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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 заштите 
радног и животног простора при изради прединвестиционих и инвестиционих програма као и 
пројектне документације, јер оно што је пропуштано у припремној фази не може се успјешно 
надокнадити у 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 колерације 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 потупнијим 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. „чистоје 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 дозводе инвеститор „ИБД“ д.д. Брчко, за откуп и продају 
секундарних сировина, је повјерио лиценцираној фирми „ЗАШТИТА, ЕКОЛОГИЈА И 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Бијељина овлаштеној 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:  Компанија за производњу бетонских производа и трговину "ИБД" д.д., 
Брчко Дистрикт, БиХ  

Порески број:  600091630003 
Назив објекта:  Откупна станица секундарних сировина 
Адреса објекта:  Дио земљишта к.ч. 2184 КО Брчко 1 - зона рада и индустрије, ул. 

Бијељинска бб. Брчко дистрикт БиХ. 
Одговорно лице: Стојан Лазић, директор. 
Контакт:  061 418 088 

2) Опис погона и постројења

2.1. Опис постројења 

Према захтјеву инвеститора, пројектована је откупна станица секундарних сировина на парцели 
означеној као к.ч. број 4026 К.О. Брчко 1, Брчко дистрикт БиХ, зона рада и индустрије“Сењак“ 
Укупна површина плаца је око 2680 m2. Предвиђени промет на годишњем нивоу је 5000 тона. 

У основи, парцела се дијели на: 
- радни простор (плато, саобраћајнице са колском вагом и паркинг) и 
- помоћни простор (надстрешница, командна кучица колске ваге, контејнер за раднике, 

тоалет, сепаратор, зеленило...). 

Предметна парцела је већим дијелом бетонирана, око 2000 m2. Од инфраструктурних радова 
планира се: 

- асфалтирање 300m2 са системом прикупљања површинских вода према сепаратору; 
- постављање сепаратора уље/вода; 
- уградња колске ваге; 
- изградња надстрешнице. 

Предметна локација у кругу „ИБД“-а је омеђена дијелом пословном зградом, дијелом 
постојећом оградом. Инвеститор подиже нову индустријску ограду око локације, са свих страна 
осим према пословној згради. Ограда укључује зелену мрежу и зелени појас високог и ниског 
растиња (према сусједним парцелама, ван круга ИБД-а). 

Откупна станица се обезбјеђује са два улаза, велики-главни улаз, за камионе и сл. и мали улаз 
за путничка возила или мања теретна возила. Приступна саобраћајница је из круга ИБД-а. 

Манипулативни простор ће бити подијељен на: 
- складиштни дио и  
- радни дио (простор за разврставање итд). 

Складишни дио платоа ће бити подијељен на : 
- простор за боксеве и контејнере и  
- простор на којем се дефинишу гомиле отпадног материјала. 

Плато и саобраћајнице се изводе са ивичњацима и уређеном одводњом према сепаратору. На 
помоћном простору парцеле постављају се пратећи објекти, простор за раднике, тоалет, 
сепаратор, одлагалиште осталог отпада. У овај простор спадају зелене површине.  
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За потребе радног процеса пројектоване су сљедеће површине и елементи: 

1. Асфалтирана површина за прикупљање отпада површине  300 m2

Ради се о водонепропусној подлози која ће се користити за складиштење отпада. Дебљина 
слојева материјала (постељица, шљунчани насип (по потреби), туцаник 0/64, асфалт у два слоја) 
ће бити прорачунати у главном пројекту. 
Ова подлога, као и и манипулативне површине, је у нагибу и преко сливника се оборинска 
канализација одводи у сепаратор масти и уља и даље у јавну канализациону мрежу.  

Слика 1. Површина за прикупљање отпада 

Укупна површина плаца је око 2680 m2. Тренутно је под бетоном око 2000 m2. Планирано је 
асфалтирање још 300 m2. 

2. Монтажни објекат
Команде колске ваге ће бити смјештене у монтажни објекат димензија 2,5 m x 2,2 m. 

3. Надстрешница
Као привремено складиште појединих метала служиће надстрешница димензија 5,5 m x 13,0 m. 
Надстрешница ће бити челичне конструкције са лименим кровним покривачем, дјелимично 
затворена канатима огреде (пластифицирана мрежа). 

4. Колска вага димензија 2,5 m x 18 m

Слика 2. Коласка вага 
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5. Сепаратор уља и масти
На локацији је предвиђен сепаратор уље/вода са коалесцентним филтером за пречишћавање 
оборинских вода са површина за прикупљање отпада и манипулативних површина, прије 
њиховог испуштања у јавну канализациону мрежу. 

Предвиђен је сепаратор произвођача „Procedo“ д.о.о. Бања Лука тип: NDOFC4600 20 l/s, корисне 
запремине 3,84 m3. 

Сепаратори уље/вода са коалесцентним филтером омогућавају већу ефикасност уклањања 
лаких материја. Систем користи полиуретански спужвасти држач на којем се сједињују честице 
уља и угљоводоника, све док се не достигну такве димензије да могу гравитацијом напустити 
отпадне воде. Овај третман препоручљив је у присуству посебно рестриктивних ограничења на 
концентрације минералних уља и угљоводоника у одлагалиштима. Препоручује се увођење фазе 
уклањања пијеска узводно од сепаратора уље како би се спријечила могућност зачепљења 
мрежице филтера чврстим материјама. 

Слика 3. Сепаратор уље/вода са коалесцентним филтером 

Чишћење сепаратора и збрињавање његовог садржаја ће да врши фирма овлашћена за те послове 
са којом ће инвеститор да склопи уговор. 

6. Контејнер за смјештај радника
На локацији ће бити постављен рпиземни монтажни објекат – контејнер за смјештај радника, 
димензија 2,4 m x 6,0 m. То је објекат металне конструкције и потконструкције и 
термоизолационих фасадних панека као завршних слојева фасадних зидова, крова и пода. 
Предметни објекат се поставља на АБ плочу. 

7. Контејнер за комунални отпад
Комунални отпад ће се одлагати у контејнер запремине 200 литара. 

8. Tоалет
На локацији ће бити постављен тоалет димензија 1,5 m x 2,0 m за потребе радника. Тоалет ће 
бити са умиваоником, спојен на канализациону мрежу. Вода за тоалет ће се обезбјеђивати 
прикључком на водоводну мрежу ИБД-а са уграђеним интерним мјерачем протока.  

9. Паркинг простори
На локацији ће бити изграђени паркинг простори за радне машине и запослене. Два паркинг 
мјеста за путничка возила запослених и простор за паркинг два теретна возила. 

1. Мирна зона у којој се плутајуће материје, као што су
уља, масти и евентуалне пјене, одвајају од отпадних 
вода и акумулирају на површини, док се тешке материје 
попут каменчића, пијеска, дијелова гуме и метала 
таложе на дну цистерне. 
2. Издвојена уља из отпадних вода се акумулирају на
површини. 
3. Тешки метали издвојени из отпадних вода
акумулирају се на дну цистерне. 
4. Коалесцентни филтер.
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10. Зелене површине
У контактној зони са радним и манипулативним простором се планира садња високог растиња. 
У пословно-производном комплексу и на парцелама пута већ постоји ниско и високо растиње. 

11. Ограда
На локацији већ постоји ограда са бетонским стубовима али она није предмет пројекта. Око 
локације ће се поставити бетонски парапет висине 20 cm, челични стубови и пластифицирана 
мрежа висине 1,8 m (укупна висина ограде 2,0 m). Дужина ограде ће бити максимално 185 m. 

Слика 4. Ограда око локације 

Постојећа бетонска површина се чисти и уређује у смислу уградње ивичњака, одводње 
површинске воде са сливницима у нагибу. Уз или поред бетонске површине се асвалтира појас 
од 300 m2 , који ће служити као манипулативна површина и интерна саобраћајница. 

Електричном енергијом ће се снабдјевати прикључком на електро мрежу ИБД-а. Инсталираће 
се интерни мјерач утрошка електричне енергије. 

2.2. Опис активности и технолошког процеса 

2.2.1. Опис активности 

Основна активност предметног постројења ће бити откуп, разврставање и продаја металног 
отпада – бакра, жељеза (лим, шпена итд), бакра, алуминијума, месинга, ростфраја, никла, 
челика, прокрома итд. 

Сакупљене количине ће да преузима фирма „Модернизација“ д.о.о. Градачац, једна од водећих 
фирми за откуп секундарних сировина у БиХ, са дозволама за управљање отпадом Федерације 
БиХ (број: 12-23-3990/17 од 06.06.2017.године) и Републике Српске (број: 15.04. 962-118/18 од 
04.04.2019. године). 

2.2.2. Опис технолошког процеса 

Дјелатност предметног комплекса је откуп, разврставање и продаја металних секундарних 
сировина, првенствено жељеза и металног отпада. 
Инвеститор предвиђа сљедећи промет на мјесечном нивоу: 
Жељезо 200 тона/мјесец – 2400 тона/годину 
Жељезни лим 
Жељезна шпена

150 тона/мјесец – 1800 тона на годину 
20 тона/мјесец – 240 тона/годину  
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Бакар 
Алуминијум 
Месинг 
Ростфрај 

11 тона/мјесец – 132 тона/годину
11 тона/мјесец – 132 тона/годину
11 тона/мјесец – 132 тона/годину
11 тона/мјесец – 132 тона/ годину 

Укупно 414 тоне/мјесец – 4968 тона/годину 

Метални отпад се откупљује од понуђача на лицу мјеста. Понуђач допрема отпад властитим 
транспортним средством. Отпад се важе и депонује на дефинисану површину на 
манипулативном платоу.  

Отпад се угрубо разврстава, по врстама и класама. Отпад се неће физички третирати, резати, 
сјећи или пресовати.  
На платоу се дефинишу простори, боксеви за поједине врсте металног отпада. Одређени метали 
нпр. месинг, бронза, бакар ће се привремено складиштити испод надстрешнице. 

Транспорт метала на локацији ће се обављати виљушкаром. 

Откупљивач властитим транспортним средством преузима сакупљени отпад. Сакупљене 
количине ће да преузима фирма „Модернизација“ д.о.о. Градачац, на основу уговора. 
Радна снага потребна за остваривање пројектованог процеса откупа секундарних сировина 
металног типа ће се обезбједити са 3 (три ) запослена радника 

За потребе радника поставља се контејнер и тоалет са умиваоником. 

