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ОПШТИ ДИО 

 
Искориштавањем природних ресурса, њиховом прерадом и настанком различитих отпадних 
материја, човјек све више утиче на своју животну средину, мијења природно успостављено 
стање и тако доводи до еколошке неравнотеже. Због тога је циљ сваког захвата у природи, 
сваке експлоатације природних ресурса и њихове прераде да се прије свега сагледају могући 
штетни утицаји на животну средину како би се предвидјеле потребне мјере за спречавање 
штетних утицаја. То подразумијева проналажење рјешења, заснованих на проучавању 
екосистема, који имају за циљ смањење штетних утицаја на животну средину. 
Рјешења се једино могу наћи у стручном, правилном и свеобухватном третирању зашите 
радног и животног простора при изради прединвестиционих и инвестиционих програма као 
и пројектне документације, јер оно што је пропуштано у припремној фази експлоатације чак 
ни уз повећање материјалних трошкова. 
Технолошки процеси који нису базирани на таквим технолошким рјешењима која воде 
рачуна и о загађивању животне средине имају за посљедицу повећан негативан утицај на 
животну средину. 
Посљедице онечишћења траже веома дуг пут санирања а најчешће и није могуће поново 
успоставити нарушену природну равнотежу у екосистему. 
Овакав приступ је довео до нарушавања равнотеже у природи и животној средини и доводи 
у опасност нарушавање односа у биосфери. 
Због тога, основни постулати оптималне корелације научно-технолошког развоја и заштите 
животне средине треба да буду: 
- Развој и унапређење квалитета животне средине у наредном периоду мора да се заснива 

на увођењу технологија са што потпунијим кориштењем инпута (технологије са мало и 
без отпада).  

- Строго поштовање прописаних норми и нивоа дозвољеног загађења, ефикасан систем 
контроле и стимулативне санкције према загађивачима.  

- Будући развој и унапређење производних постројења – освајање нових производа не 
смије значити угрожавање животне средине па је неопходно оптимално унапређење и 
развој рјешавања отпадних токова.  

- Контрола развојних пројеката треба да се врши од стране научних и стручних 
организација, како би се фаворизовала технолошка рјешења која елиминишу даље 
негативне утицаје на животну средину.  

- Развој тзв. „чистије производње“, као стална апликација интегралне превентивне 
стратегије заштите животне средине на процес, производ и услуге са циљем побољшања 
ефикасности и ограничавања ризика, како за човјека, тако и за животну средину.  

Израду Захтјева за издавање еколошке дозволе инвеститор „Лебурић Комерц” д.о.о. 
Прњавор, за објекат Тржног центра „FORTUNA CITY“ у улици Петра Кочића бр.4 у Грчици, 
Брчко дистрикт БиХ, је повјерио лиценцираној фирми „ЗАШТИТА, ЕКОЛОГИЈА И 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Бијељина овлашћеној за обављање послова у области заштите 
животне средине.    
Улога Захтјева за издавање еколошке дозволе постројења, тј. објеката у систему заштите 
животне средине је вишеструка, али је примарна и превасходна превентивна улога. Захтјеви 
се раде како би се зауставила даља деградација животне средине, спријечио увоз и увођење 
застарјелих и тзв.“прљавих“ технологија и постројења, који су велики и потенцијално опасни 
загађивачи животне средине, као и да би се спријечили хемијски или еколошки акциденти 
или удеси ширих размјера. 
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1) Име и адреса одговорног лица и инвеститора погона и постројења  

 
 

Инвеститор:   „Лебурић Комерц” д.о.о. Прњавор 
Назив погона: Тржни центар „FORTUNA CITY“   
Локација објекта: к.ч. број 1333/2, 1333/4 и 1333/5 К.О. Брчко 2 
Адреса: Ул. Петра Кочића бр.4, Грчица, Брчко дистрикт БиХ 
 
 
НАПОМЕНА: 
Предметни објекат је био у власништву фирме „ЗАНАТ“-ДИЗАЈН д.о.о. Брчко те један дио 
пројектне документације припада наведеној фирми (Урбанистичка сагласност са стручним 
мишљењем, Рјешење о промјени урбанистичке сагласности). 2007. године издато је Рјешење 
за измјену имена странке са „ЗАНАТ“-ДИЗАЈН д.о.о. Брчко у „Тропик“ д.о.о. Бања Лука. 
 
 
 

2) Опис погона и постројења 
 
2.1. Опис постројења 
 
Предметни тржни центар је изграђен као слободностојећи објекат на парцелама к.ч. број 
1333/2, 1333/4 и 1333/5 К.О. Брчко 2. Објекат је изграђен тако да има велики продајни 
простор са припадајућим магацинским и другим помоћним просторима.  
Објекат је слободностојећи, са надстрешницом са бочне стране. У приземљу има велики 
продајни простор, кафе бар и низ магацинских простора. У саставу објекта се налази и 
простори за смјештај инсталација.  
У оквиру задате минималне свијетле висине, на дијелу простора пројектована је галерија са 
канцеларијама, трпезаријом и санитарним чворовима за особље које ради у продајном 
дијелу.  
Објекат је изграђен тако да постоји улаз и излаз у виду вјетробранског дијела. Објекат има 
посебне улазе у магацински простор.  
 
Димензије објекта су сљедеће: 

- Комерцијални – трговински центар: 101,00 x 46,00 m; 
- Пословно – складишни објекат са управном зградом: 50,00 x 82,00 m, атријумски тип 

са два унутрашња дворишта димензија 28,00 x 9,00 m и 28,00 x 28,00 m. 
 
Конструкција 
Зграда је пројектована као слободностојећи објекат. Конструктивни систем објекта је у 
комбинацији префабрикованих АБ елемената и класичног система градње. Префабриковани 
систем је монтажни систем који се састоји од појединачних елемената: стубова, кровних 
носача, греда, олука и секундарних носача, а све од армираног бетона. Класични систем 
градње се састоји од хоризонталних и вертикалних АБ серклажа, међуспратне таванице од 
АБ плоче d=15 cm. Објекат је фундиран системом темеља самаца и греда – префабриковани 
систем градње, док је класични систем утемељен системом темељних трака. Кровна 
конструкција је од префабрикованих АБ елемената, а завршни кровни покривач је 
профилисан челични сендвич лим d=10 cm. На бочном задњем дијелу објекта појављује се 
надстрешница, која је у габариту објекта. 
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Надстрешница има исту кровну конструкцију као и цјелокупни објекат. Одводња воде са 
крова објекта ријешена је хорионталним ободним олуцима по дужој страни објекта и даље 
олучним вертикалама уз сваки префабриковани стуб који су на осовинском распону од 10 m. 
 
Материјали 
Фасадни зидови комерцијалног објекта су од фасадног сендвич панела d=10 cm постављеног 
на подконструкцију. На АБ елементе поставља се подконструкција за сендвич лим који је 
завршна обрада фасаде. 
Подови приземља, зависно од намјене простора, су подови од керамичких плочица 
гранитних и киселоотпорних, и подови од ламината. У санитарним чворовима финална 
обрада подова су керамичке плочице, а зидови су обложени плочицама до висине од 1,6 m. 
На галеријском простору су подови у комбинацији ламината и керамичких плочица. 
 
