исто престаје да важи ако носилац пројекта не прибави одобрење за
грађење у року од двије године од дана пријема рјешења, а који рок је прописан чланом 73. став 5.
Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 79/15).
Надаље, поступајући по захтјеву „MHE MARVEL“ д.о.о. Калиновик од 08.11.2016. године,
за продужење рока важења наведеног рјешења, ово министарство је издало рјешење број 15.04-9666/14 од 02.12.2016. године, којим је сходно члану 73. став 6. Закона о заштити животне средине,
продужен рок важења рјешења о одобравању Студије утицаја на животну средину предметног
пројекта, тако да је утврђено да исто важи до 24.11.2017. године. Наиме, наведеном законском
одредбом је предвиђено да се важење рјешења о одобравању студије може продужити за годину

дана, из разлога неаужурности органа надлежних за издавање грађевинске дозволе, еколошке
дозволе и других одлука у складу са посебним прописима.
Након истека претходно наведеног рока односно након престанка важења рјешења о
одобравању студије, подносилац захтјева се дана 01.10.2018. године, обратио овом органу новим
захтјевом за додатно продужење рока важења предметног рјешења. С тим у вези, министарство је
дописом број 15.04-96-66/14 од 23.11.2018. године, обавијестило подносиоца захтјева, да је
рјешење престало да важи дана 24.11.2017. године, те да је сходно члану 64. Закона о заштити
животне средине потребно поднијети нови захтјев за претходну процјену за наведени пројекат.
И поред наведеног обавјештења у којем су дате смјернице за даље поступање сходно
законским одредбама, правни субјект „MHE MARVEL“ д.о.о. Калиновик, се обратио овом органу
захтјевом за ревизију и обнављање рјешења број: 15.04-96-66/14 од 24.11.2014. године, о
одобравању Студије утицаја на животну средину предметног пројекта.
Водећи рачуна да је рјешење овог министарства чије се обнављање/ревизија тражи,
истекло још у новембру 2017. године, изводи се заључак да не постоје услови за вођење
предметног поступка, због чега је и одлучено као у доспозитиву на основу свих претходно
наведених чињеница, а у складу са чланом 113. став 2. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
На крају је потребно указати подносиоцу захтјева да се може обратити овом министарству
за издавање рјешења о одобравању студије утицаја за предметни пројекат по претходној
спроведеној процедури претходне процјене о утицају на животну средину. Претходна процјена се
покреће подношењем захтјева у складу са чланом 64.Закона о заштити животне средине
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 79/15) за предметни пројекат.
Овај закључак је коначан у управном поступку те против њега није допуштена жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бања Луци, у року од 30
дана од дана пријема овог закључка. Тужба се подноси у потребном броју примјерка и таксира са
износом од 100,00 КМ судске таксе и предаје Суду непосредно или му се шаље поштом.
Уз тужбу се доставља овај закључак у оригиналу, овјереном препису или овјереној
фотокопији.
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