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ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ, ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ И ЛОКАЦИЈИ НА 
КОЈОЈ СЕ ПОСТРОЈЕЊЕ НАЛАЗИ 

 
 

 
 
ИНВЕСТИТОР/АДРЕСА: 
 

 
Ecoplast d.o.o. Власеница 

 

 
ПРОЈЕКАТ: 

Пројекат хемијско-термичке обраде 
неопасне отпадне пластике 
(претварање каталитичким поступком у 
полимерни восак) из категорије 02 01 
04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 
17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39 дневног 
капацитета 288 тона. 
 

 
ЛОКАЦИЈА: 
 

 
Власеница 

 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 

 
директор 

 

 
КОНТАКТ ОСОБА: 

 
Невена Ступар 

ecoplastvlb@gmail.com 
 

 
У складу са чланом 24. Закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне 
средине („Службени гласник РС“, бр. 70/20) у наставку се даје Доказ за издавање 
еколошке дозволе за Пројекат хемијско-термичке обраде неопасне отпадне 
пластике (претварање каталитичким поступком у полимерни восак) из категорије 
02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 16 01 19, 17 02 03 и 20 01 39 дневног капацитета 288 
тона на катастарским честицама број 233/1, 233/2, 233/3 КО Власеница II 
општина Власеница, Република Српска. 
 
Приликом израде Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе кориштена је и 
дијелом приложена слиједећа документација:  
 

1. Рјешење о одобравању Студије утицаја на животну средину, Министарство 
за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС Бања Лука, бр. 15.04-
96-48/20 од 07.12.2021.год. 

2. Студија о процјени утицаја на животну средину за објекте за хемијско-
термичку прераду отпадне пластике (претварање каталитичким 
поступком у полимерни восак) дневног капацитета 288 тона, ЈНУ Институт 
за заштиту и екологију РС, октобар 2021.год. 

3. Технолошки пројекат урађен од стране ЈНУ Институт заштите и екологије 
Бања Лука, октобар 2019. год. 

mailto:ecoplastvlb@gmail.com
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4. Рјешење о легализацији објеката, Општинска управа Општине Власеница, 
бр. 06/1-361-3/10 од 26.03.202. године. 

5. Просторни план општине Власеница, за период 2007-2020 урађен од стране 
Пројект а.д. Бањалука, децембар 2010.године. 

6. Локални еколошки акциони план општине Власеница (Програм заштите 
животне средине) за период 2011-2017. 

7. Стратегија развоја општине Власеница за период 2014-2023. 
8. Рјешење о регистрацији бр. 061-0-Рег-19-000422 од 06.05.2019.год. издато 

од стране Окружног привредног суда у Источном Сарајеву. 
9. Извјештај о стратешкој процјени на животну средину за План управљања 

отпадом  Републике Српске октобар 2019. године, Министарство за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију РС. 

10. Урбанистички план Општине Власеница 2016-2036, Пројект а.д. 2016. год. 
11. Републички план управљања отпадом у Републици Српској 2019-2029 
12. Изјава произвођача опреме. 
13. Сертификат опреме. 

 
Према подацима из Урбанистичког плана општине Власеница 2016-2036. 
предметно подручје је у обухвату зоне за индустријске и производне дјелатности. 
Предметна локација се налази у оквиру пословне зоне „Нови Еластик“ општине 
Власеница. 
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Слика бр. 1. Положај предметне локације према Урбанистичком плану општине 
Власеница 2016-2036 

 
Простор обухвата пословне зоне намијењен је за развој радне зоне са заступљеним 
производним дјелатностима, малом привредом, индустријом, те сличним 
дјелатностима. Површина пословне зоне износи око 8,63 хектара. Пословна зона је 
опремљена са прикључном инфраструктуром (електрична енергија, вода, 
канализација, расвјета, телекомуникације и приступни путеви). 
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Слика бр. 2. Пословне зоне у Општини Власеница (бр. 1 – Пословна зона Брегови, 
бр. 2 – Пословна зона Нови Еластик, бр. 3 – Пословна зона Дрински корпус, Извор: 

https://www.opstinavlasenica.org/industrijske-i-poslovne-zone) 
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а) ОПИС ПОСТРОЈЕЊА И АКТИВНОСТИ  
 
 
Подаци о инвеститору: 
 
На основу Рјешења о регистрацији бр. 061-0-Reg-19-000422 издатог дана 
06.05.2019. године од стране Окружног привредног суда Источно Сарајево 
инвеститор је регистрован за сљедеће дјелатности:  

 38.11 Прикупљање неопасног отпада;  
 38.12 Прикупљање опасног отпада  
 38.21 Обрада и одлагање неопасног отпада;  
 38.22 Обрада и одлагање опасног отпада  
 38.31 Растављање олупина;  
 38.32 Рециклажа (прерада) разврстаних материјала;  
 39.00 Дјелатност санације (ремедијације) животне средине и 

остале услуге управљања отпадом. 
 
Подаци о објектима на локацији: 

У оквиру предметне локације постоје изграђени објекти некадашње Дрвне 
индустрије Власеница који ће се користити за планирани технолошки процес. На 
локацији се налазе слиједећи објекти: производна хала, анекс производне хале, 
сутерен-подрум хале, магацин-надстрешница, портирница, надстрешница 3, 
бивши објекат паркетаре, управна зграда, магацин, продајни салон и моделарница, 
портирница 2, који ће се користити за потребе одвијања предметне дјелатности на 
локацији. Остали објекти који су присутни тренутно на локацији као што су 
котловница, радионица, разни помоћни објекти ће се уклонити са локације. 

У оквиру индустријског круга предметне локације изграђена је и инфраструктура: 
- приступне и интерне саобраћајнице, 
- платои, 
- трафо станица са подземним разводом за поједине објекте, 
- водоводна мрежа, вањска мрежа санитарне и противпожарне воде, са 

вањским хидрантима, 
- канализациона мрежа мјешовитог система, 
- телефонска инсталација. 
- вањска мрежа гријања из објекта котловнице. 

 
Слично, као што је случај са унутрашњим инсталацијама инфраструктурне мреже, 
вањска разводна мрежа је дијелом оштећена, тако да је дијелом потребно урадити 
потпуно нову мрежу, дијелом реконструисати, уз задржавање само оних дијелова 
мреже који квалитетом и задовољавајућим капацитетима могу служити за потребе 
обнављања постојећих привредних дјелатности, као и за потребе нових погона, 
односно проширења истих. 
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Намјена објеката: 
 
У оквиру предметне локације у горе неведеним објектима планира се 
успостаљање слиједећих процесних цјелина: 

- линија за термичку обраду отпадне пластике (полиетилен и 
полипропилен). За потребе деполимеризације користиће се 
чиста отпадна пластика са домаћег тржишта и отпадна пластика 
која ће се издвојена/чиста увозити из иностранства. 
 

Погон за термичку обраду отпадне пластике и њено претварање каталитичким 
поступком у полимерни восак која је власништво предузећа Екопласт д.о.о. 
Власеница које се бави прерадом полимерних отпада помоћу опреме која има 
сертификат о усаглашености са директивама Европске уније. Прерада пластике је 
процес прераде одбачене и старе пластике у производ који се може поново 
користити. Употреба опреме омогућава прераду пластичног отпада за производњу 
чистог полимерног воска, заштитног имена ДЕПОЛ 40. Постројење је дизајнирано 
у складу са техничком документацијом иза које стоји Polymer Energy Polska Sp. z. 
o.o. 
 
Као резултат прераде пластичног отпада у постројењу је полимерни восак познат 
под именом ДЕПОЛ 40, гориво са топлотним капацитетом 38 МЈ/кг, а то је 1,5 - 2 
пута већа топлотна моћ од класичних фосилних горива. 
 
Користећи ДЕПОЛ 40 као адитив другим врстама фосилног горива, прије свега 
пелету и дрвној сјечки остварују се сљедеће предности: 
 

- повећава се калоријска вредност чврстих горива (калоријска вредност ЛХВ), 
- повећава се механичка чврстоћа горива (пелета – брикета), 
- стабилизује се густоћа пелета – брикета, 
- смањује се адсорпција влаге из ваздуха, 
- смањује фактор емисије СО2. 

 
Водоснабдијевање - предметнa локацијa ће се прикључити на локални градски 
водоводни систем у складу са прописима које регулише надлежна институција. 
Потрошња воде која је предвиђена у оквиру локације ће бити за потребе 
технолошког процеса и боравка запослених радника на локацији. Потребе самог 
технолошког процеса су око 100 литара воде мјесечно (0,1m3), која се користи за 
допуну система. Остале потребе за водом су санитарно-хигијенске потребе за 
водом као и водом за пиће, што мјесечно по запосленом износи око 4,5 m3. 
 
Прикључак на електричну енергију ће се извршити прикључењем на локалну 
НН мрежу у складу са прописима које регулише Општина Власеница и надлежно 
електро предузеће. Предвиђена потрошња електричне енергије за потребе 
одвијања технолошког процеса износи 49 300 kWh на мјесечном нивоу. 
 
Одводња санитарних отпадних вода из предметних објеката ће се обезбиједити 
изградњом одговарајуће сепаратне канализације и одводњом у постојећи 
канализациони систем у складу са важећим прописима. 
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Одводња отпадних вода из технолошког процеса: Отпадне воде приликом 
одвијања технолошког процеса неће настајати, једине отпадне воде су зауљене 
воде са манипулативних површина које ће се преко сепаратора масти и уља 
упуштати у јавни канализациони систем. 
 
 
2.3.1. Опис физичких карактеристика цијелог пројекта и услове употребе 
земљишта у току градње и рада погона постројења предвиђених пројектом 
 
 
Опис објеката на локацији 
 
Фабрички круг се налази у општини Власеница, на улазу у град из смјера Милића, 
с десне стране магистралног пута М-19 Каракај-Власеница, а у близини новог 
трговачког центра „Зворничанка“. Ради се о фабричком кругу који је некада 
кориштен за обављање дјелатности из области дрвне индустрије. Број људи који 
би био потребан на локацији за обављање дјелатности је предвиђен на 20. 
Сви предметни објекти су смјештени на парцелама бр. 233/1, 233/2, 233/3 КО 
Власеница II по новом премјеру. На катастарској парцели бр. 233/1 (нови операт), 
се налазе сљедећи објекти који ће се користити за потребе одвијања технолошког 
процеса: 
 

 Производна хала  
 Анекс производне хале  
 Сутерен-подрум хале  
 Магацин-надстрешница  
 Портирница 
 Надстрешница  

Производна хала – овај објекат је намијењен за главни објекат за производњу у 
коме ће се смјестити реактори за одвијање технолошког процеса 
деполимеризације отпадне пластике. Производна хала је габаритних димензија 
165,20 м x 36,50 м. Како се види из пројектне документације, првобитно, хала је 
изграђена 1974. године у димензијама 102,43 м x 36,50 м, а 1985. године је подужно 
дограђена у  дужини 60 м. Производна хала је подијељена на више просторија: 
главна производна хала и помоћне производне просторије. Са анексом хале постоји 
„топла веза“. Хала је двобродна сводом наткривена конструкција, са дубоким 
стрехама распона 1,5 м. Осовински размак вањских стубова је 6 м и има 27 модула, 
док унутар хале у попречном смислу распон стубова је 18 м, а у подужном 6 м. 
Сводна конструкција је од монтажних „ТМ“ елемената повезаних подужним 
серклажима, а природно освијетљење се добија од пластичних купола отвора 
1,5x1,5 м, на сваких 6 м. Предметна хала има укупну површину од око 6000 m2, од 
чега ће се око 3000 m2 користити за складиштење пријемних количина отпада за 
процес прераде а остали дио за смјештај реактора. Предметна површина која ће 
бити намијењена за складиштење улазних количина отпада је довољна за 
складиштење до 20 хиљада тона отпада. 
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Анекс производне хале – овај простор ће се користити за улаз  репроматеријала 
односно отпада који ће се користити за прераду. Са сјеверне стране производне 
хале, када је изграђена хала 1974. године, изграђен је и анекс, приземни објекат 
габаритних димензија 42,30 м x 12,15 м. Ради се о објекту од монтажних армирано-
бетонских зидова и облогом од фасадне цигле, равним кровом, армирано-бетонска 
конструкција. У истом су сљедеће просторије: гардеробе, перионице, мокри 
чворови и канцеларије.     

Подрум сутерен производне хале – је дио објекта главне хале који ће се 
користити за складиштење готовог производа гранула полимерног воска. Улаз у 
овај подземни дио производне хале је са јужне стране објекта, а унутрашње 
димензије истог су 45,0 м x 20,0 м, са носивим армирано-бетонским стубовима у 
простору. Подови су бетонска плоча, а од инсталација постоји само расвјета. 
Функција простора је за складиштење и његова површина износи сса 900 m2 што је 
довољно за складиштење мјесечне количине добијеног производа. Инвеститор не 
планира дуже задржавање производа на локацији већ ће се исти сукцесивно 
продавати према динамици производње. 

Магацин-надстрешница – објекат ће се користити као складиште улазних 
количина пластичног отпада потребног за рад реактора. Надстрешница је 
димензија 30 x 23 м са бетонским ободним зидом просјечне висине 3 м, на које се 
настављају челични стубови као носачи конструкције, са подом – армирано-
бетонска плоча, затворена дашчаном оплатом и дијелом лимом, челичним 
решеткастим кровним носачима и покривачем – трапезни лим. Површина овог 
простора намијењеног за складиштење улазних количина отпада износи сса 690 
m2. 

Портирница – овај објекат ће се користити за контролу улаза и излаза са локације 
за чије потребе ће се извршити одређене поправке и реновирање. Портирница је 
зидани објекат у близини излазне капије на сјеверној страни фабричког круга уз 
други производни објекат (некада објекат за смјештај бренте). То је приземни 
објекат, са равним кровом, димензија 7,0 x 3,50 м, са увученим дијелом 2,0x1,50 м.  

Надстрешница 2 – предметни објекат ће се користити за потребе складиштења 
одређених репроматеријала односно као магацин. Надстрешница је димензија 
25,80 x 24,20 м на појединачним квадратним армирано-бетонским темељним 
соклима висине 60 цм, на које се ослањају челични стубови, као носаче 
конструкције, даље челичне траверзне и решеткасти кровни носачи. Објекат ће се 
за планиране потребе у одређеној мјери реновирати и санирати. 
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Слика бр. 2.1. Положај реактора и складишта према нацрту главне хале за 
производњу 

На катастарској парцели бр. 233/2 КО Власеница II (нови операт), се налазе 
сљедећи објекти:  

1. Бивши објекат паркетаре 
2. Управна зграда 
3. Магацин, продајни салон и моделарница 

Остали објекти на локацији као што је ресторан и бивши објекат кројачнице ће се 
уклонити са локације и неће се користити за планиране потребе. 

Бивши објекат паркетаре -  Објекат је класични зидани објекат ситном циглом, 
дрвеном кровном конструкцијом, двостраног нагиба крова и покривачем – 
трапезни лим. Унутрашње димензије објекта су  22,0 м x 21,60 м  и  „укљештен“ је 
са јужне стране продајним салоном и магацином, а са сјеверне стране кројачницом, 
објектима који су предвиђени за рушење. Објекат је изграђен око 1960. године, а 
замјеном кровног покривача и другим санационим радовима оспособљен је за 
даљу употребу. Предметни објекат ће се санирати у току рада односно након 
успостављања технолошког процеса на локацији након чега ће се одредити и 
његова намјена. 

Управна зграда - Објекат је наслоњен на објекат кројачнице, смјештен на источној 
страни фабричког круга. Класично зидани објекат, спратности приземље + спрат, 
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са зидовима од ситне цигле, вањских димензија  22,10 м x 9,20 м. Предметни 
објекат ће се санирати у току рада односно након успостављања технолошког 
процеса на локацији након чега ће се одредити и његова намјена. 

Бивши објекат магацина, продајног салона, моделарнице - Објекат се веже и 
наставља на кројачницу и ради се о класично зиданом објекту ситном циглом, 
дрвеном кровном конструкцијом, двостраног нагиба крова и покривачем – 
валовити салонит, године градње око 1960. „Л“ је облика, вањских димензије 47,30 
м x 12,10 м. + 8,0 м x 11,0 м, као и дио објекта који служи као „топла веза“ са 
производном халом и димензија је 6,50 м x 5,50 м. Предметни објекат ће се 
санирати у току рада односно након успостављања технолошког процеса на 
локацији након чега ће се одредити и његова намјена. У случају потребе за 
складиштењем улазних количина пластичног отпада предметни простор ће се 
преуредити за складиштење. 

На катастарској парцели бр. 233/3 (нови операт), се налазе сљедећи објекти: 

-         Портирница 2. 

Портирница 2 је објекат на улазу у фабрички круг из правца града, односно од 
објекта супермаркета „Зворничанка“. Димензије су му 5,0 x 5,20 м, са увученим 
празним простором величине 1,60 x 1,50 м. Састоји се од једне просторије и мокрог 
чвора. Предметни објекат ће се санирати у току рада односно након успостављања 
технолошког процеса на локацији након чега ће се одредити и његова намјена. 

Слика бр. 2.2. Складиште улазних количина отпадне пластике у подрумском 
дијелу објекта 
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Физичке карактеристике пројекта 

 
Tермичка/каталитичка деполимеризација отпада 
 
Уређај за дозирање 
 
На улазу у реактор постоји систем за дозирање материјала са хидрауличним 
погоном. 

 
Слика бр. 3. Систем дозирања сировог материјала 

 
Иза система за дозирање а прије уласка у ректор налази се вентил чији је задатак 
да затвара хидраулички систем дозирања од унутрашњег простора реактора. 
Вентилом се хидраулички управља. 
 

 
Слика бр. 4. Контролна табла уређаја за дозирање 

 
Као улазна сировина користи се чиста oтпадна пластике врсте полипропилен и 
полетилен, која се не пере и не врши се њена додатна припрема већ је као таква 
добијена и увезена од стране купаца у складу са захтјевима инвеститора.  
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Уређај за дозирање се састоји од канала који повезује реактор са вентилом 
сигурности, канала за регулисање притиска, поклопца који затвара цилиндар за 
пуњење, који се покреће помоћу хидрауличног цилиндра. 
 