Објекат је потпуно термички изолова што се односи на постављање изолације у свим 
подовима на тлу, фасадним зидовима и у крову објекта. Изнад простора галерије и у 
кухињском дијелу постављен је спуштени плафон типа „АМФ“. Сви фасадни отвори у 
предвиђени као браварија застакљена термопан стаклом. Улазна врата у магацински дио су 
од панела, а сва унутрашња столарија је од ПВЦ профила са испуном од панела. Унутрашњи 
зидови испод галерије су од опеке завршно бојени посном бојом. Зидови магацинског 
простора и хладњача су од сендвич панела d=10 cm. Продајни простор је од магацинског 
одвојен зидом панела пуне висине (до крова), док су остали магацини преграђени панелним 
зидовима висине 310 cm. У хладњачама је постављен плафон од панела дебљине d=10 cm а у 
хладњачи за дубоко замрзавање сви зидови, плафон и под су од панела d=17 cm. На дијелу 
продајног простора који се обрађује ентеријерски са унутрашње стране се поставља зид од 
ригипса како би се покрила челична подконструкција за коју је причвршћен сендвич панел. 
 
Објекат је прикључен на електро, водоводну и ПТТ мрежу. Гријање објекта је на електричну 
енергију, преко клима инвертера. 
 
Клима инвертери 
Инвертер клима контролише брзину мотора компресора како би континуирано регулисао 
температуру. Она је ефикаснија и користи мање енергије од стандардне климе. Инвертер 
измјеничне струје користи компресор с промјењивом брзином за уштеду енергије и снаге до 
50% више од стандардне климе. Она ради пуним капацитетом док се не постигне фиксна 
температура и ради са дјелимичним оптерећењем да би одржала ту температуру. Све у 
свему, инвертер клима веома добро одржава собну температуру. 
Током процеса хлађења, клима уређај узима ваздух у затвореном простору и хлади га. Затим 
проводи хладан зрак кроз испаривач и враћа га натраг у просторију. Овај процес је управо 
супротан од класичних клима уређаја које узимају вањски зрак и хладе га водом прије него 
што га врате у просторију.  
Клима уређаји раде само на унутрашњем ваздуху. У стандардном клима уређају, компресор 
је искључен или укључен. Ради на свом пуном капацитету и користи пуну електричну 
енергију како је пројектовано. Али код инвертер клима, он ради управо супротно. Инвертер 
користи мање и више снаге по потреби или у зависности од температуре улазног ваздуха. 
Инвертер клима уређај никада не искључује компресор или моторе. Константно хлади или 
загријава просторију одржавајући брзину мотора прилагођавањем оптерећења просторије. 
Као резултат, смањује се и потрошња електричне енергије. 
Захваљујући механизму инверзије, овај процес може почети на ниском напону без додатног 
притиска на моторе или на електроенергетским системима. Они штеде много енергије тако 
што раде под дјелимичним капацитетом. Дизајниран је тако да може уштедјети 30-50% 
струје које потроши стандардни клима уређај. 
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Напомена: клима инвертери у предметном погону као расхладни медиј користе фреон R 
410A који је у складу са Кјото протоколом. 
 

 
Слика Клима инвертери 

 
Карактеристике клима инвертера 
Произвођач:   Haier Group Corporation, China 
Модел:   AV18IMVEVA 
Капацитет хлађења:  50,4 kW 
Улазна снага:   14300 W 
Струја:   24,14 A 
Називна улазна снага: 21400 W 
Називна струја:  36,13 A 
Напајање:   380-415 V, 3 N~, 50-60 Hz 
Расхладно средство:  R410A, 10 kg 
 
Агрегат  
У случају нестанка струје, на локацији се налази агрегат  смјештен је у засебан наткривени 
бокс са решеткама. Агрегат је на нафту која се по потреби довози са локалне бензинске 
пумпе, без складиштења на предметној локацији. 
 

 
Слика Бокс са агрегатом 
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Расхладне коморе 
За правилно складиштење прехрамбених производа у предметном тржном центру користе се 
расхладне коморе.  
Расхладне коморе МБ Фриго су најбоља опција за расхлад и складиштење свих 
прехрамбених и непрехрамбених производа који захтијевају контролисану температуру те се 
могу у потпуности прилагодити захтјевима корисника. 
Дебљине панела крећу се од 80 mm, 100 mm, 120 mm или 150 mm за подручје позитивне 
и/или негативне температуре. Изолацијски панели израђени су од поцинчаног челичног лима 
DH51D-З275, обојаног у бијелу боју РАЛ 9010 или од нехрђајућег челика квалитете AISI 
304, завршне обраде Scotch Brite. Стандардна дебљина челика је 0,5 mm или 0,6 mm. Панели 
су испуњени полиуретанском пјеном, густоће 40-42 kg/m³. 
Спојеви између панела су изведени као утор-перо и међусобно причвршћени бравицама што 
осигурава квалитетан спој и изврсну изолацију дуж цијелог панела. Ако се ради о комори  
без подног изолацијског, спој зидног панела с подом изводи се помоћу ПВЦ или лимених 
„У“ профила. 
 

 
Слика Расхладне коморе 

 

       
Слика Вањске компоненте расхладних комора 

 
Вањско уређење 
Колски улаз у комплекс са насељске улице – приступне саобраћајнице је одвојен на 
приступне саобраћајнице за снабдијевање предметног објекта и објеката у кругу комплекса – 
економски колски приступ, док колски улаз за посјетиоце долази са исте саобраћајнице и 
пружа се према улазу у тржни центар, гдје се налази велики паркинг простор са источне 
стране објекта. На тај начин је потпуно раздвојен колски саобраћај посјетиоца од службеног 
– економског улаза намјењеног снабдијевању објекта робом, а истовремено је обезбијеђен 
кружни ток саобраћаја. Саобраћајнице су тако трасиране да се обезбиједи неометан 
противпожарни пут. 
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Слика Асфалтирана површина – паркинг простор 

 
Паркинг простор садржи 200 паркинг мјеста за аутомобиле. Такође се водило рачуна о 
одвајању пјешачког од колског саобраћаја те је у ту сврху, уз објекат изграђен пјешачки 
приступни плато промјењиве ширине, обрађен асфалтом, намјењен за кретање пјешака – 
купаца. Пјешачки платои са тротоаром уз саобраћајницу чине јединствену површину, што 
омогућава несметано кретање пјешака, а обезбијеђен је и несметан приступ лицима са 
посебним потребама (инвалидним лицима).  
 
Простор за смјештај контејнера за одлагање и одвоз смећа смјештен је на платоу испред 
складишног дијела, у близини излаза тако да је обезбијеђен несметан одвоз смећа. На истом 
платоу се налази и преса за отпадни најлон и картон који се даље продаје као секундарна 
сировина овлаштеним фирмама са којима ће инвеститор да склопи уговор.  
 

                              
Слика  Преса за отпадни картон и најлон   Слика Трокоморни сепаратор  

 
Сепаратор уље/вода 
Површинске воде са паркинг простора и манипулативних површина се системом сливника и 
цјевовода одводе у трокоморни бетонски сепаратор са преливом у канализацију, димензија 
1,5x1,2 m, дубине 2 m. Сепаратор је затворен челичним поклопцима. Налази се на улазу у 
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комплекс и обезбјеђен је прилаз цистернама за чишћење и одвожњу садржаја сепаратора. 
Чишћење сепаратора и збрињавање садржаја врши овлашћена институција по потреби. 
 
2.2. Опис активности  
 
Основна активност предметног објекта је трговина.  „FORTUNA CITY“ д.о.о. осим 
прехрамбених производа, нуди и хемијске, конфекцијске, козметичке производе, те технику 
и производе за кућну употребу. Поред тога, у предметном објекту се налази и угоститељски 
објекат – кафе ресторан. 
 
2.3. Мапа локације у прилогу 
Мапа локације је дата у прилогу овог документа. 
 
 
 
3) Опис основних и помоћних сировина, осталих супстанци и енергије која 

се користи или коју производи постројење  
 
Вода  
Снабдијевање објекта водом је са градске водоводне мреже. Вода се у предметном објекту 
користи за санитарне потребе као и за одржавање објекта.  
 