Према Правилнику о категоријама отпада са листама, („Сл.гл.БчДБиХ“ бр. 32/06), откупна 
станица секундарних сировина пословаће са следећим врстама отпада: 
12 01 01 струготина и опиљци који садрже жељезо 
12 01 13 отпади од заваривања 
15 01 04 амбалажа од метала 
16 01 06 отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте 
16 01 17 метали са садржајем жељеза 
16 01 18 обојени метали 
17 04 01 бакар, бронза, месинг 
17 04 02 алуминијум  
17 04 03 олово 
17 04 04 цинк 
17 04 05 гвожђе и челик 
17 04 06 калај  
17 04 07 мијешани метали 
19 10 01 отпад од гвожђа и челика 
19 10 02 отпад од обојених метала 
20 01 40 метали 

Из каталога отпада се види велики број активности којима се продукује отпад за пословање 
откупне станице, као нпр:  

- Отпад од обликовања и површинске физичко-хемијске обраде метала и пластике; 
- Грађевински отпад и отпад од рушења објеката (укључујући отпад од изградње цеста); 
- Отпад из постројења за управљање отпадом, постројења за пречишћавање градских 

отпадних вода и припрему воде за пиће и индустријску употребу; 
- Комунални отпад и слични отпади из индустријских и занатских погона, укључујући 

одвојено прикупљене фракције. 
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2.3. Мапа локације 
 

 
Ситуација: Идејни пројекат „Планинвест“ д.о.о. Брчко, бр. 21-06-ПЈ-083 јун 2021. године 
 
 
 
3) Опис основних и помоћних сировина, осталих супстанци и енергије која 

се користи или коју производи постројење  
 
Жељезо, жељезни лим, жељезна шпена 
Жељезо (Fe, латински ferrum) је метал  VIIIB групе. Чисто жељезо је сјајан, сребрнаст, мекан 
метал који веома лако подлијеже корозији. Вијековима се користи у облику легура као што су 
челик, легуре са манганом, хромом, молибденом, ванадијумом и многим другим елементима. 
Заступљен је у земљиној кори у количини од 0,41% у облику сљедећих минерала: црвеног 
хематита (Fе2О3), црног магнезита (Fе3О4), сидерита (FеCО3), лимонита, халкопирита, пирита, 
арсенопирита. Осим ових минерала, велики технолошки значај имају карбониклова комплексна 
једињења жељеза која се добијају из хлорида жељеза. Та једињења су катализатори бројних 
органских реакција. Има 16 изотопа чије се атомске масе налазе између 49 - 63. Постојани 
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изотопи су: 54, 56, 57 и 58. Најзаступљенији је изотоп 56 (91%). Жељезо је било познато још 
првобитним цивилизацијама. 
 
Бакар   
Бакар (Cu, латински - cuprum) - хемијски елемент, метал VIIIB групе. Чисти бакар је црвенкасто-
браон боје, мек метал, врло велике топлотне и електричне проводљивости. Латински назив за 
бакар је cuprum из којег је изведен симбол за елеменат. Овај назив води порекло од израза 
cyprium aes што значи кипарски метал или кипарска бронза. 
Заступљен је у земљиној кори у количини од 55 ppm (енгл. parts per million) у виду минерала: 
халкопирита, халкозина и других. На ваздуху не подлијеже корозији али дугим стајањем на 
њему бакар се превлачи зеленом патином базних соли бакра (хидроксикарбоната, 
хидроксисулфата или хидроксихлорида). Ако се у ваздуху налази велика количина 
сумпордиоксида, умјесто зелене патине ствара се црни слој бакар сулфида. 
CuSO4 има бактерицидне особине, а безводни је јака стипса (упија воду). Комплексна једињења 
бакра су стабилна, ипак доста лако се мијења оксидацион број бакра у таквим једињењима и 
зато се она често користе као катализатори. Водени раствори соли бакра(I) имају интензивну 
зелену, а раствори соли бакра(II) интензивну плаву боју. 
Употреба 
Бакар се масовно употребљава за продукцију електричних проводника и уопште у електроници. 
Због малих резерви и велике примјене бакар представља материјал од стратешког значаја. Бакар 
се додаје у разне легуре. Мијеша се и са сребром и златом што у знатној мери побољшава њихове 
механичке особине. У грађевинарству се бакар користи као кровни покривач и за израду олука, 
а од скора и као материјал за облагање фасада. Пријатна и њежна зелена боја његове патине, као 
и велика трајност, чине га готово идеалним, иако скупим, грађевинским материјалом. 
 
Алуминијум  
Алуминијум (Al, латински- aluminium) је метал IIIA групе. Једини стабилни изотоп му је 27. 
Алуминијум је трећи по распрострањености од свих елемената који се јављају на површини 
Земље.  
Хемијске особине 
Оксидациони број алуминијума је +3, али се врло ријетко може јавити и са оксидациним 
бројевима +1 и +2. Чист алуминијум на ваздуху полако се оксидује, прекривајући се слојем 
оксида Al2O3 који штити од корозије метал који се налази испод површине. Реагује са кључалом 
водом истискујући из ње водоник, прелазећи у алуминијум-хидроксид. Алуминијум се лако 
раствара у јаким базама (као на примјер натријум-хидроксид (NaOH) или калијум-хидроксид 
(KOH)). Раствара се у соној и у разблаженој сумпорној киселини.  
Примјена 
Због његових особина, као што су мала густина и велика отпорност на корозију, легуре 
алуминијума са бакром и молибденом зване дуралуминијум нашле су многе примјене и користе 
се за производњу широке групе производа - од конзерви до дијелова за космичке бродове. Чист, 
кристалан алуминијум је крт и ломљив. Због тога што има велики афинитет према кисеонику, 
користи се у процесу добијања метала из њихових руда. Наиме, због те своје особине, истисне 
метал који желимо да добијемо, а сам се веже са кисеоником. Такав поступак добијања метала 
се зове алуминотермија. 
Једињења 
Најважнија једињења алуминијума су амфотеран алуминијум оксид, и амфотеран алуминијум 
хидроксид. Алуминијум такође гради алуминијумско-литијумски хидрид LiAlH4 који се често 
користи у органској хемији. Велики индустријски значај имају алуминосиликати, а посебно 
MAO (метални алуминосиликат). Најважнија руда алуминијума је боксит из које се он углавном 
и добија. 
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Месинг 
Месинг је легура бакра и цинка. Зависно о њиховој мери својства месинга се мијењају у великом 
распону. Месинг се користи у електротехници, као конструкцијски и украсни материјал, нпр. за 
израду музичких инструмената. Најчешће је жуте боје. Црвенкаста боја бакра губи се са 
повећањем процента цинка у легури. Има већу чврстину од бакра, реагује на атмосферске 
утицаје. Примењује се у изради лимова, цијеви и жица. 
Месинг је легура бакра и цинка, гдје је садржај цинка око 40%. Алфа месинг садржи 36% цинка. 
Има добре механичке особине и отпорност на корозију, али лошију електричну проводљивост. 
Бета месинг садржи 30 - 36% цинка. Ломљив је, али има већу тврдоћу у односу на алфа месинг. 
Гама месинг садржи више од 45% цинка и није погодан за обраду. 
 
Нерђајући челик 
Ростфрај, прокром, инокс су називи за нерђајући челик. У металургији, челичне легуре са 
најмање 11% садржаја хрома по маси. Отпоран на корозију или много отпорнији од обичног 
челика,нерђајући челик се користи тамо гдје су потребне добре особине челика и отпорност на 
корозију. Разне легуре нерђајучег челика имају примјену у ваздухопловној индустрији, 
хирургији, домаћинство (есцајг) у зависности од тога шта треба да издрже. 
Обични – угљенични челик рђе лако када је изложен ваздуху и влази. Овај оксид гвожђа - филм 
(рђа) је активан и убрзава корозију формирањем гвожђе-оксида. Нерђајући челик садржи 
довољно хрома да се формира пасивни филм хром-оксид, који спречава даљу корозију 
површине и блокира ширење у унутрашњу структуру метала.  
Нерђајући челик се може 100% рециклирати и поново употријебити. 
 
 

4) Опис извора емисија из постројења 
 
Основна загађења која се могу појавити као резултат рада предметног погона су различите 
емисије загађујућих материја у ваздух, воду и земљу, затим повишен ниво буке и вибрације 
те нарушене пејзажне карактеристике. 
 
4.1. Изградња погона 
 
У току изградње објеката доћи ће до: 

1. Повећаних емисија отпадних димних гасова који настају сагоријевањем горива у 
моторима грађевинских машина и механизације (NOx , CO2, CO, SO2, чађ и др); 

2. Развијање прашине са градилишта радом механизације и транспортом материјала; 
3. Повећаног нивоа буке која настаје радом машина и активностима на изградњи објекта;  
4. Процуривања нафтних деривата непосредно у земљиште, чиме се у већој или мањој 

мјери може контаминирати земљиште и тиме угрозити површинске и подземне воде; 
5. Накупљања комуналног, грађевинског и другог отпада.  

 
Издувне гасове као продукте сагоријевања нафтних деривата добијамо из мотора са 
унутрашњим сагоријевањем који су присутни код грађевинских машина. 
 
Продукти сагоријевања нафте и њених деривата су опасни димни гасови (NOx , CO2, CO, SO2, 
чађ и др). Негативни утицај угљенмоноксида на људе првенствено се огледа кроз његово 
везивање са хемоглобином чиме се истискује кисеоник (гушење). Гас угљендиоксид се везује 
за стварање ефекта стаклене баште и повишене температуре у атмосфери. Азотдиоксид је 
посебно штетан за дисајне органе. Једињења сумпора своје негативно дејство првенствено 
изражавају сједињени са честицама прашине утичући на слузокожу и дисајне путеве. 
Сумпордиоксид има највеће разорно дејство на грађевинске материјале. 
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Под загађеним ваздухом подразумијева се ваздух који садржи материје штетне за човјеков 
организам, флору, фауну, природна и човјековим радом створена добра у количинама и 
концентрацијама изнад количина садржаних у чистом ваздуху, изнад граница прописаних 
Законом и прописаима донесеним о квалитету ваздуха. 
Прашина се, усљед транспорта материјала, очекује у љетном периоду изградње погона усљед 
мале влажности. Транспортна средства и грађевинске машине својим дјеловањем и контактом 
са природним материјалима – земљом у сушном периоду продукују прашину. У случају 
транспорта сипког материјала (земље, пијеска, шљунка) може доћи до расипања материјала 
односно до емисије прашине. 
 
Повећан ниво буке се очекује усљед рада машина и активности на изградњи објекта. Са тим у 
вези могуће је процуривање нафтних деривата непосредно у земљиште. До процуривања нафте 
и нафтних деривата може доћи ради несавјесног одржавања машина, квара машина, или 
неадекватног складиштења горива, уља или мазива. 
Боравком радника се свакако продукују одређене количине комуналног отпада, а одржавањем 
градилишта и машина се ствара и остали отпад (метални, зауљени,...). 
 
 
4.2. Експлоатација погона 
 
У току експлоатације погона очекују се утицаји на ваздух, воду, земљу, биљни и животињски 
свијет, те повећан интензитет буке.  
 
4.2.1. Утицај на воде и земљиште 
 
Кишница (оборинске воде) ће се олуцима скупљати са кровова објекта и без мијешања са 
другим водама испуштати у колектор за површинску одводњу. 
 
Површинске воде са бетониране и асфалтиране површине за прикупљање отпада и 
манипулативних површина ће се одводити у сепаратор уље/вода са коалесцентним филтером. 
Прелив из сепаратора ће се одводити у колектор за површинску одводњу. Чишћење сепаратора 
и збрињавање његовог садржаја ће вршити овлашћена институција са којом ће инвеститор да 
склопи уговор.  
Коалесцентни филтер ће се мијењати по потреби и третирати као опасан отпад који ће да 
збрињава „КЕМИС СРС“ д.о.о. Шамац на основу уговора бр. 02-20-03/15 од 26.03.2015. године. 
 
Фекалне и санитарне воде из тоалета ће се одводити у канализациону мрежи. 
 