Поклопац се након затварања осигурава стезаљком. Пренос пуњења у реактор 
обезбијеђен је клипом којим управља хидраулички цилиндар. Кретање клипа се 
изводи у етапама по 100 мм у временском интервалу 1 – 3 мин. Уређај је монтиран 
на оквир. Израђен је од челичног лима дебљине 8 – 15 мм, а конструкција канала је 
ојачана челичним профилима. 
 

 
 

Слика бр. 5. Уређај за дозирање 
 
Реактор 
 
Отпадна пластика се из уређаје за дозирање допрема у реактор. Реактор је израђен 
од легираног челика прилагођен радној температури од 1150 °С. Саставни дио 
реактора је регулатор топлоте неопходан за реакцију деполимеризације која се 
одвија у реактору. 
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Слика бр. 6. Приказ склопа реактора 
 

Температура у процесу деполимеризације је у температурном опсегу од 300 – 550 
°C. Уређај у коме се одвија процес деполимеризације је реактор, а у коме се налазе 
двије фазе течност – гас. Притисак је близу атмосферског у цијелом технолошком 
циклусу. И реактор за прераду и систем за хлађење и кондензацију раде у 
херметички затвореном систему. У оквиру предметних објеката предвиђено је 
постављање 6 реактора од којих је сваки капацитета 48 тона дневно. За потребе 
деполимеризације користиће се чиста отпадна пластика са домаћег тржишта и 
отпадна пластика која ће се као издвојена увозити из иностранства. 
 

 
 

Слика бр. 7. Контролна табла процеса у реактору 
 

Помоћу система за дозирање врши се пуњење реактора сировином. У реактору се у 
флуидном стању налази и катализатор. Катализатор је високо пасивизирани 
алуминијум у облику спужвастог талога микрогранула превучених алуминијским 
оксидима. Систем се почетно активира помоћу мјешавине гасова пропан – бутан и 
он се након 15 мин. гаси. Даље снабдијевање реактора потребном топлотном 
енергијом остварује се тако што се у доњу зону реактора удувава топлота 



Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе 

 

20 
 

 

ослобођена сагоријевањем смјеша угљоводоника C1 – C7 који су производ 
деполимеризације у реактору. 
 
У унутрашњости реактора сировина се загријава а затим топи. Растопљени 
материјал се затим загријава на одређене температуре на којој почиње процес 
деполимеризације и завршава на температури од 360 °C. Смјеша угљоводоника C1 
– C7 и водена пара су производ деполимеризације у реактору и они се испуштају ван 
реактора и одводе у измјењиваче топлоте. 
 
Уређај за дистрибуцију водене паре и фракције C1-C7 
 
Приликом процеса у реактору ослобађа се водена пара и фракције угљоводоника 
C1 – C7. Ако се реактор снабдијева са 2000 kg/h отпада, а отпад садржи 25% воде, у 
реактору се формира 500 kg водене паре по сату, запремине 800 m3. Водена пара се 
доводи у јединицу за раздвајање водене паре и фракција C1 – C7. Водена пара се 
испушта у атмосферу, а фракције C1 – C7 се пречишћавају, разврставају, сагоријевају 
и загријавају реактор. Дио гасова C1 – C7 који остаје као производ деполимеризације 
се враћа поново на сагоријавање у комору а топлота настала овим путем користи 
се за рад постројења односно за даљи поступак топљења пластике у полимерни 
восак. Сви гасови прије испуштања у атмосферу се хладе у комори за хлађење. 
Хлапљиви удио лаких угљоводоника насталих у реактору хлади се, а затим одваја 
од воде. Испаравање воде директно из реактора не смије се догодити због киселе 
реакције и садржаја угљоводоника. Уз то, испаравање или испуштање лаких 
фракција угљоводоника насталих у реактору у атмосферу резултираће 
неповољним појавама у околини. Да би се избјегли ови неповољни елементи, 
инсталација користи методу сушења произведених плинова, кондензације 
постпроцесне воде, њене неутрализације и поновног испаравања уз употребу 
енергије производних плинова и отпадне топлоте. 
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Слика бр. 7.1. Скица положаја шест реакторских јединица 
 
Процес деполимеризације који се одвија у реактору захтијева одржавање стабилне 
температуре отопљеног набоја на нивоу од 355-380 °С. У реактору је присутно око 
4000 кг растопљене реакцијске масе (која садржи дио неистопљених материјала). 
Кад уђе у реактор, систем за дозирање испоручује око 60 кг тежине сировине у 
интервалима од 1 до 2 минуте, што са садржајем воде у износу од 25% даје масу 
воде од око 15 кг. Вода се за кратко вријеме претвара у водену пару. Производи 
деполимеризације (метан, етан, пропан, бутан) преносе се из реактора у систем за 
хлађење заједно са паром. Након изласка из реактора, смјеса генераторских 
плинова и паре транспортује се у пакет хладњака. Температура тих плинова варира 
од 160 до 280 °С. Како 15 кг воде даје 24.000 литара водене паре, брзине протока 
смјеше која пролази кроз систем за хлађење периодично прелазе 20 м/с. При 
покушају хлађења плинова који теку у систему ламинарних хладњака протока 
долази до појаве пробијања језгре која се састоји у хлађењу плинова на површини 
цијеви измјењивача на температуру блиску температури цијеви, што је ближа 
средишту цијеви, температура проточног плина расте. Проведена мјерења 
показала су да језгра проточних плинова у хладњацима ламинарног протока 
цијелом дужином хладњака (приближно 12000 мм) снижава своју температуру за 
приближно 5 °С. Да би се елиминисао овај феномен, на прикључцима појединих 
хладњака уграђене су коморе за мијешање. Плинови који пролазе кроз комору 
излазе из коморе на уједначеној температури. Прикључци свих пет хладњака имају 
системе за мијешање проточних плинова, што омогућава прелаз хладњака 4 у 
хладњак 5 да би се добила хомогена температура плинова на 100 °С. Угљоводоници 
кондензирани до те тачке гравитацијом се враћају у реактор, гдје се подвргавају 
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даљњој деполимеризацији, тако да се у хладњацима не кондензира водена пара. 
Овај поступак постигнут је захваљујући употреби средњег расхладног медија у 
свим хладњацима, тј. термалног уља које циркулише у систему са дозвољеном 
радном температуром до 350°С. Уље прима топлину са зидова цијеви хладњака и 
одаје топлину у хладњацима термалног уља. Температура уља која тече у 
хладњацима може локално прећи 130°С, међутим, уље не кључа. Топлина коју 
преноси термално уље преноси се на воду хлађену у вентилацијским торњевима. 
Плинови иду даље до хладњака бр. 5, у њему се кондензује водена пара. Радијатор 
се налази под углом од 3° према "доњем" нивоу, па се кондензована вода 
гравитацијом спушта у резервоар за кондензат. Рн кондензоване воде мјери се у 
спремнику. Ако рН кондензоване воде падне испод 7, водени раствор NаОH 
аутоматски се доводи у резервоар за неутрализацију, што омогућава 
неутрализацију и испаравање киселости кондензоване воде у колони. Гасови који 
излазе из измјењивача реактора пролазе кроз измјењивач плинова и воде у 
систему извода која испушта водену пару у атмосферу. Као резултат, температура 
излазних гасова испуштених у атмосферу не прелази 125 °С. 
 

 
 

Слика бр. 8. Уређај за дистрибуцију водене паре 
 
Дакле, водена пара се испушта у атмосферу, а запрљани издувни гасови се користе 
за загријавање воде, затим се охлађени разврставају. Очишћени гасови се враћају у 
ректор, а они хладни и запрљани се сагоријевају на горионику рекатора. Загријана 
вода циркулише између торња за хлађење, гранулатора и кондензатора.  
 
Утицај водене паре на климатске промјене 
 
Стакленички гасови, чији најзначајнији представници су угљен-диоксид (CO2), 
метан (CH4), азотдиоксид (N2O) и хлорофлуороводоници (CFC) апсорбују топлину 
зрачења Земље. На тај начин узрокују загријавање површине земље и нижих 
слојева атмосфере и доводе до појаве познате под називом ефекат стакленика или 
глобално загријавање. У групу стакленичких гасова убраја се и водена пара, 
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међутим она обично није дио расправа које се односе на проблематику глобалног 
загријавања. Присутност стакленичких гасова у атмосфери има и позитивни 
учинак, јер би без њих површина Земље била за око 30 ℃ хладнија, што не би било 
довољно за живот на Земљи. Треба нагласити да су се концентрације стакленичких 
гасова у атмосфери значајно промијениле у задња два вијека, што је резултирало 
највећим проблемом у заштити животне средине - појавом глобалног загријавања. 
Водена пара је други најзаступљенији састојак атмосфере и њезина концентрација 
је јако промјенљива, а може постићи концентрације и до 3 %. На концентрацију 
водене паре у атмосфери јако утичу процеси испаравања и преципитације.  
 
Озон је један од најважнијих састојака стратосфере. Да би се могле разумијети 
промјене у циклусу озона и појава тзв. озонских рупа потребно је разликовати 
тропосферски озон од стратосферског озона те познавати механизам настајања и 
разградње озона. Настајање тропосферског озона - Chapmanov механизам 
Присутност озона у нижим слојевима атмосфере (тропосфери) појачава учинак 
стакленика те у облику фотокемијског смога нарушава здравље људи и смањује 
видљивост. Његово настајање може се описати сложеним хемијским реакцијама 
оксидације у којима судјелују испарљиви органски спојеви (engl. volatile organic 
compounds, VOC), углавном угљоводоници (HC) и азотни оксиди, а споменуте 
реакције проводе се под дјеловањем ултраљубичастог (UV) Сунчевог зрачења. За 
разлику од тропосферског или тзв. „лошег“ озона, стратосферски озон чини 
озонски слој (или омотач) који штити Земљу од штетног ултраљубичастог UV-B 
зрачења у подручју валних дужина од 280-315 nm. Концентрација озона у 
стратосфери резултат је динамичке равнотеже између хемијских процеса 
настајања и процеса његове разградње.  
 
У оквиру предметне локације испуштање водене паре загријане на температуру од 
125 ℃, трајаће кратко након сваког завршеног циклуса деполимеризације у 
трајању до 15 мин, те се сматра да предметне количине водене паре неће значајно 
утицати на промјене климатских карактеристика. Водена пара може да чини 
максимално до 4% састава ваздуха у тропосфери, и има кратак циклус кретања 
након чега се уграђује у временске догађаје. У складу са наведеним не очекују се 
значајни утицаји на климатске промјене нити озонски омотач (који је на висини до 
55 км изнад земљине површине) приликом одвијања предметног технолошког 
процеса. 
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Слика бр. 9. Шематски дијаграм расподјеле водене паре и гаса C1 – C7 

 
Филтер воска 
 
Филтер за восак омогућава раздвајање воска од евентуалних нечистоћа које се 
заједно са сировином допремају у реактор на прераду. Филтер чине три (3) 
резервоара. Први од њих је резервоар који има функцију седиментног филтера. У 
доњем дијелу овог филтера налази се транспортер који уклања евентуалне 
нечистоће. Филтер одваја материјале који смањују квалитет произведеног воска. 
Други филтер је бочни или заобилазни филтер, а трећи је збирни филтер. 
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Слика бр. 10. Шема филтерског постројења 
 

Филтер за восак омогућава одвајање воска од нечистоћа које се заједно са шаржом 
доводе у реактор за прераду. Филтер се састоји од три спремника. Први је спремник 
за филтер за таложење. Овај спремник повезан је с реактором кроз засун с ножем 
ЗН ДН250 001. Запорни вентил покреће се хидраулички. Сви хидраулични 
цилиндри се напајају агрегатом са електричним погоном. 
 
Спремник филтра за таложење израђен је у облику бубња од челичних лимова. У 
доњем дијелу овог спремника налази се вијчани транспортер ПС ДН200 002. 
Транспортна трака уклања све евентуалне нечистоће из филтра за таложење. 
Бубањ филтра за седиментацију има грејачки плашт кроз који термално уље тече 
на температури од око 200°С. Топлина доведена до спремника филтра за таложење 
задржава восак у текућини. Седиментацијски спремник повезан је с премосним 
спремником филтра кроз засун ЗН ДН200 001 и пужни транспортер ПС ДН250 001. 
Унутар заобилазног филтера налази се пужни механизам који испушта влакнасте 
нечистоће и одваја их из система. 
 
У доњем дијелу спремника заобилазног филтра налази се вијчани транспортер 
омогућава враћање фракције прочишћеног воска у доњи спремник за восак. Текући 
восак, без већине нечистоћа, тече кроз засун ЗН ДН200 003 до доњег спремника за 
восак. Овај спремник је опремљен мјешалицом и гријачем, а у доњем дијелу налази 
се проточни отвор који повезује спремник за восак с линеарном пумпом за восак 
PLW ДН200 001. Пумпа избацује течни восак у горњи спремник за восак. Пумпа се 
загријава термалним уљем.  
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У реактору се осим фракције воска издваја још неколико лакших фракција које 
након изласка из реактора одлазе у филтер за сушење гдје се раздвајају и затим 
транспортују на горионик реактора или у горионик у торњу за испаравање воде. 
 

 
 

Слика бр. 11. Филтерско постројење 
 

Без нечистоћа, течни восак се допрема у резервоар чистог воска. Овај резервоар је 
опремљен мјешалицом, а у доњем дијелу се налази отвор који повезује резервоар 
за восак са линеарном пумпом. Пумпа испушта течни восак у резервоар за грануле 
воска. 
 

 
 

Слика бр. 12. Изглед филтера за восак 
 

Гранулатор воска 
 
Восак се из филтера воска испушта у гранулатор воска кроз цјевовод у коме се 
стабилизује температура воска. Резервоар гранулатора воска има запремину да 
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прими восак из реактора за термичку обраду. Унутар резервоара има систем за 
мијешање воска којим се обезбјеђује да се хомогенизује цјелокупна запремина 
воска. Восак затим се транспортује у комору за гранулацију помоћу вијчаног 
транспортера који је уједно и систем хлађења воска. 
 

 
 

Слика бр. 13. Контролна табла гранулатора 
 

 
 

Слика бр. 14. Постројење за гранулацију 
 
Капи течног воска се испуштају у комору за хлађење воска. Восак из гранулатора 
излази у облику неправилних гранула. 
 
Очврсле грануле воска путем вијчаног транспортера се допремају до система за 
паковање. 
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Слика бр. 15. Погон гранулације 
 

 
 

Слика бр. 16. Полимерни восак на излазу из коморе за хлађење 
 
Систем циркулације и хлађења 
 
Систем циркулације и хлађења воде састоји се од резервоара, комплекса који 
обезбјеђује проток са минималним отпором, сета пумпи и цјевовода који су 
повезани са осталим елементима. Јединице пумпи су удвојене тако да би у случају 
квара било које од њих главни вод могао замјенити помоћним. Тиме се обезбјеђује 
непрекидан рад постројења.  
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Слика бр. 17. Шема расхладне воде 
 
Вода температуре 20°С и укупног протока у систему од 1500 лит преузима топлоту 
од врућих капи воска. Вишак топлоте из процесне воде испушта се из система кроз 
вентилаторски расхладни систем (торањ).  
 
Системи загријавања реактора 
 
Извор процесне топлоте су гасни горионици. Реактор се снабдијева топлотном 
енергијом који производе три (3) горионика снаге 450 kW. Снабдјевен је чистим 
гасом из генератора С1 – С7 који се ослобађа у процесу деполимеризације. 
Генераторски гас допрема се до горионика преко система састављених из три 
филтера. Први филтер има улогу кондензатора у реактору у случају хлађења испод 
60°С, други осигурава прочишћавање гасова од чврстих честица а трећи је лежиште 
који садржи гранулат халоизит. 
 
Пламен и издувни гасови из горионика се уводе у керамичку комору за 
сагоријевање. Врући издувни гасови се путем керамичког конектора и регулатора 
топлоте загријавају унутрашњост реактора, обезбјеђујући топлоту потребну за 
процес. Конструкција регулатора осигурава потпуно одвајање система сагорјевања 
од дијела реактора у којем се налази реакцијска маса и у којем се одвија процес 
деполимеризације.  
 
 
2.3.2. Опис пројекта, планираног производног процеса, њихове технолошке и 
друге карактеристике 
 
 
У оквиру предметне локације инвеститора Екопласт д.о.о. Власеница планирано је 
успостављање технолошког поступка прераде отпадне пластике. Након термичке 
обраде чисте отпадне пластике добијаће се чисте грануле пластике-полимерни 
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восак које ће се употребљавати у енергетске сврхе као енергент у постројњима које 
су прилагођене за дате поступке.  

Опис технолошког поступка прераде отпадне пластике и њено претварање 
каталитичким поступком у полимерни восак 

 
Да би се полиолефински отпад могао користити као енергент потребно га је 
преструктуирати у угљоводонична једињења погодна за сагоријевање. 
Преструктуирање чврстог полиолефинског отпада остварује се процесом 
каталитичке деполимеризације. 
 

 
Слика бр. 18. Блок шема постројења за деполимеризацију 

 
Блок шема постројења за деполимеризацију престављена на претходној слици има 
сљедећа значења: 
 

1. реактор, 
2. аутоматско дозирање реактора, 
3. кондензационе јединице, 
4. лежиште самочистача, 
5. самочистач – филтер, 
6. размјењивач топлоте кондензационе јединице, 
7. рекуператори енергије димних гасова, 
8. вентилација, 
9. складишта, 
10. горионик, 
11. контролни пулт. 

 
Деполимеризација се одвија на атмосферском притиску. Термички режим 
деполимеризације се креће у опсегу температуре од 300-550 °C, а разлагање 
макромолекула се одвија без присуства кисеоника. Под овим условима 
деполимеризације полиолефинских отпада, обезбјеђује се настајање смјеше C1 – C34 

угљоводоничних једињења. За потребе деполимеризације користиће се отпадна 
пластика са домаћег тржишта и отпадна пластика која ће се као издвојена увозити 
из иностранства. Користиће се искључиво већ сортирана и припремљена отпадна 
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пластика врсте полиетилен и полипропилен која се неће додатно обрађивати у 
смислу припреме за процес. Предметна пластика ће бити искључиво неопасне 
категорије за које инвеститор мора посједовати адекватну документацију 
приликом куповине која то потврђује. Све наведено ће се регулисати и приликом 
прибављања дозволе за управљање предметним отпадом у смислу његовог 
третмана, транспорта, складиштења и сл. 
 