Електрична енергија 
Објекат се напаја електричном енергијом са трафо-станице смјештене на локацији 
трофазним подземним прикључком. Прикључни вод је типа и пресјека PP00-y 2x(4x150) 
mm2. Трафо-станица је произвођача „DELING“ Тузла, тип KBTS-2, 10(20)/0,4 kV, 2x630 
kVA. 

 
Слика Трафо-станица на локацији 

 
Фреон R410a 
Фреон R410a развио је 1991. године Allied Signal. Пет година касније појавили су се први 
клима уређаји који су радили с новим фреоном. Циљ научника био је замијенити застарјеле 
мјешавине плина које садрже хлор. Спојеви хлорофлуороугљиководоничне групе, када су 
пуштени у атмосферу, уништавају озонски слој, повећавајући ефект стакленика. Нови фреон 
удовољава свим захтјевима Монтреалског протокола. Његов утицај на исцрпљивање 
заштитног слоја Земље једнак је нули. Састав је стабилан, инертан према металима. Нема 
боју, има благи мирис етера. 
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Нафта  
Дизел гориво служи само за потребе рада агрегата у случају нестанка ел. енергије. Нафтом се 
снабдијева са локалне бензинске станице по потреби, без складиштења на локацији. 
 
Нафта припада групи природних течних горива, чијом дестилацијом се добијају природни 
гас, пропан и бутан гас, петролеум, разна горива, тешка уља за ложење, уља за подмазивање. 
Састоји се од различитих угљоводоника: алкана, циклоалкана, аромата (бензол-толуол), а 
као нечистоће садржи сумпор, азот, кисеоник и метале. Испарења од нафте су запаљива. 
Топлота сагоријевања нафте износи 43 534 – 46 046 KJ/kg. При сагоријевању, пламен нафте 
достиже температуру од 1 100 ºC. Нафта је специфично лакша од воде, због чега плива и 
испарења од нафте горе на површини воде у случају изљевања у воду. Дизел гориво је 
течност, карактеристичног мириса. Испарења дизел горива су запаљива. Његове паре са 
ваздухом су експлозивне. 

Табела Основне физичко-хемијске карактеристике Дизел горива 
Карактеристика  Вриједност  

Запреминска маса 0,82 – 0,88 g/cm3, 
Тачка кључања > 80 °C, 
Тачка паљења D2 > 50 °C, 
Границе експлозивности 1 – 4 vol, 
Топлота сагоријевања 43 200 MJ/t, 
Степен утврђене опасности по здравље: 0 

- по запаљивости 2, 
- по реактивности 0, 

Класа опасности Fx III Bffu 
 
 
 

4) Опис извора емисија из постројења 
 
Основна загађења која се могу појавити као резултат рада тржног центра су различите 
емисије загађујућих материја у ваздух, воду и земљу, затим повишен ниво буке и 
вибрације те нарушене пејзажне карактеристике. 
 
4.1. Експлоатација погона 
 
У току експлоатације погона очекују се неповољни утицаји на ваздух, воду, земљу, биљни и 
животињски свијет, могући су визуелни недостаци и повећан интензитет буке. 
 
4.1.1. Утицај на воде и земљишта 
Кишница (оборинске воде) 
Кишница (оборинске воде) се олуцима за кишну канализацију скупља са кровова објекта и 
без мијешања са другим водама испушта у природу. 
 
Површинске воде са паркинг простора и манипулативних површина се системом сливника 
и цјевовода одводе у трокоморни бетонски сепаратор са преливом у канализацију, димензија 
1,5x1,2 m, дубине 2 m. Сепаратор је затворен челичним поклопцима. Налази се на улазу у 
комплекс и обезбјеђен је прилаз цистернама за чишћење и одвожњу садржаја сепаратора. 
Чишћење сепаратора и збрињавање садржаја врши овлашћена институција по потреби. 
 
Отпадне воде прије уласка у јавну канализациону мрежу морају да задовоље квалитет 
прописан у Правилнику о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију  
("Службени гласник Републике Српске", број: 44/01), односно у истом су дате граничне 
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вриједности и дозвољене концентрације опасних и штетних материја у отпадним водама које 
се могу испуштати у јавну канализацију.  
 
Фекална канализација 
Фекалне и санитарне воде предметног објекта су прикључене на градску канализациону 
мрежу. 
 
Чврсти отпад 
У самом процесу рада настају одређене количине чврстог органског и неорганског отпада 
као што су: остаци од хране, крпе, папир, пластика, стакло и сл. приликом чишћења и 
одржавања објекта. На локацији су постављени контејнери за прикупљање комуналног 
отпада, као и контејнер за одвојено прикупљање евентуално опасног отпада (замашћена и 
зауљена амбалажа нафтом и њеним дериватима, замашћене и зауљене крпе, неонке или 
живине лампе, флуоросцентне сијалице). 
 

Табела Врсте отпада који настаје у предметном објекту према Каталогу отпада 
Шифра Назив отпада 

13 
ОТПАДНА УЉА И ОТПАД ОД ТЕЧНИХ ГОРИВА (осим јестивих уља и 

уља из поглавља 05, 12 и 19) 
13 05 садржај из одвајача уље/вода 

13 05 01* чврсте материје из пјешчаних комора и одвајача уље/вода 
13 05 02* муљеви из одвајача уље/вода 
13 05 06* уље из одвајача уље/вода 
13 05 07* уљана вода из одвајача уље/вода 
13 05 08* мјешавине отпада из пјешчаних комора и одвајача уље/вода 

15 
ОТПАДНА АМБАЛАЖА, АПСОРБЕНСИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА УПИЈАЊЕ, 

ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНА ОДЈЕЋА КОЈА НИЈЕ 
СПЕЦИФИКОВАНА НА ДРУГИ НАЧИН 

15 01 амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду) 

15 0 1 01 амбалажа од папира и картона 
15 01 03 амбалажа од дрвета
15 01 06 мијешана амбалажа

15 02 апсорбенси, филтерски материјали, материјали за упијање и заштитна 
одјећа 

15 02 02* апсорбенти, материјали за филтере (укључујући филтере за уље који нису 
другачије спецификовани), крпе за брисање, заштитна одјећа, који су 

контамирани опасним супстанцама

15 02 03 
апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање, заштитна одјећа која је 

другачија од 15 02 02*

20 
ОМУНАЛНИ ОТПАД (ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТАВА И СЛИЧНИ 
ОТПАД ИЗ ИНДУСТРИЈСКИХ И ЗАНАТСКИХ ПОГОНА И ИЗ 

УСТАНОВА) УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ САСТОЈКЕ 
20 01 одвојено скупљени састојци (осим 15 01) 

20 01 08 биоразградиви отпад из кухиња и кантина 
20 01 21* флуоросцентне цијеви и остали отпад који садржи живу  

Напомена: Опасни отпад у Каталогу отпада има ознаку звјездице (*) 
 
Комунални отпад збрињава комунална служба са којом ће инвеститор да склопи уговор. У 
овај комунални отпад не улази дрво које се користи као огрев и остаци од исхране радника 
који се могу користити за исхрану домаћих животиња. На локацији има преса за пресовање 
отпадног картона и најлона који се, након пресовања, продају као секундарна сировина. 
Опасан отпад (запрљани адсорбенс од купљења евентуално просуте нафте из агрегата, 
флуоросцентне и халогене сијалице) се одлаже у засебан затворен контејнер на тачно 
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дефинисаној локацији и збрињава се по потреби од стране овлаштене институције са којом 
ће инвеститор да склопи уговор. 
 