Чврсти отпад 
У самом процесу рада постројења за откуп и продају секундарних сировина настају одређене 
количине комуналног отпада као што су: остаци од хране, папир, пластика, стакло и сл. 
Комунални отпад се одлаже у контејнер за комунални отпад, и збрињава га ЈП „Комунално 
Брчко“ д.о.о. на основу уговора број 06.03-04556/15 од 17.04.2015. године 
 
Комунални отпад ће се одлагати у намјенски контејнер на локацији и њега ће збрињавати 
комунална служба.  
 
Опасан отпад ће се одвојено сакупљати у засебан контејнер са поклопцем, смјештен на 
водонепропусном наткривеном мјесту, и збрињавати од стране за то надлежне институције. 
Инвеститор има сколопљен уговор са „КЕМИС СРС“ д.о.о. Шамац о сакупљању, складиштењу 
и збрињавању опасног отпада. 
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У сљедећој табели дефинисан је отпад који се ствара током рада предметног погона према 
каталогу отпада. који се налази у прилогу Правилника о категоријама отпада са листама, 
(„Сл.гл.БчДБиХ“  бр. 32/06 ). 
 

Табела 1 Врсте отпада које могу да се јављају у предметном погону                           
Шифра Назив отпада 

13 
ОТПАДНА УЉА И ОТПАД ОД ТЕКУЋИХ 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 01 
амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном 

отпаду) 
15 01 01 папирна и картонска амбалажа 
15 01 02 пластична амбалажа
15 01 07 стаклена амбалажа
15 02 апсорбенси, филтерски материјали, материјали за упијање и заштитна 

одјећа 
15 02 02* апсорбенси, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису 

на други начин спецификовани), материјали за упијање и заштитна одјећа 
онечишћена опасним материјама 

15 02 03 апсорбенси, филтерски материјали, материјали за упијање и заштитна 
одјећа која није наведена у 15 02 02* 

20 КОМУНАЛНИ  ОТПАД 
20 01 одвојено скупљени састојци (осим 15 01) 
20 01 08 биоразградиви отпад из кухиња и кантина 
20 03 остали комунални отпад 
20 03 01 мијешани комунални отпад

Напомена: Опасни отпад у Каталогу отпада има ознаку звијездице (*) 
 
4.2.2. 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 вредностима квалитета ваздуха.  
 
На локацији ће долазити до стварања прашине и металних честица у току процеса транспорта 
метала на локацији. Смањење емисије ће се смањити асфалтирањем површина, квашењем 
манипулативних површина и садњом ниског и високог растиња око локације. 
 
4.2.3. Бука и пејзажни изглед 
 
Главни извор буке на локацији су транспортна средства за транспорт метала и манипулација 
металним отпадом (међусобно ударање металног отпада, ударање истог о бетон, ...). 
Визуелни недостаци ће се ублажити уређењем комуникационих, манипулативних и слободних 
површина. Манипулативни простор ће бити бетониран (асфалтиран) са изграђеним дренажним 
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системом за одводњу површинских вода. Пазиће 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 
 
Објекти Фабрике за производњу бетонских производа "ИБД" д.д. су лоцирани у насељу 
"Бијељинска цеста", Брчко Дистрикт, на подручју индустријске зоне уз лијеву страну 
магистралног пута Брчко – Бијељина. Стање животне средине на постојећој локацији у смислу 
доминантних постојећих утицаја, обиљежавају негативни утицаји, који су прије свега 
посљедица постојања непосредне близине магистралног пута и сусједних индустријских 
објеката.  
Снабдијевање водом је комбиновано из градског водовода и властитог бунара. Фекалне и 
санитарне отпадне воде су спојене на јавну канализациону мрежу. На локацији предметне 
индустријске зоне постоји уређена одводња површинских вода. Ријека Сава је удаљена 500 
метара, источно. Јужном границом парцеле пролази жељезничка пруга за Хрватску. 
Манипулативни путеви и паркинг простор су асфалтирани, односно избетонирани са 
прикључком на магистрални пут Брчко - Бијељина. Објекат је прикључен на постојећу 
дистрибутивну 10 kV мрежу и постојећу TC10/0,4 "ВОЈНА СЕЊАК". Локација предметног 
постројења је окарактерисана као „Индустријска зона“. У непосредној близини предметног 
постројења се налази фабрика шећера, фабрика уља „Бимал“, Нови Бимекс, Житопромет, 
Боснаплод. 
 
Планирана изградња не налази се на земљишту које је у зони заштите природног добра нити 
постоје заштићена културна добра у непосредној близини локалитета. Терен је раван и налази 
се приближно на висини нивелете локалног пута. 
 

 
Слика 5 Исјечак из Google Earth снимка 

 
У широј околини локације не постоји регистровано подручје ријетких и угрожених биљних и 
животињских врста, као ни заштићано природно подручје односно објекти од историјског, 
културног или археолошког значаја.  
 

Бимал 

„ИБД“

 
Фабрика 
шећера 

 
Предметна 
локација 
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Слика 6 Предметна локација - поглед на шећерану и Бимал 
 

 
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 на предметној локацији, 
могући су сљедећи утицаји на животну средину, односно еколошки акциденти: 

- Загађивање атмосфере прашином, штетним издувним гасовима из мотора са 
унутрашњим сагорјевањем.  

- Могућност загађења подземних и површинских вода услед неадекватног збрињавања 
отпадног материјала  и отпадних вода; 

- Могућност загађења земљишта услед 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). 

 
 

Табела 2 Емисије и поријекло загађења 
Емисије из постројења Поријекло загађења 

Прашина и штетни 
гасови на локацији  

транспорт, саобраћај, издувни гасови из мотора 

Бука 
 превозна и транспортна средства, манипулација металним 

отпадом 
Непријатни мириси и 

испарења  
издувни гасови 

Визуелни недостатци 
изглед комплекса (кров, уредност манипулативног 
простора, прашина на зеленилу...)
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Загађење тла 
неуредно-неправилно одлагање отпада, изливање нафте и 

нафтних деривата, сепаратора уље/вода, таложење 
прашине

Загађење вода 
спирање терена, изливање нафте и нафтних деривата, 

изливање сепаратора уље/вода,... 
 
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 коришћења тла у различите намјене (пољопривредно, 
грађевинско земљиште) доводи до одређеног степена деградације земљишта, углавном трајног 
карактера, који има за последицу нарушавање природних еко система, пејсажних 
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 индустриским 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 већем степену уважавања природних процеса могуће 
је рјешити настали конфликт потреба и могућности. 
 
6.1.1. Чврсти отпад и загађење земљишта 
 
У самом процесу рада комплекса настају одређене количине чврстог органског и неорганског 
отпада као што су: остаци од хране, крпе, папир, пластика, стакло и сл, који настају током рада 
радника на локацији.  
 
На локацији је потребно поставити канте са поклопцем за прикупљање опасног и комуналног 
отпада. Канте могу бити пластичне, треба их поставити на водонепропусну површину, на 
дефинисаном мјесту. Намјена канти за поједину врсту отпада мора бити видно истакнута. 
 
Инвеститор је обезбиједио уговоре са овлаштеним комуналним службама за прикупљање 
комуналног и опасног отпада, те ће обезбиједити уговор са овлаштеном службом за одржавање 
и чишћење сепаратора уље/вода. 
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Могуће је просипање нафте и нафтних деривата (уља и мазива) из транспортних средстава. 
Просуту нафту и њене деривате потребно је третирати адсорбенсом (екопор, пијесак, пиљевина) 
а тако прикупљен отпад третирати као опасан у договору са овлаштеном  службом.  
 
Одлагање насталог отпада ће се дакле вршити у засебне канте са поклопцем, запремине по 100 
литара, привремено до коначног депоновања (овлашћене службе за збрињавање комуналног и 
опасног отпада, на основу уговора), на простору предвиђеном за одлагање комуналног и опасног 
отпада у оквиру предметне парцеле. 
 
Правилником о категоријама отпада са листама прописују се категорије отпада, према 
особинама отпада и дјелатностима из којих отпад потиче. Врсте отпада које се јављају на 
предметној локацији су дате у Табели 1, у складу са Правилником о категоријама отпада са 
листама („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број: 32/06). 
 
6.2. Емисије у воду 
 

Под појмом отпадна вода сматра се употребљена вода у насељима и индустрији којој су 
промјењена 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. 

Због разноврсности и броја примјеса и загађења у води извршена је класификација полутаната 
према различитим карактеристикама. 
 

Табела 3 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 хранљиве 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 нетретиране 
оборинске канализације. 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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Табела 4 Подјела примјеса у води према фазно дисперзном стању 

Х
ет
ер
ог
ен
и 
си
ст
ем
и 

С
ус
пе
нз
иј
е 

Чине је нерастворљиве примјесе које са 
водом стварају суспензије, емулзије, 
или пјене.Ове примјесе дају води 
мутноћу и боју 

За уклањање ових материја из воде углавном се 
користе методе засноване на сили гравитације и 
сили адхезије.у састав материјала који се 
користе улазе глина, карбонатне стијене,муљ, 
ситни пијесак, хидроксиди метала, органске 
материје, планктон, влакна и сл. 

К
ол
ои
дн
и 

ра
ст
во
ри

 
Чине га хидрофилни и хидрофобни 
колоиди као и високомолекуларна 
једињења. Ту спадају минералне и 
органоминералне честице тла и 
земљишта, хуминске материје, вируси 
и други организми слични по 
димензијама 

Уклањање се врши рушењем колоидних 
система уз додатак хемиских реагенаса 

Х
ом
ог
ен
и 
си
ст
ем
и 

М
ол
ек
ул
ар
ни

 
ра
ст
во
ри

 

Представљају их у води растворени 
гасови и органска једињења како 
биолошког тако и антропогеног 
поријекла. Овде припадају излучевине 
живих организама (фекалије), продукти 
разградње умрлих организама, а такође 
и феноло, алкохоли, алдехиди и друга 
органска једињења.

Уклањају се биолошким методама обраде 
отпадних вода 

Јо
нс
ки

 
ра
ст
во
р Сачињавју их једињења која са водом 

чине раствор електролита као што су 
неорганске соли,киселине и базе. 

Уклањају се хемиским методама обраде 
отпадних вода 

 
Највећу опасност по загађење вода на предметној локацији, површинских и подземних, 
представљају нафта и нафтни деривати из транспортних средстава и  оборинска канализација у 
случају акцидентне ситуације или испуштања у природу без третмана.  
 
Количина вода са кровова, платоа и манипулативних површина зависи од годишњих 
атмосферских падавина као и од учесталости одржавања бетонираних и асфалтираних, 
манипулативних површина. 
 
Отпадна вода се јавља као посљедица боравка и рада људи (фекална канализација), или као 
последица оборинских падавина, али и у случају неког инцидента. У случају пожара а приликом 
гашења шмрковима, ватрогасним возилима продуковале би се веће колићине отпадне воде.  
 
Предметно постројење ће прећишћене отпадне воде оборинске канализације (из сепаратора 
уље/вода са коалесцентним филтером) испуштати у канализацију индустријске зоне те се за 
такве воде морају обезбиједити параметри према Правилнику о условима за испуштање 
отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник РС“, број 44/01). 
 
Анализа отпадне воде се врши према наведеном правилнику од стране овлаштене лабораторије. 
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Исјечак из Правилника о условима за испуштање отпадне воде у јавну канализацију („Сл.гл.РС“ бр. 44/01). 
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Анализа отпадне воде се врши према наведеном правилнику од стране овлаштене лабораторије 
на испусту у јавну канализацију.  
 