Полазна једначина процеса у реактору је сљедећа: 
 
PE                 восак                течна маса (C5 - C6+)               гас (C1 – C4) 
 
         
          испарења 

 

 
Горња једначина показује да је примарни производ распада полиетилена тврди 
восак, који се даље разграђују да би се формирале течне фракције. Како вријеме 
реакције пролази, ароматска природа фракција се повећава као крајњи производ 
реакција. 
 
Предложена технологија укључује сљедећа ријешења: 

• употреба феномена топлотно – каталитичке разградње, коју пролазе 
полиолефини, и деполимеризација полиолефина у температурном распону 
300 – 550 °C, 

o истовремена трансформација полиетилена и полипропилена, 
o употреба катализатора као што су алуминосиликати, зеолити, 

оксидни системи, 
o изградња реактора са флуидним слојем и низа резервоара за 

производе распада. 
 
Главни производи распада полиолефинских молекула настају као резултат пуцања 
веза C – C. 

 
Слика бр. 19. Шема технолошког тока учесника каталитичке деполимеризације 
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Овим поступком каталитичке деполимеризације полиолефинског отпада добијају 
се слиједећи производи: 
 

- смјеша угљоводоника C1 – C7 са удјелом од 15 – 18 мас %, (гасови који се 
искористе за потребе процеса) 

- смјеша угљоводоника C8 – C34 са удјелом од 65 – 77 мас %, (добијени воскови, 
депол 40) 

- водена пара са удјелом 3 – 10 мас %, 
- чврсти отпад са удјелом 1 – 5 мас %. 

 
С обзиром на улазне количине отпада на годишњем нивоу од 105 120 тона добиће 
се количине од 68 328 тона полимерног воска – депола, узимајући у обзир 
коефицијент ефикасности процеса од минималних 65 %. Остали производи који 
настају су гасови који се искористе за енергетске потребе процеса у масеном удјелу 
од 15 до 18%, затим водена пара удајела 3 до 10% и чврсти отпад удјела 1 до 5%. За 
потребе процеса корстиће се чиста отпадна пластика па су у складу с тим 
планоране количине сведене на минимум од 1 до 2 % од укупних улазних количина 
отпада што ће на годишњем нивоу износити око 2100 тона отпада. Наведени отпад 
чини нус производ током техолошког процеса који настаје чишћењем реактора и 
филтера за одвајање нечистоћа. С обзиром да се као улазна сировина користи 
чиста отпадна пластика која је неопасан отпад, сав отпад који настаје на крају 
процеса је неопасан и има особине комуналног отпада те се може одлагати на 
регионалну депонију. 
 
Будући да у угљоводоничној фракцији C8 – C34 нису присутна једињења са хлором и 
сумпором могуће је смјешу насталих угљоводоника користити за различите 
намјене. 
 
Технолошко рјешење обезбјеђује потребе за топлотом и термичким режимом рада 
реактора, сагоријевањем деполимеризацијом настале смјеше угљоводоничних 
једињења C1 – C7. Захваљујући томе технолошки поступак је енергетски 
самоодржив. 

 
Слика бр. 20. Шема енергетског тока учесника деполимеризације 

 
Постројења ПКТ 103 је модуларног дизајна. Модуларна структура подразумијева да се 
сваки модул се састоји од два процесорска реактора. Сваки реактор опремљен је:  

- системом за пуњење,  
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- јединицом за хлађење плина и јединицом филтра за гас, 
- јединицом за хлађење термалног уља и јединицом за неутрализацију 

кондензоване воде. 
 
Свака реакторска јединица има: 

- свој ступац за испаравање воде, 
- двије јединице за филтрирање нечистоћа које се испоручују у реактор са 

сировином, 
- једна гранулатор јединица заједничка за оба реактора,  
- један сет резервоара за воду и циркулационих пумпи, 
- један сет врећастих филтера за уклањање честица воска из воде,  
- једна јединица за гријање и хлађење термалним уљем за филтере за восак и 

јединице за гранулацију, 
- једну управљачку јединицу за рад реактора и система за пуњење, 
- један сет пратећих уређаја (компресор за ваздух итд.). 

 
Капацитет погона за прераду отпадне пластике и њено претварање каталитичким 
поступком у полимерни восак на годишњем нивоу прераде сировина максимално 
на 365 број дана (с обзиром да је омогућен рад постојења на 365 дана према 
подацима произвођача) износи 105 120 t/god чијом прерадом се добије 68 328 
t/god полимерног воска заштитног имена DEPOL 40. Максимална предвиђена 
количина отпада до 2% од почетне количине улазне сировине би на годишњем 
нивоу износила 2 102,4 тона отпада. Наведени отпад, чине остаци који су нечистоће 
са филтера као што су влакнасте нечистоће, те остаци од процеса чишћења 
реактора и остаци који остају након самог процеса деполимеризације који остају 
као нус производ. Наведене количине су максимално планиране на годишњем 
нивоу и оне могу варирати односно бити и мање. Инвеститор ће склопити уговор 
са надлежним предузећем о начину збрињавања предметног отпада и редовном 
одвозу са локације. 
 
Све компоненте постројења налазе се у објекту – који је асвалтирана (бетонска) 
површина израђена у складу са документацијом, која обезбјеђује основ за 
технолошку опрему, а која укључује 6 постројења реактора модуларног дизајна а 
свако постројење (2 реактора) садржи: 
 

- 2 реактора са системом за доставу сировина са уређајима за дозирање 
- 2 филтера за восак 
- 1 гранулатор 
- 2 расхладна торња 
- инсталација испаравања воде и накнадног сагоријевања C1-C4 
- систем циркулације воде и хлађења 
- модул за гријање и хлађење термалног уља за филтере и гранулатор 
- модул за гријање и хлађење термалним уљем за хладњаке C1 C4. 

 
Капацитет прераде једнореакторског постројења је 48 т/дневно или 2 т/х по 
једном реактору просјечно, али капацитет прераде у највећој мјери зависи од 
квалитета отпада који се прерађује. На локацији је предвиђено укупно 6 
реакторских постројења, па је дневни капацитет прорачунат на укупно 288 тона. 
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Слика бр. 21. Поглед на постројење за прераду полиолефинског отпада 
 

 
 

Слика бр. 22. Технолошка шема рада једног реактора 
 

1. систем доставе сировине до реактора, 
2. реактор, 
3. комора за сагоријевање, 
4. систем чишћења воска од загађења, 
5. емисија из вентилационих извода, 
6. централни резервоар за восак, 
7. гранулатор, 
8. хладњаци гаса, 
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9. гасни сепаратор, 
10. колектор гаса, 
11. сагоријевање гаса/горионик, 
12. извор гаса GZ50/LPG, 
13. расхладни торањ 

 
Припрема улазних сировина и крајња употреба добијеног производа 
 

 
Сировина прије уласка у систем за обраду отпадне пластике не захтијева никакву 
фрагментацију осим комада чија површина је већа од 1000x1000 мм. Отпад који је 
одвојено сакупљен довози се директно на прераду, као и отпад који је као одвојено 
сакупљен увезен ради прераде.  
 
Према подацима Републичког плана управљања отпадом РС за период 2019-2029, 
утврђено је да количине произведеног комуналног отпада у Републици Српској из 
године у годину се повећавају за око 5% упркос благом смањењу укупног броја 
становника (мање од 1%). Продукција комуналног отпада износи у просјеку 0,35 t, 
односно 350 kg по становнику на годишњем нивоу, односно 0,96 
kg/становнику/дан.  
 
Према статистичким подацима за БиХ у наставку се дају слиједеће укупне 
количине комуналног отпада за период од три године: 
 

БИХ 2017. ГОД. 2018. ГОД. 2019. ГОД.  
УКУПНЕ 

КОЛИЧИНЕ (T) 
1 235 449 1 243 973 1 228 309 

 
Укупне количине отпада за РС за период од три године дају се у наставку: 
 

РС 2017. ГОД. 2018. ГОД. 2019. ГОД.  
УКУПНЕ 

КОЛИЧИНЕ (T) 
391 186 395 737 399 826 

 
Према добијеним статистичким подацима може се процијенити да количине 
отпада у РС чине око 35% отпада укупног на нивоу БиХ. Очекиване количине 
пластичног отпада су минимално 10%, од чега 25% чини пластика врсте 
полиетилена и полипропилена. Дакле на нивоу РС у просјеку годишње очекује се 
око 39 000 тона пластике од чега је 9 750 тона пластике врсте полипропилена и 
полиетилена. Дакле количина пластика са подручја РС која се може прикупити за 
технолошки процес износи 9 750 тона, а максимално доступна количина на нивоу 
БиХ је око 30 750 тона предметних ктаегорија отпада. С обзиром на теоретски 
распложиве количне отпада на нивоу БиХ и с обзиром на планирани капацитет 
производње на годишњем нивоу инвеститор може искориштавати око 29% 
пластике са БиХ тржишта док ће 71% увозити у виду чисте отпадне пластике. Што 
се тиче доступних количина предметне пластике са територије РС које износе 9 750 
тона, у процентима гледано то износи 9,27%, што наводи да би инвеститор увозио 
преосталих 90,73% од планираног капацитета односно 95 370 тона, ако би 
прикупљао пластику искључиво на територији Републике Српске. 
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Коначан производ процеса деполимеризације депол 40 ће се користити као 
помоћно гориво у индустријским котловима (топлане, енергане, и сл) и пласираће 
се у иностранство и на домаће тржиште у складу са могућностима и 
прилагођавањима индустријских постројења за дату врсту горива. За извоз 
добијеног производа инвестиор посједује церификат добијен од предузећа Immod 
Sp. z.o.o. из Варшаве којим се гарантује откуп производа у мјесечним количинама 
до 1500 тона депола 40. 

Опис поступка гашења и чишћења реактора 
 
Периодично искључивање реактора 
 
Периодично сваких 4 до 6 мјесеци зауставља се рад реактора како би се допунили 
или замијениле заптивке и лежајеви у погонском преносном систему са осовинама 
за мијешање. Периодично заустављање реактора одвија се под надзором система 
за контролу и надзор процеса. Приликом тог поступка, изабере се положај „СТОП“ 
на корисничкој табли. Систем ће аутоматски покренути поступке искључивања 
реактора и пружити системски сигуран начин смањења температуре реактора. 
 
Хитно искључење 
 
У случају нестанка струје, инсталациона служба слиједи упутства у Приручнику за 
рад и одржавање. Горионици који снабдијевају уређај топлотном енергијом 
уклањају се, а рупе се затварају чеповима. Након појаве напона, процес хлађења 
реактора се може наставити - на плочи избором ставке „СТОП“ након чега се може 
извршити поновно покретање избором ставке „СТАРТ“ на плочи. 
 
Планирана периодична искључења реактора 
 
У случају планираног и периодичног искључивања реактора, проверава се стање 
свих заптивки и процjењује стање лежајева мјешајуће осовине и њихова могућа 
замјена. 
 

 
Слика бр. 23. Просторни приказ монтирања лежаја погона мешалице: 21- кућиште 

GE120ES, 22- носач GE12 ES, 23 – вијци за причвршћивање кућишта лежаја,  24- 
држач кућишта лежаја,   25- погонско вратило 
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Лежај се уклања након одвртања вијака (23), уклања се погонско вратило (25), 
уклања лежај (22) са кућиштем (21). Кућиште заједно са лежајем подлијеже 
техничкој процјени стања и када аксијални зазор лежаја прелази 0,6 мм, лежај у 
кућишту треба замијенити. Монтажа је обрнутим редослиједом. 
 
Током периодичног искључивања реактора, не обављају се никакве акције 
чишћења. Изузетак су жице од пластичних бала које испоручује добављач, а које 
евентуално нису уклоњене прије пуштања отпада у реактор. Жице су намотане на 
мјешалице реактора и морају се уклонити. Сви остали дијелови отпада, као што су 
влакнасте нечистоће, континуирано се воде од реактора до таложног филтра. Из 
таложног филтера примјесе из отпада се преносе до јединице за филтрирање 
воска. 
 

 
 

Слика бр. 24. Филтер за восак, 1- Јединица за конекцију са реактором, 2- Филтер за 
таложење, 3- Заобилазни филтер-премосница, 4- Чисти резервоар за восак 

 
Течни восак са нечистоћама изводи се из реактора кроз прикључак (1) на таложни 
филтер (2) унутар филтра, а материјали тежи од воска падају и воде се до 
заобилазног филтера (3). Заобилазни филтер (3) спојен кроз вентил са 
хидрауличним погоном (7) са модулом за уклањање нечистоће. 
 

 
Слика бр. 25. Јединица за уклањање нечистоћа из процеса, 5- посуда за нечистоће, 

6- поклопац модула са хидрауличним погоном, 7- запорни вентил са 
хидрауличним погоном, 8- кућиште модула 
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Посуда са нечистоћама уклања се из модула без прекида рада инсталације помоћу 
виљушкара, а испражњене нечистоће су суве, њихова површина је прекривена само 
танким слојем воска који се након хлађења одваја од металне површине. Поглед на 
поступак уклањања загађивача приказан је на фотографијама у наставку. 
 

 
 

Слика бр. 26. Виљушкар уклања контејнер са нечистоћама са унутрашње стране 
модула 

 

 
 

Слика бр. 27.  Изглед нечистоћа у контејнеру, отпадне грануле 

Потражња за сировинама у циљу боље ефикасности процеса 
 
Капацитет прераде реакторског постројења је 2 тонe/сату и повезан је са 
квалитетом сировине. Што је сировина чистија то је капацитет постројења већи, 
што се посебно односи на воду. “Суви“ отпад се лакше прерађује и мањи су 
трошкови прераде. С обзиром да је у оквиру предметног објекта планирано 6 
реакторских постројења сваки капацитета по 48 тона/дневно процјењује се да је 
максимални годишњи капацитет износи 105 120 тона улазних количина пластике, 
од чега се добије 68 328 тона полимерног воска-депола. С обзиром на улазне 
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количине отпада на годишњем нивоу од 105 120 тона добиће се количине од 68 
328 тона полимерног воска – депола, узимајући у обзир коефицијент ефикасности 
процеса од минималних 65 %. Остали производи који настају су гасови који се 
искористе за енергетске потребе процеса у масеном удјелу од 15 до 18%, затим 
водена пара удајела 3 до 10% и чврсти отпад удјела 1 до 5%. За потребе процеса 
корстиће се чиста отпадна пластика па су у складу с тим планиране количине 
сведене на минимум од 1 до 2 % од укупних улазних количина отпада што ће на 
годишњем нивоу износити око 2100 тона отпада. Добијени отпад по свим 
физичко-хемијским особинама има карактеристике неопасног отпада и због 
своје природе и састава сличан је комуналном отпаду. 
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б) ОПИС ОСНОВНИХ И ПОМОЋНИХ СИРОВИНА, ОСТАЛИХ 
СУПСТАНЦИ И ЕНЕРГИЈЕ КОЈА СЕ КОРИСТИ ИЛИ КОЈУ ПРОИЗВОДИ 
ПОСТРОЈЕЊЕ ОДНОСНО ПРИКАЗ ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ ПОТРЕБНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА ЗА ПРОИЗВОДНИ ИЛИ РАДНИ ПРОЦЕС 
 
 
За предметне објекте постоји већ извршен прикључак на локалну нисконапонску 
мрежу а потрошња електричне енергије ће се дати након успоставе пуног 
капацитета предметног технолошког процеса. Електрична енергија ће се 
користити за потребе расвјете, напајања одређених машина и уређаја на локацији. 
Предвиђена потрошња електричне енергије за потребе одвијања технолошког 
процеса износи 49 300 kWh на мјесечном нивоу. 
 
Увидом у Технолошки пројекат за обављање предметне дјелатности уочено је да 
кориштење воде тoком технолошког процеса предвиђено само за допуну система 
у малим мјесечним количинама и за  свакодневне санитарне, хигијенске и друге 
потребе. Потребе за водом на локацији ће бити у смислу воде за: 

- Санитарне потребе (мокри чвор и прање просторија), 
- Противпожарну заштиту, 
- Обарање прашине на манипулативним површинама, 
- Прање машина и постројења и 
- Повремено прскање путева ради спречавања подизања 

прашине. 
 
Потрошња воде на локацији није била позната али ће се количина исте моћи дати 
након успостављања технолошког процеса пуног капацитета. Потребе самог 
технолошког процеса су око 100 литара воде мјесечно (0,1m3), која се користи за 
допуну система. Остале потребе за водом су санитарно-хигијенске потребе за 
водом као и водом за пиће, што мјесечно по запосленом износи око 4,5 m3, што 
указује да је укупна планирана мјесечна потрошња воде око 91 m3. Напомињемо да 
се на почетку обављања дјелатности врши прво пуњење система водом са укупно 
1500 литара које се касније само допуњававање система као што је напред 
наведено. 
 
Предвиђена потрошња основне сировине отпадне пластике дата је кроз 

планирани капацитет производње и базира се на сатној потрошњи од 2 тоне по 

једном рекатору. С обзиром да је планирано 6 реактора у предметном објекту 

потрошња основне сировине ће износити око 12 тона по сату производње, односно 

288 тона улазне сировине дневно. 

 

Основна сировина са којом ће се манипулисати у оквиру обављања дјелатности на 

локацији јесте чиста отпадна пластика и то полиетилен и полипропилен, за које ће 

инвеститор прије почетка обављања дјелатности бити дужан прибавити дозволу 

за управљање поменутим категоријама отпада и које се неће додатно припремати  

за процес на локацији већ се као спреман производ набавља од одговарајућих 

купаца. 
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Сировине које су предвиђене за обраду у постројењима за прераду отпадне 
пластике и њено претварање каталитичким поступком у полимерни восак су: 
 

• полиетилен PE, 
• полипропилен PP. 

 
Карактеристике сировина су сљедеће: 

1. полиетилен (- CH2 - CH2 -)n – индустријски симбол PE, 
- висок ниво густоће (HDPE) нумерички код 02, 
- низак ниво густоће (LDPE) нумерички код 04, 
- линеарна ниска густоћа (LLDPE). 