Муљ из сепаратора уље/вода црпи и збрињава овлашћена фирма са којом ће инвеститор да 
склопи уговор 
 
4.1.2. Утицај на ваздух 
Под аерозагађењем подразумијевамо све оне токсичне или нетоксичне примјесе настале 
усљед човјекове производне дјелатности. Примјесе доспијевају у виду гасова, пара или 
хетерогених дисперзних система – прашине, дима, магле итд, у концентрацијама које су 
изнад прописаних или утврђених норми у Правилнику о граничним вриједностима квалитета 
ваздуха. Провјетравањем објекта помоћу вентилатора и прозора, у атмосферу се испушта 
ваздух који садржи одређене количине угљен диоксида, водене паре, трагова амонијака, 
меркаптана и сл. 
 
Као расхладно средство у расхладном систему се користи фреон Р410А. Обезбиједити 
правилан рад расхладног система, спријечити неконтролисано испуштање расхладног 
средства. Сервисирање система и надопуњавање расхладног средства смије да врши само 
овлашћена служба. Рад расхладног система мора да буде у складу са Правилником о 
постепеном искључивању супстанци које оштећују озонски омотач („Службени гласник 
Брчко дистрикта БиХ“, бр. 30/06). 
 
4.1.3. Бука и пејзажни изглед 
Главни извори буке на локацији потичу од саобраћаја (путничка возила купаца и теретна 
возила за доставу робе) и рада вентилатора расхладних уређаја. 
 
Визуелни недостаци су ублажени уређењем комуникационих, манипулативних и слободних 
површина. Вањско уређење предметног погона је комплетно (окапнице, олуци, фасада). 
Манипулативни и паркинг простор је бетониран (асфалтиран) са изграђеним дренажним 
системом за одводњу површинских вода. Изграђене су пјешаче стазе. Пази се да не долази до 
накупљања прашине по околном растињу. 
 
 
 

5) Опис стања локације на којој се постројење налази 
 
5.1. Опис постојећег стања животне средине на датој локацији   
 
Предметни тржни центар је изграђен као слободностојећи објекат на парцелама к.ч. број 
1333/2, 1333/4 и 1333/5 К.О. Брчко 2 и налази се у просторној цјелини стамбеног насеља 
Грчица у оквиру површина за зону рада и индустрије, у улици Петра Кочића бр.4. 
Приступни пут је остварен са постојеће улице у насељу на источној страни комплекса.  
Терен комплекса је релативно раван са благим падом према истоку – прилазној улици и 
југозападу. Просјечна кота терена је 97,38 м.н.в. са тим што је највиша кота 97,75 м.н.в. на 
источном дијелу терена, а најнижа кота је 97,00 м.н.в. на југозападном дијелу комплекса. 
У непосредној близини локације постоји комунална и енергетска инфраструктура на коју је 
извршен прикључак на основу услова надлежних организација. 
 
Сусједни објекти у непосредном окружењу предметне локације су: 

- са сјеверне стране, Тржни центар „Бинго“ на удаљености од око 35 m;  
- са јужне стране, Фитнес центар „Octagon“ на удаљености од око 25 m; 
- са источне стране, фабрика намјештаја „Промис ентеријери“ на удаљености од око 70 m; 
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- приступна саобраћајница се налази са јужне стране, у непосредној близини објекта, на 
удаљености од око 5 m; 

- са југоисточне стране, на удаљености од око 145 m, налази се православни храм Свете 
Петке, сједиште Архијерејског намјесништва брчанског. 

 

 
Слика  Локација исјечак Google earth 

 
У непосредној близини нема историјско - културних споменика, као ни станишта угрожених 
биљних и животињских врста. У близини предметног објекта се не налази било какво 
археолошко налазиште или слично осјетљиво подручје. 
 
 
 

6) Опис природе и количине предвиђених емисија из постројења у све 
дијелове животне средине као и идентификација значајних утицаја на 

животну средину 
 
 
Дајемо сажето мишљење о могућим утицајима предметног објекта на животну средину и 
минимуму потребних мјера за заштиту животне средине. У току рада предметног објекта 
могући су сљедећи утицаји на животну средину, односно еколошки акциденти: 
- Могућност загађења подземних и површинских вода усљед неадекватног збрињавања 

отпадног материјала  и отпадних вода; 
- Могућност загађења земљишта усљед неадекватног збрињавања отпадног материјала и 

отпадних вода; 
- Могућност загађења подземних вода у случају акцидентних ситуација; 
- Могућност загађења земљишта у случају акцидентних ситуација; 
- Просипање терета (разног).  
 
 

Fortuna 
City 

С
„Duka Bosna“ 

„TESLA“ 

„BINGO“ 

центар 

Челић 
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Табела Емисије и поријекло загађења 
Емисије из постројења Поријекло загађења 
Прашина и штетни 
гасови на локацији  

транспортна средства на локацији 

Бука   саобраћај на локацији, вентилатори расхладних уређаја 
Визуелни недостаци изглед комплекса (фасаде, кров, уредност манипулативног 

простора, прашина на зеленилу...)
Загађење тла изливање садржаја сепаратора уље/вода, изливање нафте и 

нафтних деривата, таложење прашине 
Загађење вода спирање терена, изливање садржаја сепаратора уље/вода, 

изливање нафте и нафтних деривата, таложење прашине
 
6.1. Емисије у земљиште 
 
Један од најважнијих природних ресурса и елемената животне средине је тло. Ефекте 
различитих негативних утицаја (различити по времену трајања, поријекла активности које 
резултују негативним ефектима, времену трајања негативних ефеката и сл.) можемо 
подијелити на: 
- Загађење земљишта 
- Деградација земљишта 
- Девастација земљишта 
 
Загађење земљишта 
Загађење земљишта различитим органским и неорганским материјама које доспијевају у 
земљиште било природним путем (атмосферске падавине, аероседиментација) или путем 
активности антропогених фактора (заштита пољопривредних култура са пестицидима, 
хербицидима, депоније различитог отпада) доводи до промјене хемизма тла које утиче на 
флору, фауну и самог човјека. 
 
Деградација земљишта 
Промјене природних карактеристика земљишта (геолошке, рељефне,  пејзажне, биљни и 
животињски свијет) у процесу кориштења тла у различите намјене (пољопривредно, 
грађевинско земљиште) доводи до одређеног степена деградације земљишта, углавном 
трајног карактера, који има за посљедицу нарушавање природних еко система, пејзажних 
карактеристика, климатске промјене а самим тим и животне средине. 
 
Девастација земљишта 
Девастација земљишта као крајњи облик деградације земљишта, претежно је узрокован 
веома интензивним привредним и индустријским и другим активностима (рудници 
површинског копа, депоније отпада, ерозија земљишта изазвана непланском сјечом шума). 
Адекватним планским рјешењима употребе и кориштења земљишта, примјеном савремених 
техничких и технолошких рјешења уз што већи степен уважавања природних процеса 
могуће је ријешити настали конфликт потреба и могућности. 
 