Анализу отпадне воде вршити једном у току године и по налогу надлежне инспекције. 
 
 
6.3. Емисије у ваздух 
 
Под аерозагађењем подразумијевамо све оне токсичне или нетоксичне примјесе, у ваздуху 
настале усљед човјекове 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. 
 
Неповољан утицај на ваздух ће се огледати у продукцији прашине на локацији и издувних гасова 
из мотора са унутрашњим сагорјевањем.  
На предметној локацији могућ извор емисија у ваздух је акцидентна ситуација, пожар, 
земљотрес... 
У објекту ће се јављати и прашина настала као продукт активности на датој локацији. Негативан 
утицај прашине на људе може се одразити кроз појаву кијавице, бронхитиса и алергија.  
 
Прашина је уопштен назив за сићушне постојане комадиће произвољне материје пречника 
мањег од 500 микрона или, ако се посматра још шире, за сваку фино издјељену материју. 
Прашина у атмосфери има разне изворе: земна прашина ношена вјетром, вулканске ерупције и 
ваздушно загађење су неки од примјера. Прашина у ваздуху представља аеросол. Честице у 
ваздуху имају значајан утицај на временске прилике у близини земљишта. Оне утичу на 
интензитет соларне радијације која досеже до земљишта. Честице расипају сунчеве зраке у 
различите таласне дужине, зависно од величине честица, њихове концентрације, њихове 
природе и др, а дио сунчеве радијације често апсорбују. 
 
Прашина је одговорна за многе плућне болести. Прашина може преносити болести и изазвати 
алергијске реакције код људи. Да би се умањило штетно дејство, донесене су бројне законске 
одредбе којима се прописују стандарди који морају бити испуњени у радној средини. 
 
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 лебдећих честица и озона) и мјерење микроклиматских параметара (температура, 
притисак, влажност и струјање ваздуха)  
Мјерење квалитета ваздуха обављају овлаштене институције. 
 
Мјерења квалитета ваздуха на локацији вршити по налогу надлежног инспектора. 
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6.4. Извори буке 
 
Главни извори буке на локацији су транспортна средства за транспорт метала и манипулација 
металним отпадом (међусобно ударање металног отпада, ударање истог о бетон, ...). 
 
Предметно постројење, се налази у зони VI (индустријско, складишно, сервисно и саобраћајно 
подручје без станова). На основу "Правилника о дозвољеним границама интезитета звука и 
шума" -Сл. лист "СР БиХ", број 46/89, Дозвољени нивои буке за зону VI су представљени у 
следећој табели: 
 
 Табела 5 Дозвољени нивои вањске буке за зону VI 

Зоне 
Зона V 

(пословно, управно, трговачко, 
занатско сервисно) (комунални сервис) 

Зона VI 
(индустријско, складишно, сервисно и 
саобраћајно подручје без станова) 

Дозвољени нивои 
вањске буке (dB) 

Дан Ноћ Дан Ноћ 
65 60 70 70

 
У смислу наведеног Правилника дан подразумјева период од 6 до 22 часа, а ноћ од 22 до 6 
часова. На граници зоне VI, са зонама IV и V бука не смије прелазити дозвољене нивое у зонама 
са којом граничи.  
 
Мониторинг буке 
Извори буке су транспортна средства на локацији и метални отпад који ствара буку усљед 
манипулације са истим. Бука у предметном погону је значајна само у домену заштите на раду. 
У окружењу нема стамбених објеката а саобраћајница у непосредној близини локације, са 
великим интезитетом саобраћаја, је значајнији извор буке. 
 
Праћење нивоа вањске буке (интензитет) не треба спроводити осим ако се за то укаже потреба, 
жалба сусједа или према налогу надлежног општинског (инспекцијског) органа. 
 
Одржавањем транспортних средстава и средстава рада, те одржавањем коловозне површине 
(асфалтирање, бетонирање) и садњом високог растиња на и по рубовима локације, утиче се на 
смањење нивоа буке. 
 
Мјерење нивоа вањске буке вршити једном у години или по налогу надлежног инспектора. 
 
 

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 изградње погона 
 
Емисија отпадних, димних, гасова који настају сагоријевањем горива у моторима грађевинских 
машина, транспортних средстава и механизације се може смањити сљедећим активностима:  

- Организовањем градилишта и комуникације на градилишту;  
- Кориштењем технички исправне механизације и машина;  
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- Редовним и квалитетним одржавањем механизације и машина;  
- Отклањањем уочених недостатака, који би могли утицати на загађивање ваздуха; 
- Спречавањем непотребног рада машина;  
- Спречавањем застоја, блокада саобраћаја транспортних средстава на градилишту;  
- Кориштењем еколошки прихватљивих горива (евро-дизел, безоловни бензин, ТНГ).  

 
1. Прашина усљед транспорта машина се очекује у љетном периоду изградње погона усљед 

смањене влажности. Транспортна средства прије изласка на локални пут се морају 
ослободити наслага земље и блата са пнеуматика. Ако би се радови вршили по сувом 
времену, потребно је влажити саобраћајнице да не би дошло до подизања прашине. У 
случају транспорта сипког материјала (земље, пијеска, шљунка) мора се обезбиједити 
заштитна церада да се спријечи његово расипање у току транспорта.  

2. Повећан ниво буке усљед рада машина и активности на градилишту се такође може 
смањити:  

- Правилним организовањем градилишта; 
- Одржавањем саобраћајница; 
- Регулисањем саобраћаја; 
- Употребом технички исправне механизације и машина; 
- Редовним и квалитетним  одржавањем механизације и машина.  

3. Процуривање нафтних деривата у земљиште спријечити: 
- Употребом технички исправне механизације и машина; 
- Редовним и квалитетним одржавањем механизације и машина;  
- Држањем горива, уља, мазива у одговарајућим посудама на одређеном мјесту које је 

издвојено, наткривано и изведено тако да у случају просипања нафте и нафтних деривата, 
просуту течност неће пропустити у земљиште; 

4. Претакање горива и уља вршити на одређеној непропусној површини.  
5. Организовати тоалет за раднике са контејнером за прихват фекалног отпада и празнити 

га у договору са комуналном службом. Чврсти комунални отпад, укључујући отпад од 
исхране радника, папирну, пластичну амбалажу од напитака и прехрамбених производа 
сакупљати у посебан контејнер, те га празнити у договору са комуналном службом. 
Зауљен и замашћен нафтом и нафтним дериватима (амбалажа од уља и мазива, уљни 
филтери и филтери горива, замашћене крпе итд) сакупљати одвојено и третирати као 
опасан отпад у договору са комуналном службом. Дрво из грађевинског отпада издвојити 
и користити као огрев. Земљу са ископа разастријети и нивелисати на локацији.  
 

У складу са „Законом о заштити на раду“, градилиште мора бити тако опремљено и уређено да 
је омогућено несметано и сигурно извођење свих радова. О уређењу градилишта и 
програмираним мјерама заштите при раду на градилишту саставља се посебан елборат у склопу 
„Главног грађевинског пројекта“. У елаборату су постављени захтјеви за начин организовања и 
провођења мјера заштите на раду, односно уређен је критериј којег се градилиште мора 
придржавати. За све радове који се обављају на градилишту, а код којих се појављују извори 
опасности, елаборатом морају бити утврђене одговарајуће мјере заштите.  
 
Ако у току рада наступе битне измјене у технолошком процесу измијене се нацрти, уговори, 
допунски радови и слично, руководилац градилишта дужан је захтијевати допуну или измјену 
дијела елабората. Елаборат се на градилишту мора чувати као акт трајне вриједности. Након 
предаје објекта Инвеститору, елаборат се заједно са осталом документацијом прилаже у архиву. 
Елаборат мора бити доступан цјелокупном техничком особљу на градилишту, а на захтјев 
органа надзора мора се предочити на увид. 
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7.2. Мјере заштите у току експлоатације погона 
 
7.2.1. Заштита вода и земљишта 
 
- Атмосферске воде са крова објекта спроводити у природу без мијешања са другим водама. 
Површинске воде са платоа одводити у сепаратор уље/вода са коалесцентним филтером. 
Редовно чистити и одржавати сепаратор, склопити уговор са фирмом овлаштеном за обављање 
тих послова. 
- На локацији поставити пластичну канту са поклопцем, запремине 100 литара, за прикупљање 
евентуално опасног отпада. Обезбиједити пластичну канту са поклопцем, запремине 100 литара, 
за одлагање комуналног отпада. Канте поставити на водонепропусној површини. Препоручује 
се одвојено сакупљање папира, картона и пластике ради његове продаје као секундарне 
сировине. Спријечити неконтролисано расипање отпада и продукције отпада.  
- Инвеститор је обезбиједио 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. 
 
7.2.2. Заштита ваздуха, непријатни мириси, бука  
 
- У циљу смањења прашине поред асфалтирања и бетонирања манипулативних површина, 
транспортних и приступних путева и њиховог одржавања вршиће се садња високог и ниског 
растиња. 
- Извршити правилан одабир и диспозицију дрвореда и другог зеленила у циљу формирања 
заштитних баријера. 
- У циљу смањења емисија потребно је одржавати и сервисирати транспортна средства.  
- Вршити редовно одржавање-чишћење манипулативних и радних површина. 
 
Смањење емисије буке се постиже:  

 Контролом транспорта, односно рада транспортних средстава, те регулацијом саобраћаја 
на платоу и спречавањем непотребног рада мотора, гужве и застоја. 

 Асфалтирањем и одржавањем (чишћењем) приступног пута и платоа, одржавање 
интерних саобраћајница. 

 Садњом високог растиња и правилним одабиром и диспозицијом дрвореда и другог 
зеленила у циљу формирања заштитних баријера. 

 
7.2.3. Смањење визуелних недостатака 
 
Високо растиње, поред позитивног утицаја на квалитет ваздуха, ниво буке, позитивно утиче и 
на визуелни изглед погона и само расположење радника у радној средини.  
 
Поред тога неуређеност локације, слободних зелених површина, радног и манипулативног 
простора негативно утичу на цјелокупну слику о организацији колектива, професионализму 
запослених и самом инвеститору као најодговорнијој особи. С тим у вези је озелењавање и 
уређење слободних активност, која се мора спровести одмах и стално унапређивати. 
 
Асфалтирање, озелењавање, садња високог и ниског растиња, уређење простора, одржавање 
фасаде, кровова, фарбање металних дјелова би требале бити активности које би најповољније 
дјеловале на визуелни изглед. 
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7.2.4. 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 комплекса, контролу рада и 
обучености запосленог особља и др. 
 
Није дозвољено повећавање капацитета или мијењање било којих технолошких параметара 
изван оквира обрађених у овом стручном мишљењу, без провјере, да такво повећање капацитета 
или промјена параметара неће имати негативних утицаја на околну животну средину. 
 
За спречавање посљедица нестручног руковања машинама, уређајима и инсталацијама 
дозволити руковање само овлашћеном и оспособљеном лицу, а на видним мјестима 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. 

