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ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ШТА ЈЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА?
Еколошка дозвола је управни акт која има за циљ висок ниво заштите животне средине у цјелини, преко
заштите ваздуха, воде и земљишта.
Еколошка дозвола је интегрални документ, јер је у њој интегрисано спрјечавање и контрола загађења
животне средине.
За објекте у којима се обављају дјелатности које угрожавају или могу угрожавати животну средину прије
подношења захтјева за грађевинску дозволу, а уколико је тражено локацијским условима, инвеститор
је дужан претходно прибавити еколошку дозволу, што је регулисано Законом о заштити животне
средине (Службени гласник Републике Српске број 71/12 и 79/15).

ПОГОНИ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА КОЈА СЕ ИЗДАЈЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Еколошку дозволу прибављају сви погони и постројења који спадају у један од наведених индустријских/
занатских сектора: енергетике, хемијске, металне, минералне, површинске обраде метала, рударства,
прехрамбене, пољопривредне, текстилне, кожарске, дрвне и папирне, управљање водама, управљање
отпадом, инфраструктурни и други пројекти, туризам и забава, те погони и постројења за која постоји
опасност од несрећа већих размјера.
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НАДЛЕЖНОСТИ У ИЗДАВАЊУ ЕКОЛОШКИХ ДОЗВОЛА
Министарство за просторно уређење,грађевинарство и екологију РС издаје еколошку дозволу за
постројења која одговарају пројектима наведеним у Правилнику о пројектима за које се спроводи
процјена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 124/12) и то:
• погони наведени у члану 2. Правилника: обавезна је процјена утицаја на животну средину;
• погони наведени у члану 3. Правилника: Министарство одлучује о потреби спровођења
процјене утицаја на животну средину;
• пројекти (члан 4.) који не достижу прописани праг, али који могу имати значајан утицај на
животну средину;
• пројекти наведени у члановима 2, 4, 5. и 6. Правилника о постројењима која могу бити
изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“,
број 124/12).
Јединице локалне самоуправе издају еколошке дозволе у складу са чланом 3. Правилника о постројењима
која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник
РС”, број 124/12):
• за постројења чије су величине испод прагова утврђених чланом 2. наведеног Правилника.

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
Инвеститор подноси захтјев (образац у шалтер сали) Одјељењу за просторно уређење за:
1. Издавање еколошке дозволе,
2. Ревизију и обнављање еколошке дозволе.

ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. За издавање еколошке дозволе:
Уз захтјев за издавање еколошке дозволе потребно је приложити:
• локацијске услове - за нова постројења,
• копију катастарског плана,
• доказе који садрже листу елемената у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине
(„Службени гласник РС“, број 71/12 и 79/15) у два примјерка - припремљене од стране овлаштеног
правног лица, која испуњавају услове за обављање дијелатности из области заштите животне
средине,
• употребну дозволу - за постојећа постројења,
• општинску административну таксу у износу 30,00 КМ.
2. За обнављање еколошке дозволе:
• Извјештај о извршеним мјерењима емисија, наложеним у дозволи која се обнавља, од овлаштене
институције;
• Записник инспектора за заштиту животне средине да су извршене мјере и обавезе наложене
рјешењем о дозволи и да није дошло до значајних промјена услова, који се односе на постројење
и активности, основне и помоћне сировине, коришћење енергије, изворе емисије и локацију на
којој се постројење налази;
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•

•

Овјерена изјава одговорног лица да су даном подношења захтјева за обнављање дозволе
извршене мјере и обавезе наложене рјешењем о дозволи и да није дошло до значајних промјена
услова који се односе на постројење и активности, основне и помоћне сировине, коришћење
енергије, изворе емисија и локацију на којој се постројење налази;
Такса за издавање обновљене еколошке дозволе у износу од 30,00 КМ.

Инвеститор је дужан поднијети захтјев за обнављање еколошке дозволе, 3 мјесеца прије истека рока
важења исте, а на основу Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени
гласник Републике Српске“, број 28/13 и 104/17).

ДОНОШЕЊЕ РЈЕШЕЊА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
•

•
•
•
•
•

Обавијештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе објављује се на огласној
табли Општинске управе Прњавор и на званичној интернет страници Општине у трајању од 30
дана.
Одјељење обезбјеђује заинтересованој јавности увид у захтјев за еколошку дозволу и приложене
доказе.
Заинтересована јавност може поднијети надлежном органу мишљење о захтјеву у писаној форми.
Еколошка дозвола издаје се у року од 45 дана од дана када захтјев буде у потпуности комплетиран.
Клаузулу правоснажности на рјешење странка добија 15 дана од дана пријема код службеног
лица у Одјељењу за просторно уређење, канцеларија бр. 4.
Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година.

ИНФОРМАЦИЈЕ
Све информације о поступку издавања еколошке дозволе можете добити у шалтер сали бр. 1 и Одјељењу
за просторно уређење Општинске управе Прњавор, ул. Карађорђева бр. 2 или на телефон број 051/663162 и 051/663-740, локал 227.
Писмено се можете обратити на e-mail адресу: urbanizam@opstinaprnjavor.net.

Ovaj info-materijal je urađen uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ovog info-materijala je
isključiva odgovornost opštine Prnjavor, i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta
Evropske unije.
Izrada ovog info-materijala je podržana kroz Program za lokalnu samoupravu i
ekonomski razvoj u BiH, EU ProLocal, kojeg finansiraju Evropska unija i Vlada
Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH.
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Карађорђева бр. 2, 78430 Прњавор; Република Српска; БиХ
Тел: +387 (0) 51 663-740; Факс:+387 (0) 51 663-740
Е-mail: opstina@prnjavor.ba; Web: www.prnjavor.ba