6.1.1. Чврсти отпад и загађење земљишта  
У самом процесу рада као и приликом одржавања и чишћења објекта, настају одређене 
количине чврстог органског и неорганског отпада као што су: остаци од хране, крпе, папир, 
пластика, стакло и сл.  
Папирни отпад  – картон, папирне вреће... 
ПВЦ -   најлон, вреће... 
Дрвени отпад -  палете, гајбе... 
Метални отпад -  конзерве, канте, лименке... 
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Опасан отпад - зауљен, замашћен отпад, неонке, флуоросцентне и халогене сијалице 
(лампе)  
 
Током рада тржног центра настаје значајна количина комуналног отпада, отпадне амбалаже 
и евентуално искориштених приручних средстава за чишћење и одржавање предметног 
постројења. Одлагање насталог чврстог комуналног отпада се врши привремено до коначног 
депоновања (комунална служба), на простору предвиђеном за одлагање чврстог отпада у 
оквиру предметне парцеле. На локацији се налази преса за пресовање картона и најлона који 
се даље продају као секундарна сировина.  
Такође, настаје и одређене количине евентуално опасног отпада (замашћена и зауљена 
амбалажа нафтом и њеним дериватима, замашћене и зауљене крпе, неонке или живине 
лампе, флуоросцентне сијалице). Одлагање насталог опасног отпада се врши привремено до 
коначног депоновања (овлаштена служба), на простору предвиђеном за одлагање опасног 
отпада у оквиру предметне парцеле. Површинске воде се одводе у сепаратор уље/вода са 
преливом у јавну канализациону мрежу. Чишћење сепаратора и збрињавање садржаја 
сепаратора врши овлашћена служба са којом ће инвеститор да склопи уговор. 
 
6.2. Емисије у воду 
 
Под појмом отпадна вода сматра се употребљена вода у насељима и индустрији којој су 
промијењена физичка, хемијска и биолошка својства тако да се не може користити у 
пољопривреди нити у друге сврхе. По другој дефиницији отпадна вода је комбинација 
течности и отпадних материја у њој из домаћинстава, комерцијалних зграда, индустријских 
постројења,  и институција у којима могу бити присутне подземне, површинске и оборинске 
воде.  
Због разноврсности и броја примјеса и загађења у води извршена је класификација 
полутаната према различитим карактеристикама. 
 
Табела Преглед полутаната у води и њихов значај 

Полутант Утицај и значај 
ФИЗИЧКИ ПОЛУТАНТИ  
Суспендоване материје Имају особине таложења и стварања анаеробних услова, те естетски значај.
ХЕМИЈСКИ 
ПОЛУТАНТИ 

 

Биоразградљиве органске 
материје 

Састоје се углавном од протеина, карбохидрата и масти. Дефинишу се преко 
биохемијске потрошње кисеоника (БПК5) и хемијске потрошње кисеоника 
(ХПК). Доводе до смањења и губитка кисеоника и развоја септичких услова.

Нутритијенти (храњиве 
материје) 

Угљик, азот и фосфор су битне материје за раст микроорганизама и доводе 
до њиховог нежељеног развоја. Испуштање у већим количинама на 
земљиште могу довести до загађења подземних вода.  

Резистентне органске 
материје 

Отпорне на уобичајене биолошке методе обраде. То су углавном 
површински активне материје (детерџенти), феноли и пестициди.Имају 
негативан утицај на живи свијет. 

Тешки метали Показују токсичне карактеристике на живи свијет.
Отопљене неорганске 
материје 

Неоргански састојци као што су калциј, натриј, сулфати показују негативне 
ефекте присуством у води.

Биолошке патогене клице Патогени организми који проузрокују заразне болести и епидемије 

 
Основни видови загађења површинских и подземних вода су углавном посљедица спирања 
терена након падавина или испуст нетретиране фекалне канализације односно отпадних 
вода. До загађења може доћи усљед неадекватног збрињавања отпадног материјала или као 
посљедица одбацивања органских или неорганских отпадака, те просипања разног 
материјала. 
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Површинске воде са паркинг простора и манипулативних површина се системом сливника и 
цјевовода одводе у трокоморни бетонски сепаратор са преливом у канализацију, димензија 
1,5x1,2 m, дубине 2 m. Чишћење сепаратора и збрињавање садржаја врши овлашћена 
институција по потреби. 
Отпадне воде прије уласка у јавну канализациону мрежу морају да задовоље квалитет 
прописан у Правилнику о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију  
("Службени гласник Републике Српске", број: 44/01), односно у истом су дате граничне 
вриједности и дозвољене концентрације опасних и штетних материја у отпадним водама које 
се могу испуштати у јавну канализацију.  
 
Фекалне и санитарне отпадне воде се одводе у јавну канализациону мрежу. 
 
Анализу отпадних вода на испусту из сепаратора уље/вода вршити једном у години или по 
захтјеву надлежног инспектора. 
 
6.3. Емисије у ваздух 
 
6.3.1. Анализа квалитета ваздуха 
Наведена мјерења квалитета ваздуха се врше на основу Закона о заштити ваздуха 
(“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ'', бр. 25/04, 1/05, 19/07 и 9/09), Правилника о 
мониторингу квалитета ваздуха ("Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ ", бр. 30/06), 
Правилника о граничним вриједностима емисије загађујућих материја у ваздух 
("Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ ", бр. 30/06) и Правилника о граничним и 
циљаним вриједностима квалитета ваздуха, праговима информисања и узбуне 
("Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ ", бр. 18/11). 
 
Мјерење квалитета ваздуха се врши 8-часовним или 24-часовним узорковањем на локацији 
предметног погона. Врше се мјерења концентрација релевантних показатеља квалитета 
ваздуха (што укључује мјерење концентрација азотових оксида, угљикових оксида, сумпор 
диоксида, укупно лебдеће честице и озон) и мјерење микроклиматских параметара 
(температура, притисак, влажност и струјање ваздуха)  
 
Мјерење квалитета ваздуха обављају овлаштене институције. Мјерења квалитета ваздуха на 
локацији вршити једном у три године или по налогу инспектора. 
 
6.4. Извори буке 
 
Главни извори буке на локацији потичу од саобраћаја – путничка возила купаца и рада 
вентилатора расхладних уређаја. 
На основу Правилника о дозвољеним границама интензитета звука и шума (Сл.лист 
„СР БиХ“, број 46/89), бука се изражава еквивалентним 15-минутним нивоом Леq у дБ и 
вршним вриједностима Л1 и Л10. Л1 и Л10 су нивои буке који илуструју присуство буке 
виших нивоа у трајању  1% и 10% времена мјерења, односно периода дан или ноћ. 
Дозвољени нивои буке за зону VI су представљени у сљедећој табели: 
 
Табела Дозвољени нивои вањске буке 

Зоне   

Зона V 
(пословно, управно, трговачко, 
занатско, сервисно (комунални 

сервис))

Зона IV 
(индустријско, складишно, 

сервисно и саобраћајно подручје 
без станова)   

Дозвољени 
нивои вањске 
буке (dB) 

Дан  Ноћ  Дан  Ноћ  

65 60 70 70 
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Предметно постројење (Тржни центар „Fortuna City“ ПЈ) се налази у зони VI (означена као 
индустријско, складишно, сервисно и саобраћајно подручје без станова).  
  
У смислу наведеног Правилника дан подразумијева период од 6 до 22 часа, а ноћ од 22 до 6 
часова. Предметна локација према наведеном правилнику спада у зону IV (трговачко, 
пословно стамбено и стамбено уз саобраћајне коридоре, складишта без тешког транспорта) и 
мјерења вршити на дефинисаним мјестима од стране овлаштене организације у случају 
захтјева надлежне инспекције. 
 
 
 

7) Опис предложених мјера, технологија и других техника за спречавање 
или уколико то није могуће, смањење емисија из постројења  

 
На основу процјене угрожености земље, ваздуха и околних водених ресурса, имајући 
првенствено у виду локацију објекта, његову намјену, физичко-хемијске особине материјала 
са којима се манипулише у објекту, те могућности акцидентних ситуација, предвиђамо 
максимално могуће мјере заштите природне средине у непосредној околини.  
 
