РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
НАЧЕЛНИК - АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Одјељење за просторно уређење,
стамбено – комуналне послове и екологију
Број: 05/13-92-23/15
Датум: 29.09.2015. године
Одјељење за просторно уређење, стамбено - комуналне послове и екологију, општине Модрича,
рјешавајући по захтјеву АД „КОМО“ Модрича за обнављање еколошке дозволе за погон за
производњу горњих дијелова обуће у Модричи а на основу члана 94. Закона о зaштити животне
средине ("Службени гласник Републике Српске" број: 71/12), 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) д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
1. ОБНАВЉА СЕ РЈЕШЕЊЕ број: 05/4-92-59/10 од 02.12.2010. године којим је издата
ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА Инвеститору АД „КОМО“ Модрича за погон за производњу горњих
дијелова обуће у Модричи, у улици Невесињска број 7, на парцели означеној као к.ч. број 1165/7
К.О. Модрича.
2. Инвеститор је дужан без одлагања пријавити сваку случајну или непредвиђену незгоду или
акцидент који значајно утиче на животну средину.
3. Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година. Најкасније три мјесеца прије истека
њеног рока одговорно лице је обавезно да поднесе захтјев за обнављање еколошке дозволе. У
случају када је дошло до значајне промјене услова утврђених дозволом, одговорно лице подноси
нови захтјев за издавање дозволе, а на начин и по поступку за њено издавање прописано Законом
о заштити животне средине.
Образложење
3.

Инвеститор АД „КОМО“ Модрича поднио је дана 01. 09. 2015. године заведен под бројем
05/13-92-23/15 овом одјељењу захтјев за обнављање еколошке дозволе број: 05/4-92-59/10 од
02.12.2010. године за погон за производњу горњих дијелова обуће у Модричи, у улици
Невесињска број 7, на парцели означеној као к.ч. број 1165/7 К.О. Модрича.

Уз захтјев су приложени Докази о извршеним мјерама о обавезама наложеним у
еколошкој дозволи 583/15, Записник инспектора за заштиту животне средине од 25.09.2015.
године и изјава одговорног лица, овјерена од старане надлежног органа за овјеру потписа, 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, извор имисија и локацију на којој
се постројење налази.
Цијенећи чињеницу да су испуњени услови из члана 5. Правилника о поступку ревизије и
обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске" број: 28/13), то је на
основу члана 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске"
број: 71/12) донесено рјешење као у диспозитиву.
Oпштинскa административнa таксa у износу од 50,00 КМ наплаћена је на основу члана 2.
Тарифни број: 16. Одлуке о општинским административним таксама и накнадама („Службени
гласник општине Модрича“, број: 1/12 и 8/13).
Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења може се изјавити жалба Министарству
за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана његовог
достављања, путем овог органа. Жалба се таксира са 10, 00 КМ административне таксе.
Рјешење доставити:
1. Подносиоцу захтјева (2х),
2. Евиденцији,
3. Еколошкој инспекцији,
4. Архива.-

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Јован Мишић, дипл.инж.грађ.
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