Полиетилен настаје као резултат полимеризације етилена. Флексибилан је, има 
особине воска, прозиран и термопластичан. Губи еластичност на сунчевој 
свјетлости и у влажној средини. Користи се за израду амбалажних и пластичних 
врећица, изолацију каблова, за производњу цијеви, жица, боца, играчака предмета 
за домаћинство. 
 

2. полипропилен (- CH2 – CH(CH3) -)n индустријски симбол 
PP, нумерички код 55 

- атактичан 
- изотактичан 
- синдиотактичан. 

 
Полипропилен настаје као резултат полимеризације пропилена. На високим 
температурама, под утицајем кисеоника, дјелимично се деградира. Има врло ниску 
апсорпцију воде и пропусност. Због своје високе механичке, хемијске и термичке 
отпорности користи се за производњу амбалаже, за хемикалије, прехрамбене 
производе и производе који се користе у грађевинарству, електроници и другим 
индустријама. 
 
Синтетички полимери не настају из биополимера него се добијају од хемијских 
једињења ниске молекуларне масе који се називају мономери. Синтетички 
полимери су основна компонента материјала без којих њихово постојање не би 
било могуће. 
 
Да би се процес успјешно одвијао захтијева се отпад сљедећег поријекла и масеног 
састава: 
 

- полиолефински материјал за паковање различити боја, дебљина и састава, 
- полиолефински материјал за паковање са штампаним текстом, 
- различите геометријске форме полиетилена и полипропилена у свим 

масеним односима у смјеси, 
- полиолефинске фолије са алуминијским слојем, 
- минералне нечистоће највише 5% масе, 
- друге нечистоће или течна фаза воде, највише 10% масе. 

 
Да би сировина задавољавала услове које захтијева технолошки поступак, 
инвеститор ће набављати сировину од домаћих и иностраних купаца кој 
искључиво задовољава тражене квалитете. У оквиру предметне локације неће се 
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вршити сортирање нити одабир потребне сировине већ ће се иста набављати са 
потребним квалитетима. 
 
С обзиром на поступак и технолошке услове за преструктуирање полиолефинских 
макромолекула предметно постројење није погодно за прераду сљедећих 
материјала: 

- органски материјали загађени органским супстанцама које садрже хлор, 
сумпор, азотна и угљична једињења, 

- метали, метална амбалажа са органским слојем, 
- експлозивни и брзо горећи материјали. 

 
Процентуално учешће појединих пластичних материјала у серији: 
Серија не захтијева детаљну анализу удјела појединих група полиолефинског 
отпада. Може се мијешати у свим омјерима и из тог разлога може се закључити да 
се пластични отпад користи за процес у сљедећим омјерима:  

- PE/PP – 100%,  
- PS (полистирен) – 0%,  
- PA (полиамин) – 0%,  
- PET (полиестер) – 0%. 

 
Дозвољена контаминација пластике намијењене за прераду: 
Материјали који се користе као сировина, у процесу разградње морају испуњавати 
сљедећа два услова: 

- влажност сировине – не више од 15% масе пуњења, 
- минералне нечистоће –  до 8%. 

 
Удио мијешања полипропилена и полиетилена није ограничен, а исто тако 
технолошки процес прерађује пластику различитих боја. 
 
Није дозвољена прерада пластичних отпада који садржи опасне супстанце, што ће 
се регулисати и прије почетка обављања дјелатности у поступке прибављања 
дозволе за управљање предметним категоријама отпада. Сав увезени и купљени 
пластични отпад за потребе одвијања процеса ће морати посједовати 
документацију којом се доказује да није ријеч о опасном оптаду као и какав је 
састав и особине отпада (документација о поријеклу и кретању отпада), 
 
У циљу лакшег препознавања пластичног отпада престављамо основне 
карактеристике појединих материјала у наредној табели. 
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Табела бр. 1. Основне карактеристике пластичних материјала 
 

Врста 
материјала 

 

Понашање узорка 
током загријавања 

епрувете 
 

Реакција 
еволуираних 

гасова 
 

Понашање 
материјала 

током 
загријавања 

 

Мирис насталих 
плинова током 
загријавања у 
епрувети или 
након гашења 

пламена 
запаљеног узорка 

 

густина 
kg/m³ 

Полиолефини:П
олиетилен PE 
Полипропилен 
PP 

Лако се топи; 
Након топљења је 

безбојан. 
 

А
л

к
ал

н
и

 
 

Након паљења 
наставља сам 
да сагоријева; 

Пламен је 
снажан, 

плавог одсјаја, 
топи се у 
капима. 

 

Слаб, 
парафински. 

 

од 900 
дo 600 

 
Полистирен PS 

Топи се, а затим 
распадне након 
топљења; Током 
разлагања се 
испарава и има 
жућкасту боју. 

 

Н
еу

т
р

ал
ан

 
 

Након паљења 
наставља сам 
да сагоријева; 

Блистав, јак 
пламен, 

снажно гори. 
 

Слаткаст, 
цвијетни 
(зумбул). 

 

1080 

Поливинилни 
хлорид PVС 

Разлаже се у тамно 
смеђој боји. 

 

О
ш

т
ар

 и
 к

и
се

о
 

 

Гори у 
пламенику, 

жути пламен 
са зеленим 
ивицама; 

бијела пара, 
зелене искре. 

 

Хлороводонична 
киселина; 

Мирис 
карактеристичан 

за винилне 
смоле. 

 

1410 

Полиестер нпр. 
PET 

Потамни, шири се 
и топи 

 

Н
еу

т
р

ал
ан

 
 

Након паљења 
сам 

сагоријева; 
Блистав, јак 

пламен, 
снажно гори. 

 

Као у случају 
стирена – 

слаткаст, мирис 
зумбула. 

 

1300 

Полиамин PA Топи се, а затим 
разлаже; Топљење 

и разлагање се 
одвијају током 

јаког загријавања 
 

А
л

к
ал

н
и

 
 

Након паљења 
сам 

сагоријева; 
Пламен је 
блистав, 

плавкаст са 
жутим 

ивицама; 
капи, 

мјехурићи и 
нити. 

 

Типичан за 
паљење 

рожнатих 
материјала 

 

oд 1090 
дo 1130 
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Према Правилнику о категоријама и класификацији отпада у оквиру 
предметног постројења термичким поступком каталитичке деполимеризације ће 
се третирати слиједеће категорије отпада односно отпадне пластике наведене у 
табели у наставку. 
 

Табела бр. 2. Врсте отпада у складу са Правилником о категоријама и 
класификацији отпада које ће третирати у постројењу 

 
 
Каталошки 
број  

 
Врста отпада 
 

02 
 

Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, 
шумарства, лова и риболова, припреме и прераде хране 

02 01 Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, 
шумарства, лова и риболова 

02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу) 
07 Отпади од органске хемијске прераде 
07 02 отпади од производње, формулације, снабдијевања и 

употребе пластике, синтетичке гуме и синтетичких влакана 
07 02 13  отпадна пластика 
12 Отпади од обликовања и физичке и механичке површинске 

обраде метала и пластике 
12 01 отпади од обликовања и физичке и механичке површинске 

обраде метала и пластике 
12 01 05  обрада пластике 
15 

 

Отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе за брисање, филтерски 

материјали и заштитне тканине, ако није другачије 

спецификовано 

15 01 амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у 

комуналном отпаду) 

15 01 02  пластична амбалажа 

16 Отпади који нису другачије спецификовани у каталогу 

16 01 отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући 

механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и 

од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08) 

16 01 19  пластика 

17 

 

Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и 

Ископану земљу са контаминираних локација) 

17 02 дрво, стакло и пластика 

17 02 03  пластика 

19 

 

Отпади из постројења за обраду отпада, погона за третман 

Отпадних вода ван мјеста настајања и припрему воде за 

људску потрошњу и коришћење у индустрији 

19 12 отпади од механичког третмана отпада (нпр.: сортирања, 

дробљења, 

компактирања и палетизовања) који нису другачије 

спецификовани 

19 12 04  пластика  
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20 

 

Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и 

индустријски отпади), укључујући одвојено сакупљене фракције 

20 01 одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 

20 01 39 пластика 

 
Основне карактеристике финалног производа - воска 
 
Транспорт производа се обавља уобичајним превозним срествима, а производ је 
упакован у платнене вреће или у контејнере. Восак се не отапа у води и не ствара 
друге опасности приликом транспорта (као што је случај са транспортом угља). 
 
Финални производ – восак добијен је прерадом полиолефинског отпада. Знање о 
особинама воска омогућава процјену материјала који се користи за састављање 
енергетске мјешавине са жељеним параметрима енергије и емисије гасова. 
 

 
 

Слика бр. 28. Изглед узорка финалног производа 
 

 
 

Слика бр. 29. Изглед узорка мљевеног воска– DEPOL 40 
 
Табела бр. 3.  Особине производа DEPOL 40 
 

Карактеристика 
 

Јединица 
 

Вриједност 
 

Влажност % 0,8 
Запаљиви дио % 91,0 

Незапаљиви дио (пепео) % 9,0 
Калоријска вриједност kJ/kg 40000 

Угљик C % 78,4 
Водоник H % 12,16 
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Азот N % 0,1 
Сумпор S % 0,14 
Хлор Cl % 0,2 

 
Сажетак добијених резултата физичко – хемијских тестова приказан је у наредној 
табели, која приказује добијене резултате за камени угаљ – енергетски, камени 
угаљ – високо енергетски, композитно гориво, биомасу. 
 
Табела бр. 4. Резултати испитивања физичко – хемијских параметара горива DEPOL 
40 
 

Ознака 
 

Симбол 
 

Тестирано 
гориво 

– DEPOL 
40 

Камени 
угаљ/ 

енергетски 
 

Камени 
угаљ/високо 
енергетски 

 

Композитна 
горива 

 

Фотоконцентрат 
 

Биомаса 
 

Укупна 
влага 

Mar [%] 0,6 7,0 – 12,2 3,3 – 7,0 20,0 – 40,0 12,0 – 32,0 6,0 – 
50,0 

Аналитичка 
влага 

Mad [%] 0,5 0,7 – 5,5 0,7 – 2,5 1,0 – 5,0 1,0 – 2,0 05, - 8,0 

Пепео у 
радном 
стању 

A ʳ[%] 8,6 7,0 – 21,0 3,5 – 7,0 20,0 – 40,0 5,5 – 10,0 0,1 - 15 

Калоријска 
вриједност 

Qʳᵢ[Kj/g] 40,772 19 - 26 28 - 31 12 - 16 20 - 26 8 - 19 

 
Тестирани узорак карактерише врло низак садржај влаге, чија је количина у 
просјеку и десет пута мања од конвекционалних чврстих горива и биомасе. Мала 
разлика између укупног садржаја влаге и аналитичког садржаја влаге (сушење на 
ваздуху) значи да је већина воде трајно везана за материјал. 
 
Садржај пепела тестираног горива ДЕПОЛ 40 је упоредиво са садржајем у 
високоенергетском каменом угљу. 
 
Додавање ДЕПОЛ 40 нискоенергетским мјешавинама угља, неће повећати садржај 
пепела у смјеси него ће значајно повећати калоријску вриједност смјеше. Као 
додатак композитном гориву он ће смањити садржај пепела тако што ће значајно 
повећати калоријску вриједност. 
 
Карактеристична особина испитиваног горива је веома висока калоријска 
вриједност, која је 1,5-2 пута већа у односу на конвенционална чврста горива.  
 
Коначан производ процеса деполимеризације депол 40 ће се користити као 
помоћно гориво у индустријским котловима и пласираће се у иностранство и на 
домаће тржиште у складу са могућностима и прилагођавањима индустријских 
постројења за дату врсту горива. 
 
Хемијски параметри различитих горива 
 
Упоређивање резултата испитивања хемијских параметара (основног састава 
елемената), за различите врсте горива приказан је у наредној табели.  
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Табела бр. 5. Резултати испитивања хемијских параметара различитих врста 
горива 
 

Ознака 
 

Симбол 
[%] 

Тестирано 
гориво 
– DEPOL 40 

Камени 
угаљ/ 
енергетски 

 

Камени 
угаљ/високо 
енергетски 

 

Композитна 
горива 

 

Биомаса 
 

Садржај 
угљеника 

 
C  78,1 55 - 75 75 - 85 60 - 75 40 - 55 

Садржај 
водоника 

 
H  11,84 3,5 – 5,5 4,5 – 5,0 3,0 – 4,0 3,5 – 6,5 

Садржај 
азота 

 
N  0,11 0,9 – 1,1 1,0 – 1,3 0,8 – 1,0 0,1 – 0,8 

Сумпор у 
радном 
стању 

 

S 0,15 0,5 – 1,2 0,3 – 0,8 0,3 – 1,5 0,01 – 0,2 

Показатељ 
емисије 
CO2 

mgCO2/TJ 70,10 ~ 95 ~ 95 ~ 95 ~ 95 

 
Анализе елементарог састава потврђује да су главне компоненте испитиваног 
узорка угљеник и водоник, што чини 89,94% масе. Садржај угљеника од 78,1% 
одговара високоенергетском угљу. 
 
Велики садржај водоника 11,84% значајно смањује индекс емисије CO2, 
осигуравајући повећање калоријске вриједности са просјечним елементарним 
садржајем угљеника.  
 
Десет пута нижи садржај азота у материји узорка у односу на уобичајене 
вриједности угљика, је пожељан због ниже емисије азотних оксида.  
 
Нижи садржај сумпора је пожељна карактеристика због потребе да се смањи 
емисија овог загађивача у околину. Удио сумпора у узорку је упоредив са удјелом у 
биомаси и најбољим врстама угља. 

 
Анализа хемијског састава пепела 
 
Да би се тачно описао испитивани материјал, узорак је спаљен и извршена је 
анализа хемијског састава пепела. Упоређење резултата испитивања у односу на 
вриједности типичне за различите врсте чврстог горива приказане су у наредној 
табели. 
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Табела бр. 6. Хемијски састав различитих врста пепела 
 

Ознака 
 

Симбол 
 [%] 

Пепео у – 
DEPOL 40 

Пепео у 
каменом угљу 

 

Пепео у 
биомаси 

 
Натријум оксид 

 
Na₂O  2,31 0,2 – 1,9 0,5 – 5,0 

Магнезијум 
оксид 

 
MgO 1,85 0,4 – 4,0 4,0 – 6,0 

Алуминијум 
оксид 

 
Al₂O₃ 6,50 18 - 30 1,0 – 2,0 

Силицијум 
оксид 

 
SiO₂ 39,3 25 - 60 8,0 – 12,0 

Калијум оксид 
 

K₂O 1,06 0,5 – 2,5 15,0 – 45,0 

Калцијум оксид 
 

CaO 13,6 1,5 – 9,5 15,0 – 25,0 

Титанијум 
оксид 

 
TiO₂ 11,1 0,7 – 2,0 0,2 – 0,8 

Жељезни оксид 
 

Fe₂O₃ 7,44 4,0 – 15,0 3,0 – 8,0 

Фосфорни 
оксид 

 
P₂O₅ 0,741 0,2 – 3,5 8,0 – 15,0 

Сумпорни 
оксид 

 
SO2 4,94 0,4 – 12,0 1,0 – 6,0 

∑ Натријум и 
калијум оксид 

 
∑Na₂O+K2O 3,37 0,8 – 4,0 20,0 – 45,0 

 
Једна од неповољних појава у индустријској енергетици приликом сагоријевања 
фосилних горива укључујући и биомасу је стварање шљаке. У процесу стварања 
шљаке, присуство основних оксида (натријума, калијума) игра битну улогу јер 
доводе до стварања муља у инсталацијама гријања. Један од фактора који 
ограничава широку употребу биомасе, поред ниске насипне густине, висок садржај 
испаравајућих супстанци је и висок садржај калијум и натријум оксида. Сви ови 
параметри ограничавају или отежавају одвијање енергетских процеса 
кориштењем биомасе и доводе до неповољних појава као што су убрзана ерозија и 
појављивање центара корозије. У свјетлу ових података, добијени резултати 
ДЕПОЛ 40 тестираног воска су врло оптимистични. Ова својства ће имати посебно 
велики утицај на стабилност процеса сагоријевања као и на промјену састава 
издувних гасова и пепела. 
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Карактеристичне температуре топљења пепела 
 
Да би се тачно описао испитивани материјал, узорак је спаљен и извршено је 
одређивање температуре топљења пепела. Упоређивање резултата испитивања у 
односу на вриједности типичне за различите врсте чврстог горива приказане су у 
наредној табели: 
 
Табела бр. 7. Карактеристичне температуре топљења пепела 
 

Ознака 
 

Симбол 
 [°C] 

Пепео у 
– DEPOL 40 

Пепео у 
каменом угљу 

 

Пепео у 
биомаси 

 
Синтеровање 
редукционе 
атмосфере 

tS  1080 850 - 900 620 - 720 

Омекшавање 
редукционе 
атмосфере 

tA 1150 1150 - 1200 660 - 1450 

Топљење 
редукционе 
атмосфере 

tB 1190 1300 - 1400 900 - 1500 

Испирање 
редукционе 
атмосфере 

tC 1220 1350 - 1450 1050 - 1550 

Синтеровање 
оксидативне 
атмосфере 

tS 1130 900 - 950 650 - 750 

Омекшавање 
оксидативне 
атмосфере 

tA 1170 1200 - 1250 700 - 1500 

Топљење 
оксидативне 
атмосфере 

tB 1200 1350 - 1450 950 - 1550 

Испирање 
оксидативне 
атмосфере 

tC 1210 1400 - 1500 1100 - 1550 

 
Испитивани узорак воска формира пепео са термичким својствима сличним пепелу 
каменог угља. Карактерише га повишена температура синтеровања, температура 
омекшања слична оној у угљу и нижа за100 °C у топљењу и температури 
испаравања.  
 