7.1. Мјере заштите у току експлоатације погона  
 
7.1.1. Заштита вода и земљишта 
- Снабдијевање водом и потребне количине питке воде у предвиђеним количинама 
обезбиједи из Градског водоводног система, а у свему према условима ЈП“Комунално 
Брчко“ д.о.о. Квалитет питке воде мора бити одговарајућег квалитета, усклађеног са 
Правилником о хигијенској исправности воде за пиће односно прописаних санитарно-
техничких мјера према члану 34. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, 
број 10/98). 
- За количине узете и употребљене воде мора бити уграђени мјерни уређаји – водомјери на 
одговарајућим мјестима како је то предвиђено чланом 57. Закона о водама. 
- Вањска хидрантска мрежа мора бити у складу са Правилником о техничким 
нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени 
лист СФРЈ“, број 44/89). 
- Атмосферске воде са асфалтираних, кровних и других површина око предметног објекта не 
смију бити загађене (уље, масноће, нафтни деривати и друго) те се засебним системом 
канала одводе у трокоморни сепаратор сауље/вода са преливом у јавну канализациону 
мрежу. Системом канала такође морају бити прихваћене и атмосферске воде које 
гравитирају са површина око самог пословног објекта и паркинга, а усљед конфигурације 
терена могу доспјети на предметно подручје. 
- Отпадне воде - прелив у канализациону мрежу из сепаратора уље/вода мора бити у складу 
са Правилником о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 44/01). 
- Чишћење муља и осталих нечистоћа из сепаратора уље/вода се врши периодично, по 
потреби, и тај отпад се третира као опасан отпад. Чишћење и збрињавање садржаја 
сепаратора врши овлашћена фирма са којом ће инвеститор да склопи уговор. 
- Санитарне и фекалне воде се одводе у градску канализациону мрежу. 
- Редовно вршити евиденцију и анализу отпадних вода на преливу у јавну канализациону 
мрежу из сепаратора уље/вода и податке о томе достављати Одјељењу за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду Владе Брчко дистрикта БиХ у складу са чланом 67. Закона о 
водама. 
- Узорковање воде треба да буде у складу са Правилником о условима које морају да 
испуњавају водопривредне лабораторије као правна лица или у оквиру правних лица 
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које врше одређену врсту испитивања квалитета површинских, подземних и отпадних 
вода („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01). 
- На локацији су постављени контејнери за одвојено сакупљање комуналног и опасног 
отпада. Контејнери постављени на за то предвиђеном мјесту. На локацији се налази преса за 
картон и најлон који се даље продају као секундарне сировине. Спријечити неконтролисано 
расипање отпада и продукције отпада.  
- Инвеститор ће обезбиједити уговоре са комуналном службом за прикупљање комуналног 
отпада, папира, пластике и са овлаштеном институцијом за збрињавање опасног отпада.  
- На локацији мора постојати посуда са адсорбенсом (пијесак, екопор, пиљевина). У случају 
просипања нафте и њених деривата од одржавања постројења потребно је адсорбенсом 
покупити просуту течност што је могуће прије. Такав материјал је опасан материјал. 
 
7.1.2. Заштита ваздуха, непријатни мириси, бука  
- У циљу смањења прашине, чистити и одржавати паркинг и манипулативни простор по 
потреби квасити водом, посебно у љетним мјесецима. 
- Да би се спријечило цурење расхладног средства расхладног система и његов негативан 
утицај на  околину рад система ускладити са захтјевима Правилника о постепеном 
искључивању супстанци које оштећују озонски омотач („Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ“, бр. 30/06). 
- Вршити садњу високог растиња да би се спријечио негативан утицај (прашина, бука) на 
околину. 
- Смањење интензитета буке се постиже одржавањем вентилационог система, контролом 
транспорта, односно рада транспортних средстава, спречавањем непотребног рада мотора, 
гужве и застоја. 
 
7.1.3. Смањење визуелних недостатака 
Уређење простора, одржавање фасаде, кровова, чишћење и одржавање манипулативног 
платоа, садња високог и ниског растиња позитивно утичу на визуелни изглед предметне 
локације.  
 
7.1.4. Остале мјере 
Опште мјере (заштита на раду и заштита од пожара)    
Мјере организационе и хигијенско-техничке природе а односе се на одржавање, контролу 
опреме и инсталација, правилно складиштење, одржавање чистоће објекта и радног платоа, 
контролу рада и обучености запосленог особља и др.  
 
За спречавање посљедица нестручног руковања машинама, уређајима и инсталацијама 
дозволити руковање само овлашћеном и оспособљеном лицу, а на видном мјесту истаћи 
одговарајућа упутства за руковање као и потребна упозорења и забране.  
 
Постројења и опрема се морају редовно чистити и одржавати. Редовно вршити обавезе из 
домена заштите на раду (преглед средстава рада, обука радника, преглед електро и 
громобранских инсталација).  
 
Редовно вршити активности из области заштите од пожара (контрола ПП апарата, 
хидрантске мреже, обука радника). За све побројане активности у овом пасусу ангажовати 
овлаштене службе и водити интерну евиденцију о извршеним пословима. 
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8) Опис мјера за спречавање продукције и за поврат корисног материјала 

из отпада који продукује постројење  
 
8.1. Основне мјере, начела и обавезе 
 
Основни циљ који се мора испунити кроз процес рада тржног центра је да се смањи утицај 
на животну средину и здравље људи, да се смањи количина отпада, да се обезбиједи и 
промовише што већи проценат поновне употребе, рециклаже насталих продуката као и 
безбједно одлагање отпада. 
 
Основна начела која се односе на производњу и продукцију отпада су: 

- Начело превенције које говори да треба избјегавати стварање и настајање самог 
отпада или смањити његову количину и штетност; 

- Начело опрезности које каже да ће се за спречавање опасности и штете користити све 
расположиве мјере заштите као и оне за које понекад и не постоји научна подлога; 

- Начело одговорности произвођача које исте обавезује да у процесу производње 
одабире и користи најприхватљивија еколошка рјешења имајући у виду животни 
циклус производа као и кориштење најадекватније технологије; 

- Начело загађивач плаћа каже да произвођач или ималац отпада сноси све трошкове 
превенције третмана, одлагања и мониторинга као и евентуалне трошкове санације 
животне средине које отпад може проузроковати. 
 

Основне мјере којима се може спријечити продуковање отпада те обезбиједити смањење 
количине и штетног утицаја отпада су: 

- Кориштење технолошких постројења и процеса који рационално користе сировине и 
енергију уз минималну продукцију штетних остатака; 

- Задржавање сировина и насталих остатака унутар технолошког процеса у што већем 
проценту; 

- Производња производа који продукују минималну количину отпада и најмање 
штетних утицаја на животну средину и здравље људи; 

- Замјена сировина и материјала који проузрокују ризик када постану отпад; 
- Редовно праћење потрошње сировина и енергената те анализа података у складу са 

прописаним производним процедурама и техничким карактеристикама кориштених 
машина и уређаја; 

- Редовно праћење измјерених вриједности параметара елемената животне средине; 
- Редовно вршење контроле и вођење евиденције исправности и одржавања машина и 

уређаја. 
 

Поред тога одговорно лице - Инвеститор, према члану 64. Закона о заштити животне 
средине ("Сл. Гласник Брчко Дистрикта БиХ" бр. 24/04, 1/05, 19/07 и 9/09), има сљедеће 
основне обавезе. Постројења морају да буду изграђена и да раде тако да: 

- не угрожавају нити ометају здравље људи и не представљају несносну/претјерану 
сметњу за људе који живе на подручју утицаја постројења или за околину због 
емисија супстанци, буке, мириса, вибрација или топлоте или саобраћаја из постројења 
или према постројењу;  

- предузму све одговарајуће превентивне мјере тако да се спријечи загађење и да се не 
проузрокује значајније загађење;  

- избјегавају продукцију отпада;  
- се енергетски и природни ресурси ефикасно користе;  
- се предузимају неопходне мјере за спречавање несрећа/акцидената и ограничавање 

њихових последица;  
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- се предузимају неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао 
било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази 
вратило у задовољавајуће стање, што значи да су испуњени сви стандарди квалитета 
животне средине који су битни за локацију постројења, нарочито они који се тичу 
заштите земљишта и воде. 
 