 
 

8) Опис мјера за спречавање продукције и за поврат корисног материјала из 
отпада које продукује постројење  

 
8.1. Основне мјере, начела и обавезе 
 
Основни циљ који се мора испунити кроз процес „откупа, разврставања и продаје секундарних 
сировина металног порјекла“ је да се смањи утицај на животну средину и здравље људи, да се 
смањи количина отпада, да се обезбједи 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 решења 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 спречити продуковање отпада те обезбиједити смањење 
количине и штетног утицаја отпада су: 
- Кориштење технолошких постројења и процеса који рацинално користе сировине и енергију 

уз минималну продукцију штетних остатака; 
- Задржавање сировина и насталих остатака унутар технолошког процеса у што већем 

проценту; 
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- 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 вршити контролу и вођење евиденције исправности и одржавања машина и уређаја; 
 
Поред тога одговорно лице погона - Инвеститор, према члану 64. Закона о заштити животне 
средине ("Сл. Гласник Брчко дистрикта БиХ" бр. 24/04, 1/05, 19/07 i 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;  
- 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 погону (дрво, папир, пластика), треба 
селективно сакупљати и продавати као секундарну сировину, чиме би се обезбједио поврат 
финансијских средстава. Наведене врсте отпада треба одвојено сакупљати у затворене 
контејнере на водонепропусној површини. 
 
Опасан отпад, замашћени зауљен отпад, искориштени адсорбенси за скупљање нафте и нафтних 
деривата, искориштени коалесцентни филтер из сепаратора уље/вода, правилно се складиште 
или одлажу у канту са поклопцем а коначно збрињавање врши овлаштено предузеће на основу 
уговора. 
 
Транспорт муља из сепаратора уље/вода обављати без расипања док остаци од исхране радника 
могу да се користе као храна за домаће животиње.  
 
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. Вршити редовну техничку контролу, преглед, сервисирање и оправке машина и уређаја 
које користе у предметном процесу. 
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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 постројења, 
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. 

- У Елаборату заштите на раду треба да буду констатоване опасности за раднике у току 
рада постројења. У току експлоатације постројења је потребно редовно у законским 
роковима вршити прегледе средстава рада и припадајућих електро-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, заштите на раду, што подразумјева контролу електро и громобранских 
инсталација као и машина, уређаја односно средстава рада. Све електро инсталације 
морају бити изведене у складу са важећим стандардима. 

 
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).  
 
Саставни дио дневника мора бити: 

- Документација о техничко-технолошкој опремљености објекта; 
- Заштитној опреми радног особља; 
- 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. 
- Налаз и мишљења овлаштених институција о мјерењима микроклиме, о прегледима 

електро и громобранских инсталација као и о прегледима средстава рада. 
- Израдити елаборат заштите од пожара и експлозије у складу са важећим законским 

прописима. 
 
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 искоришћених површина на локацији 
– након затварања постројења, као и рекултивацију предметне локације са одговарајућим 
биљним врстама. 
Главни задатак овог процеса рекултивације била би стабилизација земљишта у околини, као и 
спречавање даљег девастирања земљаних површина на овом делу локације. 
Из тог разлога неопходно је у последњих пет година експлоатације, израдити детаљни пројекат 
санације и утврдити будућу намјену тог простора како би се унапријед спречило коришћење тог 
простора у неке друге сврхе. 
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10) Опис мјера планираних за праћење емисија унутар подручка 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 комплекса за откуп и 
продају металног отпада, 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 елемената животне средине, наведен у Табели 6.  
 
Табела 6 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 
одлагалишта 
отпада 

По налогу 
надлежне 
инспекције 

Да се утврди 
квалитет ваздуха 
на локацији  

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

В
од
а 

Параметри 
квалитета отпадне 
воде која се испушта 
у природу  Према 
Правилнику 
(„Сл.гл.РС“, бр. 44/01) 

Мјесто 
испуста у 
природу 

Једном у години 
и по налогу 
надлежне 
инспекције 

Да се утврди 
квалитет отпадних 
вода 

Извођач: 
фирма 
специјализова
на за анализу 
воде 
Надзор: 
Инвеститор 
или овлашћена 
особа 

К
ва
л
и
те
т 
тл
а 

Визуелно надгледање 
земљаних површина 

На читавој 
локацији 
предметног 
комплекса  

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 
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Б
ук
а Мјерење буке на 

предметној локацији 

На платоу за 
чување 
отпада 

По налогу 
надлежне 
инспекције 

Да се утврди ниво 
буке и шума  

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

П
еј
за
ж
н
и

 
и
зг
л
ед

 Визуелно надгледање 
цјелокупног 
постројења 
запрашеност, 
уређеност 

Зелене 
површине, 
манипулатив
не површине 

Континуирано 

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. 

 
10.3. Мониторинг отпада и емисија 
 

- Издвајати папир, картон и пластику и продавати 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. 
- Оборинске воде са површине за складиштење отпада и са манипулативних површина 

одводити у сепаратор уље/вода са коалесцентним филтером. 
- 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, акумулатори, батерије, неонке итд.) засебно одлаже.  

 Спријечити неконтролисан улаз људи у простор комплекса. За спречавање посљедица 
нестручног руковања постројењем и инсталацијама дозвољено је руковање само 
овлаштеном и оспособљеном особљу, а на видним мјестима треба истакнути 
одговарајућа упутства за руковање као и потребна упозорења и забране. 
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11) Опис алтернативних рјешења 
 
11.1. Избор локације и економска оправданост 
 
Изградња комплекса за откуп секундарних сировина је планирана у оквиру производног 
комплекса у власништву инвеститора. На локацији већ постоји изграђена инфраструктура – 
водоводна и канализациона мрежа, приступна саобраћајница, електроинсталације. 
 
Покретање овакве активности је оправдано са економске тачке гледишта. Раздвајање отпада и 
његово искориштавање у смислу продаје откупним станицама је позитивно за свако 
домаћинство, колектив или појединца. Таквим дјеловањем постиже се вишеструка корист, 
првенствено у смислу рационалнијег искориштења материјала а затим и поврат или уштеда 
одређених финансијских средстава. Сакупљене сировине, откупљене од правних и физичких 
лица Инвеститор ће да продаје фирми „Модернизација“ д.о.о. Градачац. 
 
11.2. Еколошка оправданост  
 
Секундарне сировине имају своју тржишну вриједност. Појединац продаје сакупљене 
(раздвојене) сировине познатом купцу. Тиме врши поврат новчаних средстава а  уједно смањује 
оптерећење на животну средину и рационалније – домаћински користи ресурсе. Свједоци смо 
смањења папирног, пластичног и металног отпада у нашем окружењу управо из разлога што се 
дефинишу путеви његовог искориштења.  
 
За рад комплекса су потребне мале количине струје и дизел горива. Комплекс нема постројења 
за сагорјевање, а од машина као потенцијалних извора буке најзначајнија су транспортна 
средства, затим брусилице. 
 
11.2. Алтернативна рјешења 
 
На локацији ће се вршити откуп, разврставање и продаја металног отпада и ова дјелатност, за 
сада, нема алтернативу. 
 
 

12) Нетехнички резиме 
 
Инвеститор планира изградњу комплекса за откуп, сортирање и складиштење металног отпада. 
Предвиђена активност ће се одвијати на засебној ограђеној локацији укупне површине 2680 m2. 
Локација је у кругу ИБД-а на к.ч. 4026 КО Брчко 1 али ће се третирати као засебна ограђена 
цјелина са свим пратећим садржајима као што су простор за раднике, тоалет итд. Предметни 
комплекс ће користити воду и електричну енергију прикључком на водоводну и електро мрежу 
„ИБД“-а али са уграђеним мјерачима потрошње тако да ће у потпуности функционисати као 
засебна пословна цјелина. 
 
Метални отпад ће се допремати друмским транспортним средствима и вагати на колској ваги. 
Метални отпад се откупљује од понуђача на лицу мјеста. Понуђач допрема отпад властитим 
транспортним средством. Отпад се важе и депонује на дефинисану површину на 
манипулативном платоу. Отпад се угрубо разврстава, по врстама и класама. Отпад се неће 
физички третирати, резати, сјећи или пресовати.   
 
На платоу се дефинишу простори, боксеви за поједине врсте металног отпада. Одређени метали 
нпр. месинг, бронза, бакар ће се привремено складиштити испод надстрешнице. 
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Сакупљене количине ће да преузима „Модернизација“ доо Градачац, једна од водећих фирми за 
откуп секундарних сировина у БиХ, те са дозволама за управљање отпадом Федерације БиХ и 
Републике Српске. 
 
Око парцеле ће бити постављена ограда и засадиће се високо и ниско растиње. Као помоћни 
објекти ту ће бити надстрешница, контејнер за раднике, преносни тоалет. Воде из тоалета ће се 
одводити у канализацију индустријске зоне. Оборинске воде са асфалтираног платоа и 
манипулативних површина ће се одводити у сепаратор уље/вода са преливом у канализацију 
индустријске зоне. Сепаратор ће да чисти и празни и да збрињава његов садржај овлашћена 
фирма са којом ће инвеститор да склопи уговор. 
 
На локацији ће бити постављени затворене пластичне канте, запремине 100 литара, за одвојено 
сакупљање комуналног и опасног отпада. Канте ће бити постављене на наткривеној, бетонској, 
водонепропусној површини. Збрињавање комуналног и опасног отпада ће да врше овлашћене 
службе са којима је инвеститор склопио уговор.  
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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 документација 
 
 Локацијски услови издати од стране Одјељења за просторно планирање и имовинско 

правне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, број УП-И-22-000934/21 од 12.07.2021. 
године. 

 Водопривредна дозвола издата од стране Одјељења за пољопривреду, шумарство и 
водопривреду Владе Брчко дистрикта БиХ, број УП-И-22-000024/15 од 01.04.2015.  
године. 

 Уговор са „КЕМИС СРС“ д.о.о. Шамац о сакупљању, складиштењу и збрињавању 
опасног отпада број 02-20-03/15 од 26.03.2015. године. 

 Уговор са ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. о пружању услуга прикупљања и одвоза смећа 
број 06.03-04556/15 од 17.04.2015. године. 

 
Кориштена документација 
 Идејни пројекат израђен од стране „Планинвест“ д.о.о. Брчко, ознака пројекта 21-06-ПЈ-083 
од јуна 2021. године. 
 Ревидована еколошка дозвола за компанију „ИБД“ д.д. Брчко, број УП-И-22-000481/20 , од 
02.04.2020.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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Epoi npeAMera:

6poj axra;

AaryM,
Mjecro,

uP-l-22-000934t21

06-11478z-006121

12.7 .2021 . roAVHe
6p'rKo

3a 3anoqeTy ,t3ryaAt5y orKynHe cTaHuqe ceKyHAapHrlx crlpoBhHa y cKnony 3oH_e nocTojeher

npol43BoAHO nOCJTOBHOM KOMnneKCy, 3OHa paAa u hHAycTphje - y3 plieKy CaBy y 6pqKo

Ar4crpnKry 6nX, a sa ocHoBy qnaHa 21,39ryH1 9 
jaeHoj ynp-aan. Spvxo EnX (,,Cnpr6eur

rnacHrx Bpqxo Artcrpr,lKra EraX", 6poj: 19107, 2108, 43108 u 9113)' 48. 3aKoHa o npocropHoM

nnaHnpaby r,t rpaleiuy (,,Cnyx6enr rnacnur Spvro Ancrpnria ErX", : 29108. 18117, 48118, 54118,

1Ot2O,'2gti1 A 4dt21), 'Kao h qnaHa 187. 3aKoHa o ynpaBHoM nocryn4i 6pvxo gncrprrra 6ocHe

XepqeroBhHe(,,Cnpr6ennrnacHuKEp'lKoAllcrphKraEraX',6poj:48/11-npevruhe{AreKcr,2lllSn
23119), goHocu:

PJETIIE!bE

I kl3Aajy ce roraqnjcxtt. ycnoan $rpuu ,,1r16fl" A.n. h3 Ep'lKo EuX, sa eanovery
fi3rpaAt6y oTKynHe GraHhlle ceKyHAapHux crlpoB4Ha y cKtony nocrojehef npotl3BoAHo

nocjroBHor KoMnneKca! na 4ujeny 3eMtbhtrra o3HaqeHor rao x.v. 6poj:
paAa I hH4ycrpt4je - nore3 y3 prjeKy Caay y Spvxo 4ncrpl4Kry BiH.

