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Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине 
Модрича, рјешавајући по захтјеву «НОВОПРОМ» d.o.o. Модрича, за издавање еколошке 
дозволе за погон за производњу, мјешањеи паковање вјештачког ђубрива у Модричис, а на 
основу члана 89. и члана 90. Закона о зaштити животне средине ("Службени гласник Републике 
Српске" број: 71/12), 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) 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     
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ 

 
Даје се «НОВОПРОМ» d.o.o. из Модриче ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за погон за 

производњу,мјешање и паковање вјештачког ђубрива у Модричи, у улици Ристе Микичића број 
119, на парцели означеној као к.ч. 22 и к.ч. 25  К.О. Модрича (нови премјер). 

Инвеститор «НОВОПРОМ» d.o.o.  из Модриче поднио је дана 30.04.2015. године заведен 
под бројем 05/13-92-10/15 овом одјељењу захтјев за издавање еколошке дозволе за погон за 
производњу, мјешање и паковање вјештачког ђубрива у Модричи, у улици Ристе Микичића 
број 119, на парцели означеној као к.ч. 22 и к.ч. 25 К.О. Модрича (нови премјер). 

Уз захтјев су приложени Докази за издавање еколошке дозволе од марта 2015. године 
израђени од стране ЈАВНА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА УСТАНОВА «ИНСТИТУТ ЗА 
ЗАЖТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РС» Бања Лука, лиценца Министарства о испуњености услова број: 
4-Е/03 од 03. 03. 2014. године, а како је прописано одредбама члана 85. Закона о зaштити 
животне средине.  

У закључку Доказа урађених од стране овлаштене институције констатовано је да се 
угрожавање животне средине током провођења разматраног поступка рада предметног 
постројења може свести у Законом дозвољене оквире уз поштовање предвиђених и прописаних 
мјера 

Надаље, у складу са чланом 88. Закона о зaштити животне средине  о подношењу 
захтјева за издавање еколошке дозволе јавност је упозната објављивањем обавјештења о 
поднешеном захтјеву за издавање еколошке дозволе на Огласној табли општине Модрича у 
трајању од 30 дана (од 05. 05. 2015. године до 04. 06. 2015. године). 
 У законом предвиђеном року овом Одјељењу нису достављене примједбе од стране 
заинтересоване јавности.  

Цијенећи чињеницу да су докази израђени у складу са одредбама  члана  85. Закона о 
заштити животне средине, као и чињеницу да у законском року није  било примједби јавности, 
то је на основу члана 89. и члана 90. Закона о заштити животне средине, донесено рјешење као 
у диспозитиву. 
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