8.2. Мјере за спречавање и смањење настанка отпада  
 
Отпад који настаје у току активности у предметном објекту (дрво, папир, пластика, метал), 
треба селективно сакупљати и продавати као секундарну сировину, чиме би се обезбиједио 
поврат финансијских средстава.  
 
Наведене врсте отпада треба одвојено сакупљати у затворене контејнере на водонепропусној 
површини. 
 
Опасан отпад, замашћени зауљен отпад, флуоросцентне и халогене лампе одвојено се 
сакупљају, правилно складиште или одлажу у контејнере, а коначно збрињавање врше 
овлаштена предузећа.  
Адекватном организацијом процеса рада спријечити настајање и расипање чврстог и течног 
отпада. Обезбиједити правилно руковање са машинама и уређајима који се користе у 
процесу рада. 
 
 
 

9) Опис осталих мјера ради усклађивања са основним обавезама 
одговорног лица, посебно мјера након затварања постројења  

 
9.1. Остале мјере 
 
У циљу смањења емисија и загађења животне средине и успостављања сталног праћења 
стања животне средине, те евентуалних негативних утицаја експлоатације предметног 
објекта, потребно је предузимати све друге неопходне мјере заштите на предметном 
локалитету, те перманентно вршити мониторинг животне средине по унапријед дефинисаној 
методологији. 
- Уређаји и инсталације у објекту постројења се морају одржавати у исправном стању а 
за рад на пословима ангажовати стручно оспособљене раднике. Радницима треба 
обезбиједити адекватну заштитну опрему, добре санитарне услове, периодичне обуке из 
домена заштите од пожара и заштите на раду. 
- У току експлоатације постројења, потребно је редовно у законским роковима вршити 
прегледе средстава рада и припадајућих електро и громобранских инсталација, да би се 
утврдило да ли су проведене све потребне мјере заштите од пожара, експлозије или 
повређивања радника.  
- Придржавати се свих препорука и других општих прописа из домена противпожарне 
заштите и заштите на раду. 
 
Поред мониторинга стања животне средине, потребно је водити дневник у који се уписују 
подаци важни за рад постројења, а посебно подаци о количини и начину депоновања 
продукованог отпада и нуспроизвода (дневно, мјесечно, годишње), затим подаци о годишњој 
потрошњи сировина и енергије, подаци о предузетим мјерама по налогу инспекције за 
заштиту животне средине, уговори са комуналним и другим службама као и евиденција о 
одвожењу отпада. 
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9.2. Мјере након затварања постројења  
 
Након евентуалног затварања предметног објекта, потребно је извршити рекултивацију 
терена, односно вратити у задовољавајуће (првобитно) стање у складу са посебним 
„Пројектом рекултивације“ који мора бити урађен са циљем дефинисања свих операција и 
захвата који се морају предузети у том случају. По престанку рада на локацији уклонити све 
материјале, терен локације треба рекултивисати (заравнати све ископе земљишта, нанијети 
слој хумуса и озеленити предметну површину). Извршити озељењавање искориштених 
површина на локацији – након затварања постројења, као и рекултивацију предметне 
локације са одговарајућим биљним врстама. Главни задатак процеса рекултивације била би 
стабилизација земљишта у околини, као и спречавање даљег девастирања земљаних 
површина на локацији. Неопходно је, у задњој години експлоатације, израдити детаљни 
пројекат санације и утврдити будућу намјену тог простора. Тачан начин санације након 
престанка експлоатације предметног објекта, биће одређен детаљном пренамјеном површина 
или објекта. 
 
 
 

10) Опис мјера планираних за праћење емисија унутар подручја и њихов 
утицај  

 
10.1. Приједлог Мониторинг плана 
 
У току рада предметног објекта, у сврху спровођења мјера заштите, а с циљем спречавања и 
ублажавања загађења елемената и фактора животне средине, неопходно је успоставити 
мониторинг који ће своју функцију имати у току читавог периода рада котла на биомасу, са 
могућношћу да се елементи мониторинга мијењају и усавршавају са потребама праћења 
загађивача квалитета за доле наведено. 
 
У сваком плану мониторинга морају бити дефинисани сљедећи ставови: 

1. Предмет мониторинга; 
2. Параметар који се осматра; 
3. Мјесто вршења мониторинга; 
4. Начин вршења мониторинга одабраног фактора/врста опреме за мониторинг; 
5. Вријеме вршења мониторинга, сталан или повремен мониторинг; 
6. Разлог због чега се врши мониторинг одређеног параметра. 

 
С обзиром на природу технолошког процеса, врсту сировина и количину загађујућих 
супстанци које се емитују, предвиђен је мониторинг сљедећих елемената животне средине.  
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Табела Мониторинг план 

Предмет 
монитори

нга 

Параметар који се 
осматра 

Мјесто 
вршења 

мониторинга 

Вријеме и 
начин вршења 
мониторинга 

Разлог због чега 
се врши 

мониторинг  
одређеног 
параметра 

Одговорност 
М
он
и
то
р
и
н
г 
ва
зд
ух
а 

Параметри 
квалитета ваздуха - 
Имисија 
Полутанти: SO2, УЛЧ, 
NO2, CO, NOx, NO. 

У близини 
објекта 

Имисија једном 
у три године 
или по налогу 
надлежног 
инспектора 

Да се утврди 
квалитет ваздуха 
на локацији 

Извођач: 
фирма 
специјализова
на за 
мониторинг 
ваздуха 
Надзор: 
Инвеститор 
или 
овлашћена 
особа

К
ва
л
и
те
т 
тл
а 

Визуелно надгледање 
земљаних површина 

На читавој 
локацији 
предметног 
објекта  

Што редовније, 
минимум једном 
у мјесецу, и 
послије сваке 
временске 
неприлике 

Да се утврди 
евентуално 
просипање 
материјала који 
могу 
контаминирати 
земљиште 

Извођач/Надз
ор: 
Инвеститор 
или радник 
кога је 
инвеститор 
задужио 

Б
ук
а 

  

Мјерење нивоа буке 
на локацији. 

У 
производном 
погону и на 
манипулатив
ном платоу. 

По налогу 
надлежне 
инспекције. 

Да се утврди ниво 
буке и шума и 
евентуални утицај 
на околне 
стамбене објекте. 