Из свега горе наведеног, може се закључити да је могућност кориштења 
полипропиленског отпада за добијање високоенергетског полимерног воска 
позитивна еколошка иницијатива. Мала количина воска додана чврстим горивима 
омогућава смањење емисије CO2, NOx и сумпорних једињења. 
Као што је наведено у претходним табелама за хемијска испитивања различитих 
врста горива, може се закључити да висок (11,84%) садржај водоника значајно 
смањује фактор емисије СО2, осигуравајући значајан пораст калоријске 
вриједности при просјечном садржају угљеника. Велики удио водоника у 
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енергетском билансу тестираног алтернативног горива ублажава трошкове 
повезане с његовим сагоријевањем. 
Пожељно је десет пута нижи садржај азота у материјалу узорка од типичних 
вриједности угљеника због нижих емисија азотног оксида. Низак садржај сумпора 
у радном стању у испитиваном узорку је пожељна карактеристика због потребе за 
смањењем емисије ове загађујуће материје у животну средину. Удио сумпора у 
узорку упоредив је с удјелом који се налази у биомаси и најбољим врстама угља. 
(Табела бр. 28). 
 
Добијени подаци иду у прилог употреби полимерног воска као адитива другим 
горивима и то: 
 

- низак садржај влаге (0,6%), 
- просјечан садржај пепела (8,6%), 
- висока калоријска моћ (38 – 40,8 kJ/g), 
- низак ниво емисије (70,1 mg CO2/TJ), 
- низак садржај сумпора (0,15%), 
- топљивост пепела слична топљивости пепела каменог угља, 
- низак садржај натријум и калијум оксида. 

 

Прорачун енергетске ефикасности производног процеса 

 

Процес прераде отпадне полимерне пластике и њено претварање каталитичким 

поступком у полимерни восак захтијева сљедећу процесну топлоту: 

 

- топлота за загријавање материјала до температуре приближно 60 °C: 60 

kcal/kg, 

- топлота фазне трансформације I (пластичност): 300 kcal/kg, 

- топлота фазне трансформације II (топљење): 300 kcal/kg, 

- укупно: 1000 kcal/kg = 4186,8 kJ/kg 

- разбијање C – C у једном молу: 3500 kJ/kg 

- укупна вриједност топлоте трансформације износи: 7690 kЈ/kg  

- 1 kg воска садржи: 43000 kЈ 

- од 1 kg материјала добије се 0,8 kg воска: 34400 kЈ 

 

Преостале лаке фракције се користе за производњу процесне топлоте. Преосталих 

0,2 kg извора енергије x 43000 kЈ = 8600 kЈ, покривају потребе за топлотом у 

производном процесу (7690 kЈ). С обзиром да почетно пуњење садржи до 25% воде, 

потребан је додатни извор топлоте, и то је обично плински пламеник који 

сагоријева пропан – бутан. 
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в) ОПИС СТАЊА ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ ПОСТРОЈЕЊЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И РЕЗУЛТАТЕ ИЗВРШЕНИХ ИНДИКАТИВНИХ 
МЈЕРЕЊА 
 
 
Погон Ecoplast d.o.o. Власеница се налази на подручју пословне зоне „Нови Еластик“ 
Општине Власеница на катастарским честицама к.ч. 233/1, 233/2, 233/3 КО 
Власеница II општина Власеница, Република Српска. Локацији се може приступити 
са магистралног пута М19 Сарајево – Зворник. Објекат се налази на уређеној 
локацији, ограђеној површини са контролисаним улазно – излазним дијелом и 
изграђеном инфраструктуром.  
 

 
 

Слика бр. 30. Локација Еcoplast d.o.o. Власеница 
 
У близини локације налазе се и други пословни и привредни субјекти. На 
удаљености од око 800 м од предметних објеката протиче ријека Тишча, а на 
удаљености од сса 260 м водоток Табахана, мјерено ваздушним путем 
праволинијски док је мјерено земљаним путем, најближом путном комуникацијом 
сса 1500 м удаљеност водотока Типча а удаљеност водотока Табахана сса 370 м. 
Најближи стамбени објекти се налазе на удаљености око 200 метара мјерено 
праволинијски односно 720 метара мјерено земљаним путем, најближом путном 
комукацијом. 
 



Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе 

 

52 
 

 

 
 

Слика бр. 31. Приказ удаљености и положаја водотока Тишча од предметне 
локације, мјерено праволинијски 

 

 
 

Слика бр. 32. Приказ удаљености и положаја водотока Тишча од предметне 
локације, мјерено земљаним путем 
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Слика бр. 33. Приказ удаљености и положаја водотока Табахана од предметне 
локације, мјерено праволинијски 

 

 
 

Слика бр. 34. Приказ удаљености и положаја водотока Табахана од предметне 
локације, мјерено земљаним путем 
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У оквиру пословне зоне присутни су други привредни субјекти и то: 
- производни објекти „Нови Еластик“, дјелатност производње ластиша, 

трака и осталог репроматеријала за текстилну, грађевинску и друге 
индустрије, 

- управна зграда шумског газдинства „Бирач“ Власеница, 
- привредна зграда МЦ Милошевић, 
- дисконт пића „Ермико“ д.о.о. Власеница, 
- ЗТР Брус Власеница, продаја и поправка алата за обраду дрвета, 
- тржни центар „З Маркет“. 

 

 
 

Слика бр. 35. Обухват и границе пословне зоне Нови Еластик  
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Слика бр. 36. Приказ објеката у зони обухвата пословне зоне 
 
Макролокација подручја 
 
Општина Власеница се налази у источном дијелу Републике Српске и припада 
регији Сарајево-Зворник, која преставља јужни дио обода Панонског басена. 
Припада средњем Подрињу и увучена је у дио мезорегије Бирач, који се простире 
између планина Јаворник и Јавор. То је највећим дијелом висораван између 600 и 
900 м надморске висине, испресијецана ријечним долинама и котлинама, међу 
којима је најзначајнија Власеничка са истоименим насељем. Увучена је у дио регије 
која се зове Бирач. Власеница као градско насеље налази се на 680 m н.в. Овај 
геопростор припада сливном подручју ријеке Дрине, а налази се на климатској 
преломници хладних ваздушних маса са планине Јавор и нешто топлијих 
ваздушних маса које долазе долином ријека Дрињаче, Тишче и Јадра, што ово 
подручје чини врло вјетровитим поготово у прољеће и јесен када су ваздушна 
струјања најизраженија. Површина општине Власеница је износила 532 km², да би 
настанком нове општине Милићи, површина општина Власеница смањена на 
225,47 km², што чини 0,93% Републике Српске и 0,46% Босне и Херцеговине. 
 
Општина Власеница граничи на сјеверозападу са општином Шековићи, на 
сјевероистоку Зворником, истоку Братунац и Милићи, на југу Хан Пијесак и на 
западу са општином Кладањ. Најближа граница према ФБиХ је према општини 
Кладањ на удаљености око 9 км мјерено ваздушним путем. 
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Слика бр. 37. Удаљеност предметне локације од најближе границе према ФБиХ, 
општина Кладањ 

 
Власеница се налази на раскрсници магистралних путева М-19 (Београд – Сарајево) 
и М 19.2 (Власеница – Кладањ – Тузла – Орашје). Удаљена је 50 км од граничног 
прелаза и царинског терминала Каракај код Зворника (БиХ – Република Србија), 
међународни гранични прелаз I категорије у друмском саобраћају, као и 
жељезничке станице за теретни саобраћај Зворник Нови (пруга Тузла – Зворник – 
Лозница – Рума).  
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Слика бр. 38. Удаљеност до магистралног пута М19 Сарајево – Зворник 
 
Са површином од 225,47 km2 Власеница по површини спада међу средње општине 
у Републици Српској. Састоји се од 13 мјесних заједница са 38 насељених мјеста. 
Према подацима из посљедњег службеног пописа становништва из 1991.године, на 
подручју општине Власеница је живјело 33.942 становника. Од тога броја већину 
становника (55%) су чинили Муслимани, 42% становника су чинили Срби и 3% 
„осталих“. Општина је захватала површину од 532 km2, са просјечном густином 
насељености од 63 ст/km2. Данас на подручју општине живи око 16.739 становника 
(према подацима из Стратегије развоја града за период 2014-2023) од чега око 
9.247 у градском насељу. Просјечна густина насељености износи 74,29 ст/km², што 
је знатно више од просјека Републике Српске. 
 
У општини Власеница највећи број пословних субјеката је сконцентрисан у сектору 
трговина на велико и трговина на мало, у сектору комуналних, друштвених и 
личних услужних активности и у сектору прерађивачке индустрије. Остали 
сектори су знатно слабије заступљени и заједно чине 34,01% од укупног броја 
регистрованих пословних субјеката. Када се посматра структура пословних 
субјеката, доминантни привредни сектори су алуминијумска индустрија, 
примарна прерада дрвета, туризам и трговина. Најзначајнија и по броју запослених 
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најзаступљенија индустријска грана је дрвна индустрија. Богатство сировинском 
базом (буква, храст, смрча и јелика) дало је могућност развоја ове привредне гране. 
 

 
 

Слика бр. 39. Границе општине Власеница и однос са општинама са којима 
граничи 

 
Пољопривредна производња на подручју општине Власеница, дугорочно 
посматрано, има тенденцију пада и заостаје у односу на реалне могућности које су 
одређене расположивим агроеколошким и другим условима. Међутим и поред 
негативних фактора утицаја на пољопривреду, она као грана економије и даље 
представља стратешку одредницу локалног економског развоја општине 
Власеница захваљујући идеалним климатским условима, природним богатствима 
и приходима које доноси грађанима општине Власеница. Најразвијеније гране 
пољопривреде на простору општине Власеница су воћарство и сточарство. 
Воћњаци заузимају 679 hа обрадивог земљишта, што представља 8,17 % 
пољопривредног земљишта. Најзаступљеније културе у области воћарства су: 
шљиве, јабуке, крушке, вишње, трешње, ораси, малине, јагоде и купине. 
 
Територија општине Власеница располаже богатством биљног и животињског 
свијета, квалитетним водама, историјским мјестима са великим бројем стећака и 
грађевина. Поред тога, у Власеници постоји низ културних дешавања и неколико 
манифестација које привлаче туристе. У Власеници постоје објекти за смјештај 
туриста у виду хотела, мотела и омладинских хостела. Захваљујући природним и 
друштвеним одликама, доступности и условима за боравак, Власеница има 
потенцијале за развој различитих облика туризма: зимски, планински, 
омладински, авантуристички, манифестациони, сеоски туризам, лов, спортски 
туризам, здравствени туризам и др. 
 
Саобраћај - Примарну путну мрежу чине магистрални пут М.19 који повезује 
општине Зворник и Хан Пијесак односно сјевероисточну регију Босне и 
Херцеговине са центром (Бијељина) и магистрални пут М.19.2 који повезује 
Власеницу са општином Кладањ односно централни дио Босне и Херцеговине 
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(Тузла). Секундарну путну мрежу чине локални путеви дужине 60 km и 
некатегорисани путеви дужине 170 km. 
 
Снабдијевање електричном енергијом - Производњу и дистрибуцију 
електричне енергије на простору општине врши Електродистрибуција Власеница. 
Дужина електро мреже на високом напону је 105,9 km, а на ниском напону 351,3 
km. На електро мрежу је прикључено 4.226 домаћинстава и 329 осталих потрошача. 
Значајно је напоменути да број потрошача електричне енергије у категорији 
„домаћинства“ приближно одговара стварном броју домаћинстава у општини 
Власеница што практично значи да је електрификација комплетирана. 
 
Водовод и канализација - Снабдијевање питком водом се врши са два изворишта 
(градско подручје) и са сеоских – мјесних изворишта, којим управљају и одржавају 
мјесне заједнице и локално становништво. Контрола квалитета воде у градском 
водоводу се врши редовно док је у сеоским водоводима ситуација лошија и врши 
се повремена контрола квалитета. Карактеристика система водоснабдијевања је 
свакодневна континуирана испорука 80 l/s воде у град. Системом водовода, поред 
града Власенице, водом за пиће се снабдијева приближно половина насеља у 
општини. Водоснабдјевање техничком водом се врши са изворишта ,,Тишча“, 
гравитационо, азбест цементним цијевима. Техничку воду користе највећим 
дијелом привредни субјекти на простору општине, тј. привредни субјекти којима 
за рад и активности није потребна питка вода. Годишња количина захваћене воде 
за индустријски водозахват је око 4.000.000 m3/год. Канализациони систем 
општине Власеница је изграђен углавном у централном дијелу града, и у новом 
насељу Топлик. За око 20% корисника градског система водоснабдијевања није 
обезбијеђен сервис јавног каналисања употријебљених вода.  
 
Мјерења и анализе са локације 
 
Мјерења квалитета ваздуха 
 
За потребе израде Студије утицаја на животну средину као и због потребе 
утврђивања нултог стања квалитета ваздуха на локацији је вршено поновно 
узорковање квалитета ваздуха од 11 часова 20.01. до 11 часова 23.01.2021. године. 
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Слика бр. 40. Станица постављена на локацији  
 
У околини локације налазе се други производни објекти, те грађевинско земљиште 
и ниско растиње. Најближи стамбени објекти - индивидуалне породичне куће, су 
удаљени око 200 m. 
 
Мјерење концентрације угљенмоноксида СО 

 
За праћење угљенмоноксида користи се анализатор модел Т 300 (MODEL T 300 Gas 
Filter Correlation CO Analyzer) и недисперзивна инфрацрвена спектрометријска 
метода (NDIR) мјерног подручја 0-1000 ppm. БАС стандард постоји и то БАС ЕН 
14626. 
 

 
 

Слика бр. 41. СО монитор 
 

Основне техничке карактеристике монитора су: 
 
➢ обухват 0-1 до 1000 ppm, 
➢ вријеме узимања просјека 10-300 секунди, 
➢ коефицијент протока 0,8 l/min, 
➢ постојање додатне опреме (филтери и сл.) 
 

Рад СО монитора се заснива на бази апсорбовања инфрацрвених зрака од стране 
угљенмоноксида (СО) на таласној дужини од 4,6 µm. 
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О методи: недисперзни инфрацрвени детектори су стандардни детектори у 
индустрији за детекцију угљенмоноксида СО и угљендиоксида СО2. Мјерна метода 
се заснива на принципу апсорпције свјетлости у инфрацрвеном региону, познат 
као "недисперзне инфрацрвене апсорпције" (NDIR). Широкопојасно инфрацрвено 
зрачење производи извор свјетлости који пролази кроз комору испуњену гасом, у 
овом случају угљенмоноксидом. Гас апсорбује зрачење познате таласне дужине и 
та апсорпција је мјера концентрације гаса. Постоји уски пропусни опсег оптичког 
филтра на крају коморе да се уклоне све друге таласне дужине прије него што се 
изврши мјерење на пироелектричном детектору. 

 
 

Слика бр. 42. Шематски приказ дијаграма тока СО монитора 
 
Мјерење концентрације азотних оксида (NOх, NO и NO2) 

 
Мониторинг концентрације NОx врши се на анализатору за мјерење концентрације 
NOx,NO, NO2, модел Т 200 (Chemiluminiscence NO/NO2/NOx Analyzer). За одређивање 
нивоа загађености за NOx, NO, NO2 користи се метода хемилуминисцeнције, 0-2 000 
ppb мјерног подручја. За мониторинг азотних оксида постоји БАС ЕН 14211 
стандард. 
 
Основне техничке карактеристике монитора су: 

 
➢ обухват  0-50 до 2 000 ppb,  
➢ вријеме узимања просјека 10-300 секунди, 
➢ коефицијент протока 0,5 l/min, 
➢ температурни обим 5-40 oC. 
 

 
 

Слика бр. 43. NОX монитор 
 



Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе 

 

62 
 

 

О методи: Принцип рада овог монитора се заснива на томе да NО и О3 реагују и 
производе карактеристичну луминисценцију интензитета који је линеарно 
пропорционалан концентрацији NО. 
 
Луминисценција (од латинске речи лумен, луминис = свјетлост) представља 
појаву хладног зрачења светлости (фотона). Ове појаве не настају повишењем 
температуре, него од више другачијих узрока, те тако постоји више врста 
луминесценција. Овај облик зрачења се разликује од топлотног зрачења по начину 
настајања, особинама и времену трајања. 
 
Хемијска луминесценција односно хемилуминисценција је директна 
трансформација хемијске енергије у енергију зрачења, без ослобођења топлоте. 
Свјетлуцање фосфора, светлуцање свитаца и фосфоресценција која се понекад 
јавља при труљењу и распадању дрвета или при саламурењу харинга, представља 
ове феномене. 

Мјерење концентрације сумпордиоксида ЅО2 

 
Мониторинг концентрације SО2 у животној средини се врши на анализатору за 
мјерење концентрације SО2, модел Т 100 (UVFluorescenceSO2 Analyzer) и метода УВ 
флуоресценције, мјерног подручја 0-20 ppm. За ову методу постоји БАС ЕН 14212. 
 

 
 

Слика бр. 44. SО2 монитор 
 
Овај монитор ради на принципу да SО2 молекуле апсорбују УВ зрачење, постају 
ексцитиране на одређеној таласној дужини а потом прелазе у стање нижег 
енергетског нивоа емитујући УВ зрачење на другој таласној дужини. 
 
Мјерење концентрације приземног озона О3 

 
Мониторинг приземног озона у животној средини врши се референтном УВ 
фотометријском методом, мјерног подручја 0-10 ppm, модел Т 400 
(UVAbsortionO3Аnalyzer). Мјерење се врши по стандарду БАС ЕН 14625. 
Основне техничке карактеристике монитора су: 

➢ обухват  0-0,1 до 10,0 ppm, 
➢ вријеме узимања просјека 10-300 секунди, 
➢ коефицијент протока 0,8 l/min, 
➢ температурни обим 5-40 оC.  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Zra%C4%8Denje
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/Fosforescencija
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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Слика бр. 45. О3 монитор 
 

О методи: Принцип рада овог инструмента се заснива на томе да молекуле озона 
апсорбују УВ зрачење на таласној дужини од 254 nm. Степен на којем је УВ зрачење 
апсорбовано је директно повезано са концентрацијом озона. 
 

Мјерење концентрације суспендованих честица РМ 10* 

 
За мониторинг суспендованих честица користи се метода апсорпцијом β-зрака, 
чији су захтјеви утврђени у стандарду ВАЅ ЕН 10473. Узорковање и анализа се врше 
уређајем ВАМ 1020 (Particulate Monitor). Мјерење се врши по стандарду БАС ИСО 
10473. 
 