4026, K.O. Spvr<o 1, y soHu

tl npeMa o4pe46aua l4sMjeHa AonyHa Yp6auncrnvror rpaAa BpqKor (ll)-nnaHcKr4

nept/ol 2007.-2017. roguae, OAtyKa o yceajauy l43MjeHa r AonyHa
Spvxor (ll) - nflaHcKh nepnog 2OO7 .-2017 . roAuae (,,Cnyx6eHu rnacHrr
24t07), npehuerHo 3eMtbl4tlre ce Hafla3[ y yxeu yp6aHoru noApy']jy

' nore3 y3 piljeKy CaBy.

nJraHa rpaAa
Ar4crpnKra EhX", 6poj

3oHn paAa u hHAycrpnje -

lll IlpojercrHy 4oryrvrenraqrajy ypa4urh npeMa ctbeAehrM yp6aHnqrnv<o-rexHr4qKhM ycnoBhMa:

1. ,loKaq{ja: Ha HaqhH xaxo .je ro npHKa3aHo Ha rpaSulxona nilaoAy ua ,'l3MjeHa r AonyHa
Yp6arncrnsror nnaHa rpafla Epvro (ll), nrlaHcxt,t nepuo4 20q7.-2017. ro4nHa, 6poj UP-l-
22-000934121 od 12.7.2021. roAnHe, rojn je y npnnory n rcijn vruu cacraBH[ Arto oBor
Pjeueua;

2. Harvrjena: orKynHa craHllr.la ceKyHAapHrlx crlpoBhHa (np(jeu, Bafal6e n rpaHcnoprHaMjeHa: oTKynHa cTaHhr.la ceKyHAapHrlx crlpoBhHa (np4
ceKyHAapHhx d4poB Ha oAlMerana);

I3. Craryc: cranH[;

3AnOr{ETt4 PAtrOBl,4 - 3AnOqETil O6JEI$|4:
4. f[urvreusuje H cnparHocr 3ano.teror o6jeKra:

. Orpaaa
-AyxhHa: 3BeAeHo oro 115,0 m, yKynHa oro 184,0 m;
-Bt4cvHa: ua<c. 2,0 m - oA qBpcror Marephjana, Ae$l4Hncarl4 fnqBHnM npojeKroM,

OBJ EKTl,1 3A lz13 l-PMl-bY:
5. fiuven:nje, cnparHocr u naujexa o6jexara 3a x3rpaAlby:



. Ac6luT.4paHa noBpruhHa 3a t.lorlKvnrbarbe h pa3BOeraBalbe- Aee,l.vt cartA rnaBH M npojeKroM yAhJ;;t;p;;il;rG napqene,- lloepu.lrra: oKo 300,0 m2;o Cenapatop vlla lt ruactr

:l3:y.:t, AhMeH3nje, cnajarbe Ha Mpexy n{cranal]uiJa 4 Ap. Ae(phHr4c arvt rnaBHnMnpoJeKTotvl;
o KoHteiHep ga crvrieurai paaanxa:

- A[MeH3fije: 2,4 x 6 m,
-cnpaTHocT: nph3eMHa,

r Ha.acrpe!.lHhUa(sa.lpreoeN,teHocKnaatalurerbe):
- AhMeH34je: 5,5 x 13 m,
- cnpaTHocT: nph3eMHa,

. KoMaHAH? Kvha4ua .3a Konc-Kv Bary _MoHTaxH[ o6iekar:
-4rrr,leHsurje: MaKc. 2,5 x 2,2 m,
-cnpaTHocT: npl43eMHa.

. KoncKa Bafa:
-ArMeH3 je: 2,5 x 19,0 m;
-cnpaTHocT: y HhBoy Tna;

6. BxcrHa corna: pnjer-unrra rnaBHhM npojenov;7. Bpcra rpoe,a: phjeuJt4rr rnaBH M npojeKroM;
8. O6paAa o6jexara u $aca4a: npe4rvrerne o6jerre_ QacaAe ShHanHo o6papnru;

3a cBe:

rpaiqhru oA vapcror uareprjana,

9' KoxcrpyrrreHh cl'rcreM: npeAMerHe o6jerre npojerroBarn y cKnaAy ca saxehnnacraHAapAnMa, npaBhnHhqrMa n 3aKoHuMa sa oay epiry o6jerari, aeQi',ir*, 
-ri""nr"

npojerrorrl;
10' ApxureKroHcro o6nlrrogarue o6jexara uopa 6rrr y cKnaAy ca $yHxrlnjorvr ,, 3HaqaJeM
_ _ o6jexara y oKBnpy nocnoBHo - npoh3Bo4Hor_cKnaAr.rrlHor KoMnaeKca;f i' oABOA'"a: pnjeu,nr' rnaBHhM npojeKioM y cKnaAy 

"" 
nponr"r"" h 3aKoHhMa Be3aHhM 3ary o6nacr;

12' ApxhreKrypy naprepa oAHocHo_ npocrop oKo o6jeKara rpe6a ype.qnrr, o3e.neHn'4,A3paAkrtA njeuaqKe crase. Tarotle je HeonxoAHo oApeAhr, n ypeAu'A najnoaoruHra.;ynoxaqrjy 3a nocraBrbabe KoHrej'epa sa o4naraue r o4aos cveha.'vp"i""e n;"pl;"" 
"uHe Mory Kopl4crr4T[ 3a Apyre uavlexe;

13' 3aurrra o6jerara: rlpr,nr,'xoru u3fpaA,"e o6jerara, [HBec'rrop Je AyxaH Aa npuMjeHh cBenorpeoHe rvrjepe aarurrre rpaAhrhl'ra, oKo.nHhx oojeKara v ftyAn y cKr]aAy ca BaxehnMnporl4c[Ma xojr,rua je perynr4caHa oea o6nacr. nfe4rvrelrra paAoBu He cM jy yrpo3r4rhcra6hrHocr cycje4urax o6jexara y cnvicny reoraxnr,,"*r*, reonouJKr4x h ceh3MhqKhxKapakrephcrhKa rra n crarhqKrx 14. KoHCTpyfir4BHhX KapaKrephcrhKa oenx o6jprara y ceer,rynpeMa nponIcrMa 3a [3rpa,qtby o6jeKara;
14' oncura.o6jexara rpe6a ga je ycrnaleua ca oaxrjeeuua saurr[Te h nnaHupaHe eHeprercKe

chryaquje;
15' flpucryn napqerh h nocroBHoM o6jeKry: Kophc'4rh nocrojehh y3 cafnacHocr

HarqflexHor npeAy3eha;
16. 14xrepnru craq{oHapHu 

_caoa6pahaj: npojerrHoM AorqMeHraqu;oM AeqnHkcarvlhHTepHu 14 craqhoHapHn cao6pahaj y oKBl4py npeAMerHor se[rrbru.lri. V pa4Hoj sonrao6aaesuo je npeABrAierh pe3epBrcaHa napKhparhuJTa u ro Hajrua*e je4"o ayroro6rnc*o
Mjecro 3a ceax[x 100 m? h3rpaArBe noBputhHe nnu gujena oA 1bO m2.- 

'

.17, npuKrbyqaK o6jexara Ha Mpex(y HHcranaqrja y i"irt,ty ta3Becrta npeMa ycltoBhMa n y3
carnacHocr HaAnexHhx opraHa (eneKrpo, BoAa, KaHann3arlraja, flTT), prajeLuurr,r fraBHhMnpojerrov;

18.3aurnra xrBorHe cpeArHe: flo vnauy 64. 3aKoHa o 3a[,.rrrrh xr4BorHe cpeAnHe
(,,cnlDK6eH[ rnacnrx 6pvxo gr4crpr4Kra 6raX'6poj: 24104, ltos A 1gro7), o6jerar ne 

"r"jy nuyrpoxaeajy xnrr ouerajy 3ApaBrbe ,by4r4, He npe4craaruajy 
"u"ro"ry_np"ij"p""v .rLr*v3a JbyAe KoJt4 xhBe Ha noApy'rjy yrhqaja nocrpoj et+,a ntn Ha oKorurHy JOoi er.aracraii

cyncraHuh, 6yKe, Mhphca, en6paquja h ronnore, Te Aa ce npeAy3My cBe oAroBapajyhenpeBeHrhBHe Mjepe KaKo 6u ce cnprjeuuno oHequtuherbe r,r'snivajtraje au*ff"*.,



lV Ha ocHoBy oBof Pieuletba o noKaquicK!1M ycnoBnMa' He Mory ce 3BoAl rtl HhKaKBn

paAoBh, anr Je ycnoB 3a r3A;Babe OAo6perua sa rpalerue' 3a r3BeApHe o6jeKre HeonxoAHo le

npn6aBhrh 04o6Peue 3a rpar;etue'

V tlpvr6aeruexa npojerrHa Aoxynaenrar{uja uopa 6urn oaienefl ol- 
-t]!:1:.-':an"*to'

Ogjeruer+a, a HaKoH l43BpLleHe peBh3 je [naBHor npojeKra, y cKnaAy ca.oApeA6aMa 3aKoHa o

npocropHoM nnaHhpaby r/4 rpaleuy flpaB nHrlKoM o Bpuleby peansnje lpojerrHe 
goKyMeHTaq Je.