Извођач: 
фирма 
специјализована 
за мониторинг 
буке; 
Надзор: 
Инвеститор или 
овлаштена 
особа

В
од
а 

 

Анализа отпадне воде 
из сепаратора 
уље/вода 

На испусту из 
сепаратора у 
јавну 
канализацион
у мрежу 

Једном у години 
или по налогу 
надлежне 
инспекције 

Да се утврди 
квалитет отпадне 
воде која се 
испушта у јавну 
канализацију 

Извођач: 
лабораторија 
овлаштена за 
анализе воде 
Надзор: 
Инвеститор 
или  
овлаштена 
особа 

П
еј
за
ж
н
и

 
и
зг
л
ед

 Визуелно надгледање 
цјелокупног 
постројења 
запрашеност, 
уређеност 

Зелене 
површине, 
фасаде, 
кровови, 
силос,  
манипулатив
не површине

Четири пута у 
току 
календарске 
године 

Да се изналазе 
нова рјешења која 
би побољшала 
визуелни изглед и 
пејзажне 
карактеристике 
објекта

Извођач/Надз
ор: 
Инвеститор 
или радник 
кога је 
инвеститор 
задужио 

 
10.2. Мониторинг производње 
 
- Контролисати и одржавати постројења и онемогућити приступ и руковање 

нестручним лицима. 
- Уводити савремену опрему и технологију. 
- На видним мјестима истаћи одговарајућа упутства за руковање као и потребна 

упозорења и забране.  
- Сировине допремати и складиштити на за то предвиђена мјеста. 
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10.3. Мониторинг отпада и емисија 
 
- Издвајати дрво, метал и папир и користити као секундарну сировину. 
- Издвајати отпад од исхране радника и користити га за исхрану домаћих животиња. 
- Комунални отпад и опасан отпад депоновати у контејнере до преузимања од стране 

комуналне службе. 
- Сепаратор уље/вода да одржава и чисти овлаштена служба на основу уговора. 
- Вршити засад средњег и високог растиња по рубу парцеле, и гдје је то могуће. 
- Вршити стално естетско уређење постројења односно фасада, помоћних објеката, 

стаза итд. 
 
 Закључак: 
 Да се нити једна врста отпада не смије неконтролисано одлагати. Да се врши селективно 
сакупљање отпада и да се склопи уговор са комуналном службом. Да се у контејнер за 
комунални отпад одлаже само отпад који се не може искористити било као секундарна 
сировина, било као храна за домаће животиње. Да се сав опасан отпад (зауљена и замашћена 
амбалажа, неонке итд.) засебно одлаже.  
 За спречавање посљедица нестручног руковања постројењем и инсталацијама дозвољено 
је руковање само овлашћеном и оспособљеном особљу, а на видним мјестима треба 
истакнути одговарајућа упуства за руковање као и потребна упозорења и забране.  
 
 
 

11) Опис алтернативних рјешења 
 
11.1. Избор локације и економска оправданост 
 
Предметни објекат је био у власништву фирме „ЗАНАТ“-ДИЗАЈН д.о.о. Брчко. 2007. године 
издато је Рјешење за измјену имена странке са „ЗАНАТ“-ДИЗАЈН д.о.о. Брчко у „Тропик“ 
д.о.о. Бања Лука. Инвеститор је купио готов и уређен објекат и исте намјене и наставио са 
радом под властитим именом. 
 
11.2. Еколошка оправданост 
 
Намјена предметног објекта је таква да је утицај на животну средину минималан. Редовним 
одржавањем објекта и инфраструктуре ти утицаји се лако одржавају на минималном нивоу. 
 
11.3. Алтернативна рјешења 
 
Предметни објекат је карактеристичан за тржне центре са пратећим садржајима. 
 
 
 

12) Нетехнички резиме 
 
Предметни објекат је био у власништву фирме „Тропик“ д.о.о. Бања Лука и инвеститор је 
купио готов и уређен објекат и исте намјене и наставио са радом под властитим именом. 
 
Објекат је изграђен тако да има велики продајни простор са припадајућим магацинским и 
другим помоћним просторима.  
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Објекат је слободностојећи, са надстрешницом са бочне стране. У приземљу има велики 
продајни простор, кафе бар и низ магацинских простора. У саставу објекта се налази и 
простори за смјештај инсталација.  
У оквиру задате минималне свијетле висине, на дијелу простора пројектована је галерија са 
канцеларијама, трпезаријом и санитарним чворовима за особље које ради у продајном 
дијелу.  
Објекат је изграђен тако да постоји улаз и излаз у виду вјетробранског дијела. Објекат има 
посебне улазе у магацински простор.  
 
Продукција отпада на локацији је минимална. Најлон и картон се пресују на локацији и 
продају као секундарне сировине. Комунални и опасан отпад се одвојено сакупљају и 
збрињавају од стране овлаштених служби са којима ће инвеститор да склопи уговор.  
 
Површинске воде са паркинг простора и манипулативних површина се системом сливника и 
цјевовода одводе у трокоморни сепаратор уље/вода са преливом у јавну канализациону 
мрежу. Сепаратор чисти овлашћена фирма са којом ће инвеститор да склопи уговор. 
 
Гријање објекта је на електричну енергију, преко клима инвертера. Клима као и расхладне 
коморе у тржном центру као расхладно средство користе фреон R 410A који је у складу са 
Кјото протоколом. 
 
На локацији се налази и агрегат који је у употреби само у склучају нестанка електричне 
енергије. Агрегат је смјештен у засебан наткривени објекат са решеткама. Као погонско 
гориво се користи нафта која се по потреби набавља на локалној бензинској пумпи и не 
складишти се на локацији. На локацији се налазе адсорбенти (пиљевина, пијесак) за 
купљење евентуално просуте нафте при пуњењу агрегата и такав искориштен адсорбент се 
даље третира као опасан отпад. 
 
 
 

ПРИЛОГ 
 
Општа документација  
 
Рјешење о испуњености услова за обављање дјелатности из области заштите животне 
средине и Лиценца за обављање дјелатности из области животне средине, број: 28-Е/07, 
издато од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 
Српске, од 10.12.2019. године. 
 
Предметна докуметација 
 
 Употреба дозвола издата „Тропик“ д.о.о. Бања Лука за комерцијални објекат – пословни 
центар. Рјешење је издало Одјељење за јавну сигурност Владе Брчко дистрикта. Број: 12-360-
001133/07 од 09.03.2007. године. 
 Рјешење о одобрењу за грађење издата д.о.о. „Тропик“ Бања Лука за изградњу 
комерцијалног објекта – пословни центар, као 2. фазе изградње у оквиру постојећег 
комплекса објеката бившег предузећа ОДП „Занат“ Брчко. Рјешење је издало Одјељење за 
јавну сигурност Владе Брчко дистрикта. Број: 12-360-007415/05-2 од 13.03.2007. године. 
 ЗК уложак број 3323 и 3324, Катастарска општина Брчко 3 од 01.03.2022. године. 
 Копија катастарског плана, број плана 3, К.О. Брчко 3 од 10.01.2022. године. 
 Уговор о откупу секундарних сировина са „ДК КОМЕРЦ“ доо. Бијељина. 
 Мапа локације А3, Технолошки Еко Центар 
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Кориштена докуметација 
 Архитектонско-грађевински пројекат урађен од стране „IBIS PROJECT“ за „ЗАНАТ“-
ДИЗАЈН д.о.о. Брчко, септембар 2005. године. 
 
Законска регулатива 

 
 Закон о заштити животне средине („Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ“ број: 

24/04, 1/05, 19/07 и 9/09). 
 Закон о заштити ваздуха („Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ“ број: 25/04, 1/05, 

19/07 и 9/09)). 
 Закон о заштити вода („Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ“ број: 25/04, 1/05 и 

19/07). 
 Закон о управљању отпадом („Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ“ број: 25/04, 

1/05, 19/07, 2/08 и 9/09). 
 Правилник о условима за подношење захтјева за издавање еколошке дозволе („Службени 

гласник Брчко Дистрикта БиХ“ број: 2/07). 
 Правилник о категоријама отпада са листама („Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ“ 

број: 32/06). 
 Правилник о условима за испуштања отпадних вода у јавну канализацију ("Сл.гласник 

РС" бр. 44/01). 
 Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и шума ("Сл. лист СР БиХ" бр. 

46/98). 
 Правилник о постепеном искључивању супстанци које оштећују озонски омотач 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 30/06). 
 Правилник о граничним вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 39/05). 
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