 
 

Слика бр. 46. Монитор за мјерење концентрације суспендованих честица 
 
О методи: Принцип рада овог монитора се заснива на методи апсорпције β-зрака. 
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Слика бр. 47. Шема рада монитора за мјерење суспендованих честица 
 
Основне техничке карактеристике монитора за мјерење суспендованих честица су: 

➢ обухват  0-1 000 µg/m3, 
➢ проток ваздуха 16,7 l/min. 

 
* Мјерења се врше у складу са чланом 3 Правилника о условима за обављање дјелатности 
из области заштите животне средине (Службени гласник Републике Српске број 28/13 и 
74/18) и издатом лиценцом за заштиту животне средине. Ради се о индикативним 
мјерењима. 

Остала мјерења 
 

За праћење метеоролошких параметара, врши се аутоматско мјерење и: 
➢ брзина и смјер вјетра   0-75 m/s, 0-360 0 
➢ температура и релативна влажност  (-50) 0C-60 0C, 0-100 % 
➢ притисак     300-1200 hPa 

 
Оцјена квалитета ваздуха се врши у складу са стандардима, дефинисаним 
Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 124/12) (Табеле број: 1, 2, 3 и 4). 

 
Табела бр. 8. Граничне вриједности за заштиту здравља људи (Уредба о 

вриједностима квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 
124/12)) 

 
Период узорковања Гранична вриједност 

Сумпордиоксид 
Један сат 350 µg/m3 
Један дан 125 g/m3 
Календарска година 50 g/m3 

Азотдиоксид 
Један сат 150 g/m3 
Један дан 85 g/m3 
Календарска година 40 g/m3 

Угљенмоноксид 
Максимална дневна осмочасовна вриједност 10 mg/m3 
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Један дан 5 mg/m3 
Календарска година 3 mg/m3 

Суспендоване честице РМ10 
Један дан 50 g/m3 
Календарска година 40 g/m3 

 
Табела бр. 9. Циљна вриједност за приземни озон (Уредба о вриједностима 

квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 124/12)) 
 

Циљна вриједност за приземни озон 

Циљ Период рачунања просјечне вриједности 
Циљна 

вриједност 
Заштита здравља 

људи 
Максимална дневна осмочасовна средња 

вриједност  
120 g/m3 

 
Табела бр. 10. Концентрације сумпордиоксида и азотдиоксида опасне по здравље 
људи (Уредба о вриједностима квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике 

Српске'', бр. 124/12)) 
 

Загађујућа материја Концентрација опасна по здравље људи 
сумпордиоксид 500 g/m3 

азотдиоксид 400 g/m3 
 

Табела бр. 11. Концентрације приземног озона опасне по здравље људи и 
концентрације о којима се извјештава јавност (Уредба о вриједностима квалитета 

ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 124/12)) 
 

Сврха 
Период узимања 

средње вриједности 
мјерења 

Граница 

Обавјештење 1 сат 180 g/m3 
Упозорење 1 сат 240 g/m3 

 
Локација узорковања ваздуха и период узорковања: 
 

Локација узорковања: Круг фабрике 

Координате локације: 440 11` 07`` N 

180 56` 44`` E 

Период узорковања: од 11 часова 20.01. до 11 часова 23.01.2021. године 

 
Вањски услови у периоду узорковања ваздуха из животне средине: 

 
Вријеме Брзина 

вјетра, 
m/s 

Смијер 
вјетра 

Притисак, 
mbar 

Темпе- 
ратура, 

°С 

Влажност  
ваздуха, % 

20.01.2021.  1,40 ЈИ 1019,83 3,89 85,51 



Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе 

 

66 
 

 

21.01.2021.  1,61 И 1016,00 7,39 70,58 

22.01.2021.  2,59 ЈЈЗ 1009,22 12,74 62,25 

23.01.2021.  3,29 ЈИ 999,42 10,64 68,50 

 
Измјерене концентрације загађујућих материја 

 
Табела бр. 12. Резултати мјерења квалитета ваздуха на локацији први дан од 11 

часова 20.01. до 11 часова 21.01.2021. године 
 

Период  узимања узорака 

МЈЕРЕНИ ПОЛУТАНТИ 

SO2 

µg/m3 

NO2 

µg/m3 

CO 

mg/m3 

O3 

µg/m3 

РМ10 * 

µg/m3 

20.01.2021. 11:00 32,71 6,44 1,12 37,68 22,09 

20.01.2021. 12:00 23,96 8,48 1,04 39,92 18,29 

20.01.2021. 13:00 17,48 9,83 0,34 49,75 17,55 

20.01.2021. 14:00 13,67 6,83 0,26 53,50 21,44 

20.01.2021. 15:00 10,88 15,70 0,20 52,59 14,61 

20.01.2021. 16:00 13,15 23,23 0,35 36,07 11,25 

20.01.2021. 17:00 8,96 29,70 0,52 28,22 16,24 

20.01.2021. 18:00 6,65 31,11 0,27 27,49 15,88 

20.01.2021. 19:00 7,37 31,41 1,04 21,76 14,18 

20.01.2021. 20:00 13,53 24,55 1,23 18,94 9,54 

20.01.2021. 21:00 17,49 24,52 1,15 17,19 9,47 

20.01.2021. 22:00 13,65 24,75 1,03 18,10 10,04 

20.01.2021. 23:00 7,48 22,19 0,86 19,70 9,75 

21.01.2021. 00:00 6,75 20,11 0,28 11,89 10,38 

21.01.2021. 01:00 7,38 19,93 0,41 13,08 10,72 

21.01.2021. 02:00 6,57 19,32 0,94 12,54 11,68 

21.01.2021. 03:00 5,72 20,05 1,03 10,38 11,69 

21.01.2021. 04:00 5,20 21,27 1,27 9,44 13,19 

21.01.2021. 05:00 5,63 24,20 1,15 8,32 19,76 

21.01.2021. 06:00 14,38 26,45 1,27 8,94 15,84 

21.01.2021. 07:00 17,03 28,14 1,28 9,46 19,12 

21.01.2021. 08:00 16,53 25,42 1,25 13,49 13,75 

21.01.2021. 09:00 23,84 17,53 1,30 22,04 15,37 

21.01.2021. 10:00 27,33 8,69 1,30 30,82 18,51 

број мјерења 24 24 24 24 24 

средња дневна 

вриједност 
13,47 20,41 0,87 23,80 14,60 

минимална дневна 

вриједност 
5,20 6,44 0,20 8,32 9,47 
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максимална дневна 

вриједност 
32,71 31,41 1,30 53,50 22,09 

 
* Мјерења се врше у складу са чланом 3 Правилника о условима за обављање дјелатности 
из области заштите животне средине (Службени гласник Републике Српске број 28/13 и 
74/18) и издатом лиценцом за заштиту животне средине. Ради се о индикативним 
мјерењима. 

 
Табела бр. 13. Резултати мјерења квалитета ваздуха на локацији први дан од 11 

часова 21.01. до 11 часова 22.01.2021. године 
 

Период  узимања узорака 

МЈЕРЕНИ ПОЛУТАНТИ 

SO2 

µg/m3 

NO2 

µg/m3 

CO 

mg/m3 

O3 

µg/m3 

РМ10 * 

µg/m3 

21.01.2021. 11:00 19,49 12,83 0,94 39,32 17,27 

21.01.2021. 12:00 22,89 8,20 1,20 44,35 13,71 

21.01.2021. 13:00 13,79 9,79 0,73 44,65 7,63 

21.01.2021. 14:00 12,29 9,44 0,66 51,95 12,86 

21.01.2021. 15:00 11,12 25,40 0,93 52,19 12,17 

21.01.2021. 16:00 10,19 33,94 0,62 47,02 13,22 

21.01.2021. 17:00 11,27 33,65 1,06 39,89 16,44 

21.01.2021. 18:00 11,16 31,06 1,03 34,18 13,41 

21.01.2021. 19:00 9,52 28,67 0,42 27,40 12,73 

21.01.2021. 20:00 12,05 22,64 0,91 25,80 11,16 

21.01.2021. 21:00 9,65 15,93 1,17 22,19 12,64 

21.01.2021. 22:00 8,08 17,49 1,12 17,13 13,02 

21.01.2021. 23:00 7,61 19,93 1,06 17,46 12,86 

22.01.2021. 00:00 7,00 23,74 1,05 16,92 13,03 

22.01.2021. 01:00 6,45 20,80 0,67 14,83 12,00 

22.01.2021. 02:00 6,48 19,34 0,39 14,43 11,83 

22.01.2021. 03:00 6,40 19,99 0,59 12,74 11,05 

22.01.2021. 04:00 6,23 18,64 0,42 9,21 10,56 

22.01.2021. 05:00 7,03 23,62 0,45 7,11 10,15 

22.01.2021. 06:00 7,82 24,73 0,61 7,46 11,92 

22.01.2021. 07:00 8,82 27,17 1,16 8,60 16,59 

22.01.2021. 08:00 9,76 26,22 1,07 20,78 19,41 

22.01.2021. 09:00 11,08 22,84 1,09 23,90 22,49 

22.01.2021. 10:00 12,14 8,77 1,27 37,24 12,74 

број мјерења 24 24 24 24 24 

средња дневна 

вриједност 
10,35 21,04 0,86 26,53 13,37 
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минимална дневна 

вриједност 
6,23 8,20 0,39 7,11 7,63 

максимална дневна 

вриједност 
22,89 33,94 1,27 52,19 22,49 

 
* Мјерења се врше у складу са чланом 3 Правилника о условима за обављање дјелатности 
из области заштите животне средине (Службени гласник Републике Српске број 28/13 и 
74/18) и издатом лиценцом за заштиту животне средине. Ради се о индикативним 
мјерењима. 
 

Табела бр. 14. Резултати мјерења квалитета ваздуха на локацији први дан од 11 
часова 22.01. до 11 часова 23.01.2021. године 

 

Период  узимања узорака 

МЈЕРЕНИ ПОЛУТАНТИ 

SO2 

µg/m3 

NO2 

µg/m3 

CO 

mg/m3 

O3 

µg/m3 

РМ10 * 

µg/m3 

22.01.2021. 11:00 15,98 7,64 1,28 37,59 15,03 

22.01.2021. 12:00 20,41 7,22 1,04 47,01 43,80 

22.01.2021. 13:00 13,46 14,08 1,18 46,11 48,18 

22.01.2021. 14:00 13,87 14,95 1,47 55,73 52,26 

22.01.2021. 15:00 13,75 16,44 0,80 54,24 13,36 

22.01.2021. 16:00 11,20 18,85 0,99 42,26 20,92 

22.01.2021. 17:00 10,53 19,57 1,07 40,91 17,21 

22.01.2021. 18:00 10,53 21,83 0,64 34,20 17,18 

22.01.2021. 19:00 11,36 22,12 1,06 32,77 13,32 

22.01.2021. 20:00 9,69 25,18 0,62 27,60 15,51 

22.01.2021. 21:00 9,91 18,17 0,81 27,09 12,38 

22.01.2021. 22:00 10,24 12,11 0,77 21,20 15,64 

22.01.2021. 23:00 8,66 13,20 1,06 15,50 13,72 

23.01.2021. 00:00 8,74 14,22 0,81 15,40 15,33 

23.01.2021. 01:00 9,53 15,97 0,60 14,09 16,47 

23.01.2021. 02:00 9,28 15,15 0,54 13,78 22,25 

23.01.2021. 03:00 8,85 14,13 0,55 12,28 11,69 

23.01.2021. 04:00 9,33 14,96 0,92 11,53 9,80 

23.01.2021. 05:00 9,62 16,47 1,01 11,00 11,31 

23.01.2021. 06:00 8,73 19,66 1,23 9,95 17,13 

23.01.2021. 07:00 10,22 21,76 1,29 13,43 12,44 

23.01.2021. 08:00 12,12 19,06 0,86 15,40 15,33 

23.01.2021. 09:00 13,91 12,40 0,69 26,12 28,18 

23.01.2021. 10:00 14,91 10,75 0,79 28,22 9,96 

број мјерења 24 24 24 24 24 
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средња дневна 

вриједност 
11,45 16,08 0,92 27,23 19,52 

минимална дневна 

вриједност 
8,66 7,22 0,54 9,95 9,80 

максимална дневна 

вриједност 
20,41 25,18 1,47 55,73 52,26 

 
* Мјерења се врше у складу са чланом 3 Правилника о условима за обављање дјелатности 
из области заштите животне средине (Службени гласник Републике Српске број 28/13 и 
74/18) и издатом лиценцом за заштиту животне средине. Ради се о индикативним 
мјерењима. 
 

Табела бр. 15. Дневне просјечне концентрације мјерених загађујућих материја 
први дан од 11 часова 20.01. до 11 часова 21.01.2021. године 

 
Загађујућа 
материја 

Вријеме узорковања 
Концентрација 

(µg/m3) 
Гранична 

вриједност 

сумпордиоксид 
ЅО2 

од 11 часова 20.01. до 11 
часова 21.01.2021. год. 

13,47 125 g/m3 

азотдиоксид NO2 
од 11 часова 20.01. до 11 
часова 21.01.2021. год. 

20,41 85 g/m3 

угљенмоноксид 
СО** 

од 11 часова 20.01. до 11 
часова 21.01.2021. год. 

0,87 5 mg/m3 

приземни озон О3 
од 11 часова 20.01. до 11 
часова 21.01.2021. год. 

23,80 120  g/m3 

РМ 10* 
од 11 часова 20.01. до 11 
часова 21.01.2021. год. 

14,60 50 g/m3 

 
Табела бр. 16. Дневне просјечне концентрације мјерених загађујућих материја 

први дан од 11 часова 21.01. до 11 часова 22.01.2021. године 
 

Загађујућа 
материја 

Вријеме узорковања 
Концентрација 

(µg/m3) 
Гранична 

вриједност 

сумпордиоксид 
ЅО2 

од 11 часова 21.01. до 11 
часова 22.01.2021. год. 

10,35 125 g/m3 

азотдиоксид NO2 
од 11 часова 21.01. до 11 
часова 22.01.2021. год. 

21,04 85 g/m3 

угљенмоноксид 
СО** 

од 11 часова 21.01. до 11 
часова 22.01.2021. год. 

0,86 5 mg/m3 

приземни озон О3 
од 11 часова 21.01. до 11 
часова 22.01.2021. год. 

26,53 120  g/m3 

РМ 10* 
од 11 часова 21.01. до 11 
часова 22.01.2021. год. 

13,37 50 g/m3 
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Табела бр. 17. Дневне просјечне концентрације мјерених загађујућих материја 
први дан од 11 часова 22.01. до 11 часова 23.01.2021. године 

 
Загађујућа 
материја 

Вријеме узорковања 
Концентрација 

(µg/m3) 
Гранична 

вриједност 

сумпордиоксид 
ЅО2 

од 11 часова 22.01. до 11 
часова 23.01.2021. год. 

11,45 125 g/m3 

азотдиоксид NO2 
од 11 часова 22.01. до 11 
часова 23.01.2021. год. 

16,08 85 g/m3 

угљенмоноксид 
СО** 

од 11 часова 22.01. до 11 
часова 23.01.2021. год. 

0,92 5 mg/m3 

приземни озон О3 
од 11 часова 22.01. до 11 
часова 23.01.2021. год. 

27,23 120  g/m3 

РМ 10* 
од 11 часова 22.01. до 11 
часова 23.01.2021. год. 

19,52 50 g/m3 

 
* Мјерења се врше у складу са чланом 3 Правилника о условима за обављање дјелатности 
из области заштите животне средине (Службени гласник Републике Српске број 28/13 и 
74/18) и издатом лиценцом за заштиту животне средине 
** Концентрација је изражена у mg/m3 
 
Из табеларно представљених података према Уредби о вриједностима 
квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске бр. 124/12) и на 
основу коментара резултата може се закључити сљедеће:  

 
➢ Просјечне дневне вриједности концентрација сумпордиоксида у животној 

средини су испод граничне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи 
на локацији мјерења (период узорковања 1 дан).  

➢ Просјечне дневне вриједности концентрација азотдиоксида у животној 
средини су испод граничне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи 
на локацији мјерења (период узорковања 1 дан).  

➢ Просјечне дневне вриједности концентрација РМ 10 у животној средини су 
испод граничне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи на локацији 
мјерења (период узорковања 1 дан).  

➢ Просјечне дневне вриједности концентрација угљенмоноксида у животној 
средини су испод граничне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи 
на локацији мјерења (период узорковања 1 дан).  

➢ Просјечне дневне вриједности концентрација озона у животној средини су 
испод циљне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи на локацији 
мјерења (за период узорковања 8 часова).  

Mјерења концентрације PM 2,5 у оквиру предметне локације, 23.05.2021.год: 

 

Локација узорковања ваздуха, период узорковања и вањски услови: 

Локација узорковања: Круг фабрике 

Координате локације: 440 11` 07`` N 
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180 56` 44`` E 

Период узорковања: 23.05.2021. године 

 
Узорковање и анализа се врше уређајем ВАМ 1020 (Particulate Monitor) а мјерење се 
врши по стандарду БАС ИСО 10473. 

 
Табела бр. 18. Вањски услови у периоду узорковања ваздуха из животне средине 

 

Вријеме 
Брзина 
вјетра, 

m/s 

Смијер 
вјетра 

Притисак, 
mbar 

Темпе- 
ратура, 

°С 

Влажност  
ваздуха, % 

23.05.2021.  2,37 ЈЈЗ 1001,39 17,26 73,17 
Резултати добијених мјерења су дати у наредној табели. 
 