Vl t/3MjeHe n oAcrynaba oA npoieKra ra yraptleHrx ypbaHucrl4lKo - TexHhqKhx ycnoBa He

Mory ce Bpult4Tvl 6e3 carnacHocrh oBor OAjerbelba'

VlllloKaqhjcKtlycnoBllBaxeAoh3MjeHeBaxehernnaHaurnAoHdLleuanpoee46eHornnaHa'
aKo je beroBo AoHor.lletbe npeABnIJeHo nnaHoM urt4per nogpyvja' AI9 1ii":1ll?.?-.Htje 

noAHho

."*rj"" r" o4o6peue 3a rpaqerbe y poKy oA roAtrHy AaHa oA AaHa tt3A?Ba$a 
1911111,9.11x 

ycfloBa'

nyxiH je og Ofleruersa ga 3arpaxrl yejepene ga 3garfi noKaqujcKl4 ycnPeh Hl/cy npoMn1et+eHn'

Vlll nph;e noAHoruerba aaxrjeaa oa ogo6pe*e aa rpafierue' nQrpe6Ho je npn6aeurr r yr

3axTJeB nphnoxnT[:

1. IloKaq jcKe ycnoee xojr cy KoHaqHr y ynpaBHoM nocrynKy;

2. 3euruuugoxt6'lxHl4 l43BaAaK Kao AoKa3 o npaBy BnacH'|t.tlTBa, npqBy rpaneba;

3. Oprrntan unra oejepeny $orqKonujy KaracrapcKor nnaHa'

4. Tph nphMjepKa fnaBHof nPojerra;
5. IlhcaHh ueejeLuraj o o6aaruexoj peBn3njn rnaBHor npo1eKra;

6. Carnacsocr Jfl ,,flyresn Epqxo" A.o.o. 6pqro;

ras6jerasajy npopyxqraje ornaAa, npeAy3uMa.iy Mlepe 3a

orDaHhqaBarbe tbuxoBt4x nocrberquqa-

7. EneKrpo carnacHocr;
8. KotrlyuanHycarnacHocr;
9. CaHnrapHy carfiacHocr;
10. CarflacHocr 3aurhre Ha PaAY;
1 1. EKonouKa Ao3Bona,
12. Ocrane aoKa3e I ca acHocrn nponucaxe 3axoHoM, yKonnKo ce

pnpeqaBaFbe Hecpeha h

t4cTt4M VKaXe nOTpeOa.qa

O6paanoxerbe

Qnpua ,,lAE!" A.A. h3 Ep'lKo iqncrphxra EnX, ce o6parhna oaQu OAjerbeby aaxrjeaon't sa

!43AaBaFbe noKaqt4jcKhx ycnoBa 3anoqery h3rpaAby orKynHe craHrqe ceKyHAapHnx chpoBnHa y

cKrony nocTojeher noCJtOBHor KoMnneKca, xa Arajeny 3eMrbhuTa On CaHpr y TaqKn | 4rcnosrrraa.

Vs saxrjea npnnoxeHo:
1. Konnja KaracrapcKof nnaHa oA 14.4.2021. foAhHe (Konrja),

2. Vaqan npo.jerar oTKynHe cTaHuqe ceKyH.qapHr4x ct4poB[Hq y nocJloBHo npofi3BoAHoM

ror,annercy ,l6A-a, ypabeH oA crpaHe $raprue ,,l1nawuefcr" g.o o 3a rpaneB HcK'l

r4HxebephHr, oaHaxa npojerra: 21-06-PJ-083 og jyHa 2021. rgArue.

V rory nocrynxa nphnoxeHo:
3. 

' 
Arryennra h3Bo,q h3 cyAcKor perhcrpa oa29lA 2019. ro4ranel (xonnja).

4. l-eoAecrKt4 cHruax ypaler oA crpaHe ,,TEO-Ml4Ll" A.o.o. t43 EJpqKor oA 16.6.2021 . roAnHe

Yergorvr y nphnoxeHo, Baxehy npocTopHo-ntaHcKy 4o<yueHlaqrjy' re yBhAoM Ha nhqy

vjecra gara 15.6.2021. rograne, yrapleuo je Aa npeAuerHa KaraclqpcKa napqena npeAcraBJba

nsrpafieno 3eMrbvrtrre, nocrojehn KoMnneKc y oKBl4py 3oHe paAa f hHAycrphje' ca AnpeKrHo

ouoryhenuu nprcrynoM.



n3uleH.aua h AonyHaMa I?gSIIgtl:*g nnaHa rpaAa 6pvxo (il)_nnanxcr neproA 2007.-2017.roqt4*e, v sr,rjenv tV. JABHE cfl)tKEE t4 ApyrE lpvrLLreeHe'aJrnniioCira,"io-""u pro" ,wgyrpnje je o4peflero y 3oHaMa paAa k tA+Aycrpnje rvrory 
"e 

oba"r"ar, ";; ij;;;;"""rr, ,cKnaAhurefba, npepaAa 4 npo[3BoA[ba oABr{jahe ce y cKnaAy ca ycnoBhMa np6gera5enrarur aaogpefleny rexxonorr,rjy.
Cnparnocr nu4ycrpujcxnx o6jerara ycKnaAnrh ca rexHoloulKrM norpe6aMa.
flpaB nHuKoM o nocrynKy, HaghHy 14 ycaoBuMa n3AaBaBa noxaqujc*,tx ycloBa y cnyqa,eBnMa

Ka^-a 3a noApy're 3a Koje ce AoHoce Hhcy ypaDeHh cnpoeeg6eur nninoara, 
"n"" e.foip"tr""o.-fpaleBrHcKe napqene) je nponhcaHo Aa:

,,(5) oepada oKo apaneeuHcKe napL4ene ua xojoj cy rcapaneHu o6jexmu cnequsuuue HaMleHe Kaowmo cy: MaeaquHu, cKnaduwma u 
-cnuqHu o6jexmu, xao u oipade epadunuwma Ha KoMe le3anoqema epad*a, o6aeesno ce epade od uepcmoe, nyHoe Mamepujana, MaKcuManHe eucuHe 2,00m.'

yBr4AoM y nphnoxeHy_ AoKyryreuraqrajy, aaxehy npocropHo nnaHcKy AoKyMeHraqujy, reyBl4AOM Ha nhqy MJecra, yrepleno je 4a nocroje ycnoBu Aa ce uagajy noriqnjcrta ycnoBh 3a 3a3anoqery h3rpaA'*y orKynHe craHhqe ceKyHAapHr,lx C!4pOBhHa y cKnony sone nocroleler npor,r3B.AHO
nocnoBHoM KoMnJteKcy, reje nphMjeHoM o4pe46r,r 3aKoHa o npocropHoM nnaHupa$y u fpabeH,y
6pvxo 4ucrprrra 6ocse u Xepqeroarre, frpaB,'nH,'Ka o nocrynKy, HaehHy 14 ycnoBhMa !43AaBaba
noKaq!4JcKhx ycnoBa y cny.lajeBhMa KaAa 3a noApyqje 3a Koje ce,qoHoce Hrcy y[afleHr,r cnpoee46eHr
nnaHoBr4- kao n ogpe46r lzlaurjenaua h AonyHaMa yp6axrcnrvror nnaHa rpaAa Spvro ill;-nnanxcranepnoA2007.-2017 - roArlH,e, pnjerueHo Kao y Ahcn03hrhBy pjeue$a.

YnyrcrBo o npaeuou nujexy:

flpor'rB oBor Pjeueba Moxe ce nqaann xan6a Aneraqronoj xorurcnjn Epvxo 4ucrprrraErX y poxy oA nerHaecr (15) .qaHa oA AaHa npnjeua ucror. xan'6a ce noa"o., nfru, o"o|-
OAjetbeba nhcMeHo hnh ycMeHo Ha 3an[cHhK, a raKcupa ce ca 5,00 KM a4unxncrparr"*" a"*"".

Taxca no qnaHy 19. rapusxn 6poJ 1. n 3. 3aKoHa o a.qMhHhcrparnBHqM raKcaMa (,,cnyx6eHn
rnacHnx Spvro 4ncrphKra 6raX", 6poj: 21ros, 19to7,2108, 17109,8t13 n 10120) y h3Hocy on to,oo rv
HannaheHa n nou-r'roxeHa

[oCTABilTl4:(J ,,t154" A.A. rs Spvxo 4ncrpnrcra EuX,
2. 14ucnerropary,
3. Een4enqrajn,
4. ApxnBn.



Eocna r XeprleroBr,tHa
EPt{KO Al,tCTphKT

EOCHE 11 XEPqETOBI|HE
BnAgA

Olieuere ea npcropro rutal,Fart€
r l|tt)fl ltcF-npaBHe nocnoBe

osna i Hercegovina
BRCKO DISTRlKT

BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA

OqdienFpdFl za gostorm Cairarie
i imovi trskepravne posbve

Bdarr Maa 1, 761m Bdko d:trkt BGne iHercego/he T€hbn 049 ee 6fi,24O 817, F*s Otgt24o 691
EyrE8ap lhpa'1,761m 6FJo Arclpr(r Eocr€ x XeF.FrGnHe, TerE@t oagpl|o 6m. 2q Ai, Orc.AWB @1
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FPAOnqKT n3BOA lt3
I43MJEHA H AOnvHA yPEAHl4CThqKOr nflAHA rPAfliA SPtlKO (ll)

nnAHcKt4 nEProA 2OO7.-2017. TOAL1HA
-3OnA PAnA 14 I,]UIyCTPI4JE{IOTE3 v3 Pt4JEKv CABy-

.NNAH HAMJEHE NOBPTIII4HA-
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SocHa fi XepqeroauHa
5P9KO Al/ICTP14KT

60CHE 14 XEPqETOBI,IHE
BnaAa 6PqKo Arlcrpr4fia

O,qjerbeEe - OAjen 3a jaBHH perucrap

Bosna iHelcegovina
BRCKO DISTBIKT

BOSNE IHERCEGOVINE
Vlada Bdko Disttikla

Odjeljsnje - Odjel za javni registar

6pojr.
6p,r(o,25.5 2021 rcAhHe

c

,,.'

KONNJA KATACTAPCKOT NJIAHA
Pa3Mjepa 1:1669

1/1 6P\KO AUCTPhKT 6nx

'\:.'
\)

M4PAEP,I6PIKO
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BREKO DIS'I'I{IK'I',BOSNE I HI.],RCIiG(}VI N I'
vt,All^ llll(lKo DIS'l'Rll< fA Bil'l

Od icl za D{,lit'privrcdu.511111;lv5trrt i
r,rdoprir i.,lir I r od tro gosltcttl:lt's{ro

Xc1lttcl oBlr llil

.ll h c l'I'} l'l l{'l'
X lt P I llrll'olll,l I I I'.

r(r) ll l,{ ("l l'l'l l{'l'A l;rr \
( )tti tLt,c t

l||vil ill)c
t l:l IloJl'ollPxItPc/l\_.
BO lr lr{r.,1(}llDxlil}0ll}

n utvrdi da nisu ispunjeni uslovi prppisani u prethodnim
ivredna dozvola 6e se uskratiti i prllie istoka roka vaZenia iste.

0brazloZenje

/15 od 19.03.201S.godine je podnij Pt zahtje\ za produZenje

RIKE BETONSKIH PROIZVODA" u Brdko distriktu BiH.
:6a tehnidka dokumentacij a:eca tehnloka dol(umentacU a:

:kta za fabriku betonskih proizvodaJ', uraden od strane "IBIS
I 4r200 I od aprila 200 | .godine.

Iiotttrt
li l) rl lt
l;oCl! ll

ti.[ AriA l; I'

BrDi predmeta: U Pl-24-000024/'l 5

BrDj akta: 09-0010PA-03/15

Ddum, 01.04 2015. godine

Mjesto, Brdko

Odj eljenje za polj .lu. !umarstvo i vodoprivrcdu Vlade Brdko distrikta llill'
BRCKO DISTRIKT". Blcko, za izdavanlc vodofrlvlcdrlc

PROIZVODA", a na osrlovll dlala 23 Zakona o vodatna

oj 10/98) i dlana 187. Zakona o uPravnom postupku Brdko

llasnik Bldko distrikta BiH", broj 4pl1 1), d o n o s t:

JESENiE

1. Daje se vodoPrivredna dozvola
dokumentaciju za "FABRIKU BET

kao k.d.broi 2184(928/1) K.O.Brdko 1.

Brikom.
iehnidke dokumentacij e i2. Vodoprivredna dozvola se na osnovu pregleda dostavllene

izlrienog uvidaja na licu mjesta obavl g dana 3 1.03.20 I 5.godine.