Табела бр. 19. Резултати мјерења концентрације РМ 2.5 на локацији 23.05.2021. 
године 

 

Период  узимања узорака 
МЈЕРЕНИ ПОЛУТАНТИ 

РМ 2.5* µg/m3 

23.05.2021. 00:00 8,94 

23.05.2021. 01:00 9,12 

23.05.2021. 02:00 8,44 

23.05.2021. 03:00 7,89 

23.05.2021. 04:00 6,57 

23.05.2021. 05:00 5,94 

23.05.2021. 06:00 4,98 

23.05.2021. 07:00 5,53 

23.05.2021. 08:00 3,39 

23.05.2021. 09:00 3,85 

23.05.2021. 10:00 3,30 

23.05.2021. 11:00 4,10 

23.05.2021. 12:00 3,57 

23.05.2021. 13:00 1,89 

23.05.2021. 14:00 2,80 

23.05.2021. 15:00 3,10 

23.05.2021. 16:00 3,39 

23.05.2021. 17:00 3,30 

23.05.2021. 18:00 3,80 

23.05.2021. 19:00 5,06 

23.05.2021. 20:00 7,44 
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23.05.2021. 21:00 8,03 

23.05.2021. 22:00 6,53 

23.05.2021. 23:00 7,96 

број мјерења 24 

средња дневна вриједност 5,37 

минимална дневна вриједност 1,89 

максимална дневна вриједност 9,12 

 
* Мјерења се врше у складу са чланом 3 Правилника о условима за обављање дјелатности 
из области заштите животне средине (Службени гласник Републике Српске број 28/13 и 
74/18) и издатом лиценцом за заштиту животне средине. Ради се о индикативним 
мјерењима. 
 
Просјечна дневна вриједност концентрација РМ 2.5 у животној средини на 
локацији мјерења за један дан је: 5,37 μg/m3. На основу мјерења које је извршено на 
локацији, закључујемо да је просјечна дневне вриједност концентрације РМ 2.5 у 
животној средини испод граничне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи 
(период узорковања годину дана, гранична вриједност износи 25 μg/m3). На основу 
мјерења које је извршено на локацији закључујемо да је максимална једночасовна 
концентрација РМ 2.5 за дан мјерења била 9,12 μg/m3, a минимална 1,89 μg/m3. 
Просјечна дневна вриједност концентрације РМ 2.5 у животној средини је испод 
граничне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи на локацији мјерења 
(период узорковања годину дана, гранична вриједност износи 25 μg/m3).  
 
Мјерење нивоа буке 
 
Мјерење нивоа буке је обављено према Правилнику о дозвољеним границама 
интензитета звука и шума (Сл. лист СРБиХ бр.46/89), односно члану 4. (вањска 
бука се мјери на висини 1.7 m од нивоа терена, на удаљености најмање 3 m од 
препрека које рефлектују буку). 
 
Допуштени нивои буке 
 
Највиши допуштени еквивалентни нивои вањске буке одређени су према намјени 
подручја и дати су у Табели 1. Правилника о дозвољеним границама 
интензитета звука и шума (Сл. лист СРБиХ бр.46/89) - табела 1. у наставку. 
 
У складу са намјеном посматраног подручја, предузеће се налази у зони VI- 
Индустријско, складишно, сервисно и саобраћајно без станова.   
 

Табела бр. 20. Дозвољени нивои вањске буке према намјени подручја 
 

Подручје 
(зона) 

Намјена подручја 

Највиши дозвољени ниво 
вањске буке  (dBA) 

Eквивалентни 
нивои 

Вршни нивои 

Дан ноћ L10 L1 
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I Болничко, љечилишно 45 40 55 60 

II 
Tуристичко, рекреацијско, 
опоравилишно 

50 40 60 65 

III 

Чисто стамбено, васпитно-образовне и 
здравствене институције, јавне зелене и 
рекреацијске површине 

55 45 65 70 

IV 

Трговачко, пословно, стамбено и 
стамбено уз саобраћајне коридоре, 
складишта без тешког транспорта 

60 50 70 75 

V 
Пословно, управно, трговачко, занатско, 
сервисно (комунални сервис) 

65 60 75 80 

VI 
Индустријско, складишно, сервисно и 
саобраћајно без станова 

70 70 80 85 

  НАПОМЕНА    1) у смислу овог правилника дан је од  06:00 до 22:00 сата, a ноћ je oд 22:00 дo 06:00 сати. 
                             2) вршни нивои L10 и L1 су они нивои буке, који су прекорачени у трајању од 10 % oдносно 1%        

укупног времена мјерења односно период дан или ноћ. 

 

Дана 20.01.2021. године извршена су поновљена испитивања нивоа буке у кругу 
предузећа на седам мјерних мјеста за ECOPLAST d.o.o. Власеница. 

 
Предмет мјерења 
 

Назив објекта: ECOPLAST d.o.o.  

Улица и број: Драгасевац бб 
Дјелатност: Прерада отпадне пластике 
Мјесто: Власеница 
Примарни извор буке-објекта:                                 Производни погон није у функцији 

Секундарни извори буке-околине: Комунална бука 
Постојање сусједних извора буке: Не  
Присуство комуналне буке: Да 

Испитивања су извршена од стране ЈНУ ''Институт за заштиту и екологију 
Републике Српске'' Бања Лука, и то за дневни период. На наредној слици су 
означене локације мјерних мјеста на којима су извршена поновљена мјерења нивоа 
буке. 

 



Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе 

 

74 
 

 

 
 

Слика бр. 48. Локације на којима су извршена мјерења буке  
 

 
  

Слика бр. 49. Локација бр. 1 – мјерено према саобраћајници и трговачком центру 
 

Највиши допуштени еквивалентни нивои вањске буке одређени су према намјени 
подручја и дати су у табели 1. Правилника о дозвољеним границама интензитета 
звука и шума (''Службени лист СРБиХ'', број 46/89). У складу са намјеном 
посматраног подручја, локације мјерења обухватају VI зону тј. индустријско, 
складишно-сервисно и саобраћајно без станова подручје.  
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Табела бр. 21. Дозвољени нивои вањске буке према намјени подручја 
 

 
Подручје 

(зона) 

 
 

Намјена подручја 

Највиши дозвољени ниво 
вањске буке  (дБА) 

Еквивалентни 
нивои 

Вршни 
нивои 

дан ноћ Л10 Л1 

I Болничко, љечилишно 45 40 55 60 

II Туристичко, рекреацијско, 
опоравилишно 

50 40 60 65 

III 

Чисто стамбено, васпитно-
образовне и здравствене 
институције, јавне зелене и 
рекреацијске површине 

 
55 

 
45 

 
65 

 
70 

IV Трговачко, пословно, стамбено и 
стамбено уз саобраћајне коридоре, 
складишта без тешког транспорта 

 
60 

 
50 

 
70 

 
75 

V Пословно, управно, трговачко, 
занатско, сервисно (комунални 
сервис) 

 
65 

 
60 

 
75 

 
80 

VI Индустријско, складишно, 
сервисно и саобраћајно без 
станова 

 
70 

 
70 

 
80 

 
85 

НАПОМЕНА    1) у смислу овог правилника дан је од  06.00 до 22.00 сата, а ноћ је од 22.00 до 06.00 сати. 
2) вршни нивои L10 и L1 су они нивои буке, који су прекорачени у трајању од 10 % односно 1%  укупног времена 
мјерења односно период дан или ноћ. 

 

Измјерене вриједности нивоа буке су дате у наредној табели у оквиру свих мјерних 
мјеста од мјерног мјеста 1 до мјерног мјеста 7. 

 
Табела бр. 22. Измјерене вриједности нивоа буке 

 

мјерно 
мјесто 

период мјерења 
измјерено, dBA дозвољено, dBA 

1. 15 минута 66,0 70 

2. 15 минута 66,4 70 

3. 15 минута 56,2 70 

4. 15 минута 51,0 70 

5. 15 минута 47,0 70 
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6. 
15 минута 

50,5 
70 

7. 
15 минута 

57,3 
70 

 
На основу измјерених вриједности закључено је да се из круга предузећа 
ECOPLAST d.o.o. Власеница у околни простор не емитује бука која прелази 
дозвољене граничне вриједности прописане Правилником о дозвољеним 
границама интензитета звука и шума (Сл. лист СР БиХ, бр. 46/89). Приликом 
мјерења на локацији евиднетирана је комунална бука поред локалне 
саобраћајнице и трговинског центра у близини мјерног мјеста бр.1. 
 
Мјерење је вршено у циљу мјерења ''нултог'' стања прије почетка радова на 
предметној локацији. Изворе буке представљаће бука проузрокована радним 
машинама, као и транспортним средствима на локацији. Мјерења су вршена како 
би се могли упоредити нивои буке прије и након успостављања предметне 
дјелатности. 
 
Ниво јонизујућих и нејонизујућих зрачења 
 
На локацији предметног обухвата нису идентификовани извори јонизујућег и 
нејонизујућег зрачења који се сматрају значајним у смислу утицаја на здравље.  
 
Квалитет површинских вода 
 
Квалитет вода на ријекама БиХ и Републике Српске мора се разматрати двојако: (а) 
са гледишта количине ефлуената који су били достигнути до почетка задње декаде 
XX вијека, у вријеме пуних привредних активности у БиХ; (б) у садашњим условима, 
када су због процеса транзиције те активности битно смањене, чиме је значајно 
умањено и ефлуентно оптерећење водотока. Садашње стање не одговара реалном 
већ постојећем ефлуентном потенцијалу који је сконцентрисан у већ изграђеним 
индустријским капацитетима на подручју читаве БиХ. Ефлуентно оптерећење 
водотока и њихов утицај на стање квалитета погоршаваће се са постепеним 
повећањем производње у постојећим индустријским капацитетима, као и са 
оживљавањем примарне и прерађивачке индустрије, туристичких и других 
објеката терцијарних дјелатности, као и са порастом расутог загађења уз 
интензивније коришћење пољопривреде и њених капацитета за основну прераду 
и више нивое финализације у прехрамбеном комплексу. 
 
На територији општине Власеница не постоји континуирани систем контроле и 
праћења квалитета вода у водотоцима, а самим тим ни адекватна статистичка база 
података. Стање квалитете вода сада у односу на 2013. може се оцијенити као 
непромијењено. Што се тиче третмана отпадних вода тренутна ситуација није 
задовољавајућа обзиром да не постоје системи за пречишћавање отпадних вода. 
Постоје 4 реципијента отпадних вода: Табахана, Сушица, Хатибовац и повремени 
водоток Зебан - Бегово Поље. Од облика пречшћавања отпадних вода прије 
упуштања у реципијент, постоји један септик (таложница) за дио градског насеља 
Власеница (насеља Топлик II и Топлик III), који има испуст у реципијент Табахана. 
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Због великог броја непрописно изграђених септичких јама у урбаном дијелу града 
као и приградским насељима, јављају се проблеми повременог изливања садржаја 
и неконтролисаног отицања, што изазива загађење површинских и подземних 
вода и земљишта. Поред испуштања отпадних вода, на загађивање површинских и 
подземних вода на подручју општине Власеница утиче и неконтролисано 
одлагање отпада, што је посебно изражено у руралним срединама, које нису 
обухваћене системом организованог одвоза отпада (Извор: ЛЕАП, Власеница 
2010.). 
 
Водотоци са овог подручја припадају сливу ријеке Дрине.  Веће притоке са 
лијеве стране су: Сутјеска, Бистрица, Колина, Прача, Дрињача и Јања, а са десне 
Ћехотина, Јањина, Лим, Рзав, Љубовија, Врело и Јадар. 
 
Анализе земљишта 
 
Најзаступљенији типови земљишта су из одјела аутоморфних и хидроморфних, 
чинећи самосталне ареале и земљишне комбинације. У нижим предјелима 
преовлађују хидроморфна земљишта, а у вишим аутоморфна, у којима су 
најзаступљнији представници камбичне класе. На подручју општине Власеница 
највећа површина земљишта припада шумама око 70,0%, а мањи дио око 20,0% 
чини пољопривредно земљиште док остали мањи дио припада изграђеним 
површинама. У структури шуме доминира храст, буква и граб а остале врсте дрвећа 
су мање заступљене. 
 
Код земљишта као основног природног елемента, посебно треба истаћи да 
земљиште као сложени еколошки систем реагује на врло мале промјене, у ком 
смислу долази и до деградације његових основних карактеристика. Посебна 
чињеница нам намеће обавезу да се за сваки конкретан случај истражи велики број 
могућих утицаја, који се могу систематизовати у двије основне групе:  загађења 
земљишта и  деградација земљишта. 
 
Мјеста узорковања земљишта 
 
Узорак је узет на начин како прописује стандард за анализу земљишта. 
Репрезентативни  узорак  се узима  ашовом  на  више  мјеста  дијагонално  у  
проходу се праве јаме у тлу 30x30 цм на што више равномјерно удаљених мјеста, те 
по дубини засијеца  слој  ашовом  3-5  цм  дубине.  Сваки  појединачни  узорак  се  
прегледа,  одстрани  коров,  коријење, камење и остали материјал и убаци у 
пластичну врећицу. Затим се поступак понови код слиједеће јаме као и код 
преосталих јама, нкон чега мијешањем добијамо просјечан композитни узорак. 
Узорковање је обављено 13.12.2019. године у месту Власеница на локацији на којој 
се планира постављање постројења за прераду полимерног отпада.  
 
Након узимања композитног узорака извршена је лабораторијска анализа 
узоркованог земљишта на присуство и концентрације тешких метала и органских 
загађујућих материја. 
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Слика бр. 50. Локација узорковања земљишта и Google локација 
 
Резултати хемијске анализе земљишта 
 
Добијени резултати хемијске анализе земљишта на садржај укупних облика 
полицикличних ароматских угљоводоника (PAH), укупнх нафтних угљоводоника 
TPH, полихлорованих бифенила (PCB), кадмијума (Cd), олова (Pb), никла (Ni), бакра 
(Cu) и живе (Hg) су упоређивани према Правилнику о дозвољеним количинама 
опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање 
и методама за њихово испитивање (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
56/16). С обзиром да за вријеме израде Студије није било Правилника за 
индустријска земљишта кориштен је горе наведени Правилник. 
 
Табела бр. 23. Максимално дозвољене количине (МДК) садржаја тешких метала и 

потенцијално токсичних елемената у пољопривредном земљишту, изражено у 
mg/kg сувог земљишта 

 

Ред. број Елемент 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр.  56/16) 
(mg/kg) 

Пјесковито 
земљиште 

Прашкасто 
иловасто 

земљиште 
 

Глиновито 
земљиште 

1.  Олово (Pb) 50 100 150 
2.  Никл (Ni) 30 50 75 
3.  Бакар (Cu) 60 90 120 
4.  Кадмијум (Cd) 0,5 1 2 
5.  Жива (Hg) 0,5 1 1,5 
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Табела бр. 24. Максимално дозвољене количине (МДК) органских загађујућих 
материја у пољопривредном земљишту, изражено у mg/kg сувог земљишта 

 

Укупна концентрација 
полихлорованих 
бифенила – PCB 

0,2 mg/kg 

 
Табела бр. 25. Максимално дозвољене количине (МДК) органских загађујућих 

материја у пољопривредном земљишту, изражено у mg/kg сувог земљишта 
Појединачна укупна концентрација полицикличних ароматских угљоводоника – PAH 

 
Нафтален 0,1 
Аценафтален 0,1 
Флуорен 0,1 
Фенантрен 0,2 
Антрацен 0,1 
Флуорантен 0,2 
Бензо(a)антрацен 0,2 
Бензо(a)пирен 0,2 
Бензо(b)флуорантен 0,2 
Бензо(k)флуорантен 0,2 
Бензо(g,h,i)перилен 0,2 
Кризен 0,2 
Дибензо(a,h)антрацен 0,1 
Индено(1,2,3–c,d)пирен 0,2 
Пирен 0,2 
Сума PAH за лакша и скелетна земљишта 
за тешка земљишта 

1 
2 

 
Табела бр. 26. Максимално дозвољене количине (МДК) органских загађујућих 

материја у пољопривредном земљишту, изражено у mg/kg сувог земљишта 
 

Ред. број Елемент 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр.  56/16) 

(mg/kg) 

Лакша и скелетна 

земљишта 

Тешка земљишта 

 

1. 

Укупни TPH-а 

(укупни нафтни 

угљоводоници) 

1.000 2.000 

 
За интерпретацију резултата испитивања садржаја тешких метала и потенцијално 
токсичних елемената у пољопривредном земљишту користе се сљедеће класе и 
критеријуми у зависности од степена оптерећености (% Соз):  
 

• I класа - чисто неоптерећено земљиште: Соз до 25% 
• II класа - земљиште ниске оптерећености: Соз од 25,01% до 50% 
• III класа - земљиште осредње оптерећености: Соз од 50,01% до 100% 
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• IV класа - земљишта високе оптерећености, изнад максимално дозвољене 
количине (МДК): Соз од 100,01% до 200% 

• V класа - земљиште врло високе оптерећености: Соз више од 200% 
 

Табела бр. 27. Резултати хемијске анализе  
 

Редни број Мјерни параметри 

Локација 1 

Р
ез

ул
т

ат
 у

 m
g/

k
g 

**
М

Д
К

 

З
ад

о
в

о
љ

ав
а 

м
д

к
 д

а/
н

е 
 

*С
о

з 
(%

) 

1.   PCB*** 0,07 0,2 да - 

2.   TPH 38,77 2000 да - 

3.  