3, Vodoprivredna dozvola se daje slijede6e uslove koje je potrebno ippuniti za vrijeme nJenog

rj e6avaju6i po zahtjevu D,D."INVESI
dozvole za "FABRIKU BETONSKII-I
("SluZbeni glasnik Republike Srpske",

distrikta BiH prediS6en tekst ("Sluibcnr

yazenJa:

3,1. Da se ugradi i odrZava u
upotreblj ene vode.

5. Vodoprivredna dozvola se daje na

6. investor je obavezan, prij e i

produZenje vodoprivredne dozvole.
7. Ukoliko se inspekcijskim pregl
ta.lkana vodoprivredrrc dozvole,

Zahtjevom broj [IP-I-
vodopriwedne dozvole za objekat "F
Uz zahtjevje dostavljena nauvid slij
-Projekat -"Adaptacija proizvodnog obj
PROJEKT" Brdko, zaveden pod Sifrom

om stanjn mjemi wedaj-vodomjsl za lojererlJe

3-3. Da se fekalne otpadne vode

: i fizidko-hemijske) vode iz sopstyenog vo dozahvata-

rStaju u gradski kanalizacioni kirlektor i da se prilagodi
otpadnih voda u javnu kanalizeiLciju" ("SluZbeni glasnik

3.2. Da se urade analize (milaobiol
bunara.

"Pravilniku o uslovima za ispu5tanj
Republike Srpske", broj 44101).

4. Ukoliko radom predmetnog dode do promjen e rcLima voda i ta promjena prouzrokuje

Zan uzroke iteta otkloniti, a nastale Stete nadoknaditi.

edeno vrijeme sa rokom vaZenja ilo 31,12.2019.godine.
vaZenja ove vodoprivredne dozivole podnijeli zahtje-t za

Stete ma kalorog karaktera, investitor je



-Odobrcnjc za grirdcnje br.oj 3-il(r-3
inrovinskc otLtostr j plivrr:dni l.irzvol
-llgclcnjo o vodoprivlctl ru.j duzvoli
stranc ovog organa.

Na vedcnl tchn icku dokutncn
podnosir.rcu zahLjcva rra hajlro iuvanj

Na osnovu prcdnjcg i pro
r\a osnovu clar'ta Z). Zakona

s:r lokom vazcnja do 3l.lJ.20l9.godi
Taksa iz rarifnog broja l. i

distrikta BiFI ("SluZbeni glasnik B
(slovima:desetkonvertibilnihmaraka)
prlloLena uz Zahtjev.

UPUTSTVO O PRAVNOM LIJE

Protiv ovog rje5enja nroZe se ul
I5 dana od dana prijema rijeSenja.

Zalba se podnosi putern ovog Odj
na jedinstveni radun Vlade Brdko di

DOSTAVLjENO:
1 .Nas1olu
2.Vodopriwedna inspekcij a
3.Vodna knjiga
4.A rhiv a

i Zalba Apelacionoj komisiji Bilko ilistrikra BiH, u roku otl

fl

%:, ;er
#.tt**'l"i"Y



'lB
d.d., Bijeljinska cesta bb,76100

dipl. ing.arh. (u daljem tekstu:
Brdko Distrikt, kojeg

narudilac - proizvodad

Karadj
ecc (u qa

direktor Danijela

69 76230
izvocfad)

tpada

"KEMIS SRS" Samac, Kralja Aleksandra I

kojeg zastupa direktor Sjencic Slobodan diol.

zaK

odg

teh

UGOVOR trr.: 02-20-03/1 5
o sakupljanju, skladiStenju i zbrinjavanju opasnog

CIan 1

Clan 2

ce, za potrebe izvoclenja preuzdih obaveza po ovom
im sluZbama i odgovornim osobama narudioca, te

oSke

skladiStenje i

u sa pozitivnim
,,Pravilnikom o
i prodavada na

ru, saraclivati sa
im dr2avnim

ih

posebnim dogovorima eksperti koncerna KEMIS su saradivati sa
rtima narucioca kod rjeiavanja zahtjevnijih ekolodkih

sprem n
i dlugih ih pitanja.

. Prema potrebi i posebnom dogovoru, moZe pripriemit ije, elaborate,
i radne postupke, upute islir-:no, da bi tako osigurgo

poslova.
itetno izvoilenje

elan 3

otpad kod narudioca sadinjavaju:

lme otpada
Kolidina

Filteri za ulje



J

Clan 8

Na dilac odreduje, da je odgovorno lice, nadleZno za
direktor Danijela Gavric.

e izvodada je odgovorno lice neposredno direktor druitva.

Clan 9

Sve

u Modridi.

Ug

Clan 10

r stupa na snagu danom dono5enja i vaZi godinu dan
ra. Nakon isteka godine dana od potpisivanja, valjanost

prod u sledeiu godinu. Pravo raskida Ugovora prije ovog
ug rne strane, uz pismenu najavu u roku od 30 dana prije isteka

Us
rspo

ma nikakvu odgovornost za stanje u ovoj oblasti kod narr:t

e lan 11

je sadinjen u 4 (detir) istovjetna primjerka, za svaku u
(dva

o,26.03.2015.

ltuaine sporove nastale iz saradnje po ovom Ugovorrl, ug,
rijeiiti sporazumno. U sludaju da to nije moguie, za rje5en

:aju, da narudilac prestane isporudivati opasni otpad izvodai
duje, ovaj ugovor odmah prestaje da vaZi. U takvom sl

d.d. Bijeljina,

REKTOR

Gavrii

'tLu,

D O.O.'KEMIS

- Sjendi6 S

ffi:'r,::;
ii:.={l' ":

lj',,-oi.,"'',;

rene strane 6e
spora nadleZan

od potpisivanja
ra automatski se
roka imaju obje

ili ga uop5te ne
ne

Samac,26. .2015.

daju izvodad

S" Samac,

OR

n dipl.ecc ^

u stranu po2

DIREK
- 3s- -

,+
'i i:
,ij r::r l

": 
r.il

_-...1r.
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Broj predmeta:

Broj akta:
HrcKo,

Zakljuden izmedu:

JP "Komunalno Br6ko" d.o'o'
Br6ko ctistrlkt BiH

Jn "KoMyHa^Ho 6PqKo" a.o'o'
Ep,{Ko Arcrpurr EHX

06.03-04556/15
06.03-47-AP-001
17.04.2015. godine

UGOVOR

O PRUZANJU USLUGA PRIKUPUANJA I

1) JP,,Komunalno Br6ko" d.o.o. Br6ko distrikt BiH' StudeltsKq br' zastupa Admir Nukovie' (u

daljem tekstu: Davalac usluga) I

(1) Davalac usluga se obavezuje da ae zg

sedmidnom rasporedu odvoza sme6a za I

(2) U slu6aju da Korlsnik usluga prolzveoe

izvrsi vanredan odvoz sme6a po c'enama koje

{3) Pod smeiem iz stava (1) ovog clana smatraju

distrikta BiH,dvrsti otpaci koji nastaju u stanovima'

prostorijama i dvoriStima a koji se po svojoj veli6ni

(2) Korisnik usluga pla6a izvrsenu uslugu odvoza smeca na osnovu

usluga.

(3) Radun za plaianje po osnovu izvr5ene usluge odvoza smeea se

Trfia ytestna 66, 76100 Etr{ro $lcrpr4Fr 6hX

Te^,. +387 49 217 255, oaKc: +397 49 216

Prebivaliste vlasnika/lica ovlastenog

Vrsta djelatnosti: Proizvodnja betonsKe

Erl}a{l: Inf@komtlnalno.ba I
tOr aOOOZq-aI3O0os / pDlt 600?44130005

iro rac||n lYoi: 5520251515348€12
l4A 4600?44130005
)trpo paqf 6Pol:

za smece.

Davaoca usluga i iznosi 60'00 KM

od O, 30 KM/mz1'

od strane Davaoca

mjeseano.

b)

ol

2) "lBD' 
d.d., sa sjedistem u Brdko distriKu BiH' BijeljinsKa ib'b"

tekstu: Korisnik usluga)

a) l.B. 4600091630003
LK vlasnika/lica ovlastenog za zastu

zastupa Danijela Gavrid (u daljem

br.3, Br6ko

glasnik Brcko distriKa BiH"

rKa us vrsiti redovan odvoz smeca Prema

moze pozvati Davaoca usluga da

o komunalnim
stambenih

djelatnostima Brdko

objekata, Poslovnim

lina uJevica 6€, 76100 B{i+ro distaki 6iH
tel.: +387 49 2!7 255,Fa\: +387 49 21S 118

E-.neil: {nfo@ko$lo4alfi d.ba / 1\lw*-korn!rna1!ro.b)

tlpd ilp+Adfa Bank s.d. ganF Lula Hypo A{pa"M.la Eank a,*. 6aF-a AY}'€



(5) Ukoliko Korisnik usluga zakasni sa plaianjem ra'una za izvrsene

na glavni dug Korisnika usluga obradunati zakonske zatezne kamate'

je 8 dana radunaju6i od dana

odvoza sme6a, Davalac usluga ie

(6) Korisn ik:.usluga je saglasan sa svim naknadnim promjenama cijena usvoji nadlezni organ Davaoca

usluga bez si<lapanja novog ugovora ili aneksa ugovora'

elan 3.

(4) Rok za pla6anje ra6una po osnovu izvrSenih usluga odvoza sm

dostavlja nja raduna.

(1) Korisnik usluga je duZan nabaviti posudu za odlaganje sme6a o svom

i urednom stanju.

(2) Korisnik usluga se obavezuje da 6e posudu u koju od.laze smeee

neometan pristup vozilima za odvoz sme6a od strane Davaoca usluga'

(1) Korisnik usluga se obavezuje da ee

pla6a nja za izvrsene usluge.

Na sve Sto nije regulirano ovim Ugovorom

odnostma.

lzmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vrsiti zakljudivanjem aneksa

6lan 7.

U slu6aju spora po ovom Ugovoru nadleZan je Osnovni sud Brdko

dtan 8.

ovaj Ugovorje sa6injen u 6etiri istovjetna primjerka od kojih svaka stra

ZA DAVAOCA

te iste odrTavati u ispravnom

na mjesto gdje je omogu6en

svim okolnostima koje utidu na

oj planiranoj promjeni vlasnistva
pruTanje usluga odvoza sme6a i

na radunaju6i od dana nastupanJa

Davaoca usluga u roku iz
je Korisnik duzan platiti kao da

odredbe Zakona o obligacionim

Tina Uievica 66. 761$J ErcLo digrnh FH T,flla.liil8lha 66 76100 Epu'o 6l,crpai<r brX 
-!

Tel.: +387 49 217 255. Fa1c-38/ 49 2!G 118. . lo4.i 
'.+c1 

49 217 25q oaRc: r387 49 216 l18
F mail nio@;.o#uoalno.bo / \wwkoqun6ino.ba' . F_4r#: infb'@komu'raino nd / v,!in!.komunalTo.L?

rD: 46A0?441-30005,? FOV: EOO'/-41300O5 ii6i46CO24413OOC5 / nnBi 600244 L30oc5
Z'$ lrtun tlrol: 552o2b195346s12 )$lpo p€!t-q 6pol: 552m51515345612
Hr po alpe ,4d.,e Serk a d 8;rr,a lu}€ F,rpo A,r+Mda 8e' ri 61 6€$, A"'ie
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