P
A

H
 

Нафтален <0,02 0,1 да - 

4.  Аценафтален <0,02 0,1 да - 

5.  Аценафтен <0,02 - - - 

6.  Флуорен <0,02 0,1 да - 

7.  Фенантрен 0,21 0,2 не - 

8.  Антрацен <0,02 0,1 да - 

9.  Флуорантен 0,11 0,2 да - 

10.  Пирен 0,26 0,2 не - 

11.  Бензо(а)антрацен 0,56 0,2 не - 

12.  Кризен <0,02 0,2 да - 

13.  Бензо(б)флуорантен <0,02 0,2 да - 

14.  Бензо(к)флуорантен <0,02 0,2 да - 

15.  Бензо(а)пирен <0,02 0,2 да - 

16.  Ди бензо(а,х)антрацен <0,02 0,1 да - 

17.  Бензо(г,х,и)перилен <0,02 0,2 да - 

18.  Индено(1,2,3-цд)пирен 0,15 0,2 да - 

19.  Укупни PAH за тешка земљишта 0,73 2 да - 

20.  
Садржај кадмијума (Cd) укупни 

облик 
1,6 1 не 160 

21.  Садржај олова (Pb) укупни облик 91,7 100 да 92 

22.  Садржај никла (Ni) укупни облик 32,55 50 да 65 

23.  Садржај бакра (Cu) укупни облик 15,5 60 да 26 

 

24.  
Садржај живе (Hg) укупни облик 43,1 0,5 не 8620 

*Соз (%)-степен оптерећености земљишта 
**МДК-максимално дозвољена концентрација 
***PCB (СУМА PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 И PCB 180) 
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Табела бр. 28. Резултати анализе pH и хумуса земљишта 
 

Редни број Мјерни параметри 
Резултат 

Локација 1 
1. pH 7,7 
2. Хумус (%) 2,5 

 
Закључак: На основу резултата хемијске анализе земљишта на садржај укупних и 
појединачних облика PАH, TPH, PCB, Cd, Pb, Ni, Cu и Hg и њиховог упоређивања са 
максимално дозвољеним количинама прописних Правилником о дозвољеним 
количинама опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за 
наводњавање и методама за њихово испитивање (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 56/16) (С обзиром да нема Правилника са граничним вредностима за 
индустријска земљишта кориштен је горе наведени Правилник) установљено је 
следеће: 

• Локација 1: Садржај укупног облика живе (Hg), кадмијума (Cd), фенантрена, 
пирена и бензо(а)антрацена прелази максимално дозвољену количину 
прописану Правилником, док остали анализирани параметри PCB, TPH, 
нафтален, аценафтален, флуорен, антрацен, флуорантен, кризен, 
бензо(б)флуорантен, бензо(к)флуорантен, бензо(а)пирен, ди 
бензо(а,х)антрацен, бензо(г,х,и)перилен, индено(1,2,3-цд)пирен не прелазе 
максимално дозвољену количину прописану Правилником. 
 

Према % Соз земљиште се сврстава у следеће класе за: 
 

• Живу (Hg) - припада V класи (земљиште врло високе оптерећености: Соз 
више од 200%). 

• Кадмијум (Cd) - припада IV класи (земљишта високе оптерећености, изнад 
максимално дозвољене количине (МДК): Соз од 100,01% до 200%). 

 
С обзиром да је узорковање земљишта рађено  у току 2019. године, поређења 
резултата и интерпретација су рађени према тада једином доступном 
правилнику за земљиште који се односи на пољпопривредно земљиште. У 
оквиру Плана мониторинга наложене су додатне анализе земљипта, гдје ће се 
вршити поређење са тренутно важећим Правилником о граничним и 

ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 82/21) и одредити даље поступање у 

складу са добијеним резултатима. 
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г) ОПИС ПРИРОДЕ И КОЛИЧИНЕ ПРЕДВИЂЕНИХ ЕМИСИЈА ИЗ 
ПОСТРОЈЕЊА У СВЕ ДИЈЕЛОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ВАЗДУХ, ВОДА, 
ЗЕМЉИШТЕ) 
 
 
Сви процеси унутар елемената сложеног система животне средине се одвијају на 
основу зависности једних од других, било да се ради о органским или неорганским 
елементима, у ком смислу свако постројење и технолошки процес, са својим 
специфичним карактеристикама у одређеним околностима може довести до 
поремећаја међусобних односа. Промјене се крећу од сасвим незнатних па до тако 
драстичних да поједини елементи потпуно могу изгубити своја основна обиљежја. 
Системски приступ наведеним односима кроз анализу критеријума односно у 
већини случајева даје задовољавајуће резултате, али само код њихове објективне 
квантификације и доследног поштовања међусобних односа. 
 
У домену анализе стања животне средине, уважавајући све специфичности којима 
се карактеришу анализирани садржаји, све карактеристике посматране локације и 
карактеристике постојећих потенцијала, разматрани су основни критеријуми који 
су, кроз поступке квантификације, доведени до одређених показатеља, са 
основном намјером да се, код постојећих односа дефинише њихова правна 
природа. На основу конкретних показатеља могуће је извршити избор адекватних 
мјера заштите животне средине, чиме се испуњава и основна сврха ове анализе. 
Оно што посебно треба нагласити је чињеница да објекти односно активности које 
ће се обављати унутар парцеле могу угрозити животну средину како у редовном 
раду, тако и у случају акцидента. 
 
Рањивост животне средине резултат је осјетљивости на поједину врсту промјена 
те појединих захвата чијим ће дјеловањем те промјене настати. Како би се постигла 
већа објективност и транспарентност процјене тежи се рашчлањивању и 
одвојеном посматрању појединих дијелова животне средине и процеса којима би 
оне могле бити измијењене како би се у складу с тим прописале одговарајуће мјере 
заштите. Подјела дијелова животне средине на природне вриједности, вриједности 
неживе природе, физички необновљиве ресурсе и просторне потенцијале упућује 
на групе корисника који ће тиме бити у највећој мјери погођене. 
С обзиром на могуће негативне утицаје предметног технолошког процеса на 
локацији као што су емисије гасова у ваздух, интензитет буке, загађење земљишта, 
воде и сл. у оквиру предметне локације су извршена мјерења квалитета ваздуха, 
интензитета буке и анализа земљишта. Сва наведена мјерења су битан показатељ 
тренутног стања локације односно оптерећености локације негативним 
чиниоцима.  
 
Према подацима добијеним из Технолошког пројекта за предметно постројење 
уочено је слиједеће: 

 читав технолошки поступак обраде отпадне пластике је затворен систем и 
не очекују се емисије специфичних загађујућих материја у ваздух. Процес 
који се одвија унутар реактора одвија се уз апсолутну изолацију од 
атмосфере. Реактор је херметички затворен, а измјена топлоте издувних 
гасова одвија се на непропусној челичној мембрани. Сви гасови који се 
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испуштају у атмосферу пролазе прије тога кроз алкални филтер за воду и 
сухи  HALLOSITE филтер. Емисија разградње С1 – С4 фракција упоредиве су 
са емисијама које настају сагоријавањем природног гаса те је могуће 
евентуално очекивати основне загађујуће материје у ваздуху. 

 у поступку се не користи вода те се не очекује настајање технолошких 
отпадних вода, вода се користи само за допуну система у количини од 100 
литара мјесечно а њен пут у систему технолошког процеса је кружан изузев 
одређених губитака путем испарења у виду водене паре; напомињемо да ће 
се приликом почетка обављања процеса извршити пуњење система од 1500 
литара воде након чега се врши само његова горе поменута допуна, 

 све врсте отпада које ће се јавити на локацији и који настају приликом 
редовног процеса рада, боравка радника, одржавања машина и сл. а који 
имају особине комуналног отпада ће се збрињавати од стране комуналног 
предузећа, 

 све врсте отпада које ће се јавити на локацији као што су зауљен отпад, 
замашћене крпе и сл, ће се адекватно збрињавати у складу са уговорима са 
овлашћеним институцијама, 

 сви извори буке као што су машине и уређаји технолошког процеса ће бити 
у затвореним објектима, 

. 
Емисије у току изградње  
 
С обзиром да ће се сам процес обављања дјелатности спроводити у оквиру 
постојећих изграђених објеката некадашње намјене обрада дрвета и производња 
намјештаја, утицаји приликом изградње објеката се не очекују. Прије успоставе 
технолошког процеса на локацији ће се извршити прилагођавање и пренамјена 
објеката што захтијева мање захвате у смислу просторне прерасподјеле и смјештаја 
машина за производњу. 
 
У случају рушења или уклањања појединих објеката на локацији могући су 
слиједећи негативни утицаји на животну средину: 
 

• Приликом рушења или уклањања објеката првенствено негативни утицаји 
на животну средину огледају се у стварању великих количина отпада. 
Знaчajнe кoличинe грaђeвинскoг oтпaдa нaстajу рушeњeм грaђeвинa или 
пojeдиних њихoвих диjeлoвa. Успjeшнoст збрињaвaњa, рeциклaжa и пoнoвнa 
упoтрeбa зависе и o квaлитeтнo спрoвeдeнoм рушeњу грaђeвинe. Рушeњe 
грaђeвинa je свaки пoступaк кojим сe дjeлимичнo или у пoтпунoсти рушe 
кoнструктивни диjeлoви грaђeвинa или грaђeвинa у цjeлини. Рушeњу 
грaђeвинa приступa сe збoг пoтрeбe oслoбaђaњa прoстoрa зa нoву изгрaдњу 
или кoриштeњa тoг прoстoрa зa другe нaмjeнe. Нajчeшћe сe рушeњу 
приступa збoг дoтрajaлoсти грaђeвинe или пoтрeбe зa прeнaмjeнoм 
прoстoрa (oвo je пoсeбнo изрaжeнo у урбaним грaдским срeдинaмa дa сe 
стaрe грaђeвинe уклoнe (срушe), a прoстoр изврши прeнaмjeну зa изгрaдњу 
нoвих грaђeвинa). 

• Утицaj рушeњa нa животну средину сe oглeдa крoз:  
- извoђeњe рaдoвa нa рушeњу грaђeвинe (рaд мaшинa: букa, 

прaшинa, зaгaђeњe ваздуха, нeплaнирaни квaрoви нa 
мaшинaмa уз губитaк уљa и сл.). 
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- дeпoнoвaњe мaтeриjaлa нaстaлoг рушeњeм (дeпoнoвaњe 
грaђeвинскoг oтпaдa, дeпoнoвaњe нeoпaснoг тeхнoлoшкoг 
oтпaдa, дeпoнoвaњe oпaснoг тeхнoлoшкoг oтпaдa). Нajвaжниjи 
утицaj рушeњa нeкe грaђeвинe нa животну средину oглeдa сe 
крoз прoблeм дeпoнoвaњa грaђeвинскoг oтпaдa (грaђeвинскa 
шутa) кojи ниje дaљe oбрaђeн крoз пoступaк рeциклирaњa и 
мoгућe пoнoвнe упoтрeбe. Oдлaгaњeм искoристивoг 
грaђeвинскoг oтпaдa у виду грaђeвинскe шутe нa грaдскe 
дeпoниje нaстaje вишeструкa штeтa зa друштвo, jeр сe умjeстo 
њeнoг рeциклирaњa и пoнoвнoг кoриштeњa зa пoтрeбe нoвe 
изгрaдњe зa тe истe пoтрeбe кoристи нoви прирoдни мaтeриjaл 
из прирoдних, углaвнoм нeoбнoвљивих извoрa. Стoгa je шири 
друштвeни интeрeс дa сe сaв искoристиви грaђeвински oтпaд 
нaстao рушeњeм грaђeвинa рeциклирa и нa тaj нaчин умaњи 
пoтрeбa зa сирoвинaмa из прирoдних извoрa. Дa би рeциклaжa 
грaђeвинскoг oтпaдa билa eфикaснa и eкoнoмски исплaтивa, 
циjeли пoступaк je пoтрeбнo oргaнизoвaти плaнски и 
систeмaтичнo тaкo дa буду укључeни сви кoрaци прoцeсa:  

- припрeмa грaђeвинe (oдвajaњe и сeлeкциja мaтeриjaлa пo 
врстaмa),  

- мaшинскo рушeњe,  
- рeциклaжa (дрoбљeњe и уситњaвaњe, прoсиjaвaњe),  
- пoнoвнo кoриштeњe мaтeриjaлa. 

 
У оквиру Студије утицаја на животну средину у наставку се анализирају сљедећи 
утицаји: 
 

• Утицај на квалитет земљишта; 
• Утицај на квалитет воде; 
• Утицај на квалитет ваздуха и микроклиму; 
• Утицај на квалитет пејзажних карактеристика подручја; 
• Утицај на укупни ниво буке;  
• Утицај на интензитет вибрација и зрачења; 
• Утицај на квалитет флоре и фауне; 
• Утицај на природна добра посебних вриједности, културна и материјална 

добра; 
 
Емисије у току експлоатације 
 
Емисије у ваздух: 

- Утицај предметних радова на локацији на загађење ваздуха 
огледа се кроз емисије издувних гасова и емисије прашине који 
су посљедица присуства возила за довоз и одвоз сировине на 
локацији. Главни извори загађења ваздуха прашином настају 
при: транспорту сировине, истовару у складиште сировина, 
манипулацијом исте до самог погона за третман. Емисије 
издувних гасова настају у току рада машина и транспортних 
средстава која за погон користе фосилна горива (нафта, бензин), 
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а као резултат њиховог рада емитују се CO2, CO, SO2, NOx, чађи и 
др. Експлоатација погона и транспорт сировина доводе до 
настанка прашине. 

- Према предоченом технолошком процесу термичке обраде 
отпада ријеч је о затвореном систему гдје неће долазити до 
испуштања гасова сагоријевања у животну средину. Сви плинови 
прије испуста у животну средину пролазе кроз алкални филтер 
за воду и сухи HALLOSITE филтер, тако да емисија настала 
свођењем С фракција може да се упореди са емисијама из процеса 
сагоријевања природног плина, па се евентуално могу очекивати 
основне загађујуће материје у ваздуху (SO2, NOx, CO). 

- Загађење ваздуха је могуће очекивати у случају избијања пожара 
или других акцидентних ситуација на локацији. 

  
Емисије у земљиште: 

- С обзиром да земљишта у оквиру предметне локације не спадају 
у тла непогодна за пољопривреду јер је ријеч о пословној зони 
општине Власеница не очекују се утицаји на земљиште, у смислу 
губитка употребне вриједности тла, деградације земљишта или 
евентуалне контаминације земљишта.  

- Потенцијалну опасност за земљиште представља акцидентно 
излијевање уља и нафте на локацији.  

- Неповољни утицаји на земљиште се такође могу јавити у случају 
неадекватног одлагања отпада на локацији, стварања дивљих 
депонија на отвореном земљишту и сл. 

 
Утицаји на воде: 
Утицај на површинске и подземне воде може се одразити на слиједећи начин: 

- усљед недостатног и непримјереног одржавања система 
одводње и пречишћавања зауљених вода са манипулативних 
површина. 

- усљед непостојања рјешења за збрињавање санитарно-фекалних 
вода. 

- Оборинске воде на локацији треба скупити ободним каналом 
односно атмосферском канализацијом и одвести у крајњи 
реципијент. 

- Уколико дође до изливања нафте и нафтних деривата у оквиру 
локације, исти дијелом продиру у тло и настављају гравитационо 
кретање у дубину. Величина продирања нафте углавном, зависи 
од вискозитета нафте и пропусности тла на мјесту изливања. 
Када се изврши пенетрација, кретање нафте у дубини стијене ће 
се наставити тако дуго док исти не буде сав апсорбован од тла, 
затим док не наиђе на непропусне слојеве или док не дође до 
површине подземних вода. Нафта која је продрла до подземних 
вода шири се стварајући специфични талог на површини воде и 
ширење има идентичан смјер са смјером течења подземне воде. 
Процес ширења нафте може трајати врло дуго, док се не постигне 
капацитет засићења тла. Имајући наведено у виду потребно је 
примјенити одређене мјере заштите како би се заштитио 
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квалитет подземних и површинских вода на предметном 
локалитету. 

- Претакање горива треба вршити на одређеној локацији на 
бетонираној или чврстој подлози око које треба уредити посебaн 
канал и сакупљене воде уводити у одговарајући сепаратор масти 
и уља. Овако третирана вода би се могла упустити у крајњи 
реципијент.  

- Санитарно-фекалне отпадне воде могу утицати на квалитет вода 
уколико се неконтролисано збрињавају и не третирају по 
санитарно-хигијенским и околинским прописима. 

- Према подацима из технолошког пројекта за предметни објекат 
на локацији неће настајати технолошке отпадне воде. Расхладна 
вода циркулише у затвореном систему и допуњују се губици због испаравања 
у вентилационом систему расхладних торњева. Расхладна течност се 
подвргава процесу деминерализације. Како би се неутралисале киселе 
реакције настале у постројењу додаје се натријум карбонат у количини 0,25 - 
0,5 kg/t пуњења. Вода која се налази у отпаду испарава у технолошком процесу 
и испушта у атмосферу у облику водене паре. 

 
Утицај на укупан ниво буке: 

- Истраживања из домена животне средине код производних 
објеката овакве намјене, показује да бука може да представља 
један од просторно изражених утицаја. Бука је описана као звук 
без прихватљивог музичког квалитета, или као непожељан звук. 
Бука настаје неправилним вибраторним треперењем чврстих 
тијела, течних и гасовитих флуида, чије се осцилације преносе до 
нашег уха. 

- Стални извори буке у технолошком процесу потичу од рада 
машина, уређаја и возила на локацији. Стални извори буке 
представљају константу свакодневног технолошког процеса.  

- Утицај укупне буке зависи од величине и трајања: 
• Јачине звука, 
• Звучног спектра, 
• Звучне фреквенције, 
• Звучне снаге, 
• Звучног притиска, 
• Смјеру и јачини вјетра у односу на насеља у ширем 

простору. 
- У оквиру производног погона бука може утицати на: 

• Ометање говорне комуникације и комуникације путем 
уређаја (бука изнад 65 dB смањује могућност 
споразумијевања говором на удаљености испод једног 
метра, а отежава фонску комуникацију), 

• Смањење радне способности, продуктивности и 
концентрације усљед дужег излагања јачој буци, 

• Оштећења слуха. 
- У контактном простору дјеловање буке може утицати на појаву 

психичког замора уз смањење пажње и осјећај нелагоде. 
Дјеловање буке изван границе локације не смије прелазити 
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дозвољену границу нивоа буке од 70 dB (А) дању и 70 dB (А) ноћу, 
које се односи на зону VI дефинисане Правилником о 
дозвољеним границама звука и шума („Службени лист СРБиХ 
бр.46/89). 

 
Утицаји јонизујућег и нејонизујућег зрачења: 

- На локацији предметног обухвата нису предвиђени извори 
јонизујућег и нејонизујућег зрачења који се сматрају значајним у 
смислу утицаја на здравље.  

 
Утицаји на вегетацију, флору и фауну: 

- С обзиром да је предметна локација у оквиру индустријске зоне 
општине Власеница и да су објекти планирани за успостављање 
технолошког процеса већ изграђени и раније кориштени у друге 
сврхе не очекују се директни негативни утицаји на флору и фауну 
у ближој и даљој околини.  
 
 

2.4.2. Здравље становништва 
 
 
На здравље становништва у околини највећи утицај може имати емисија гасова, 
прашине и бука, и то све у зависности од метеоролошких услова - вјетра, влажности 
итд. те прашина која се може стварати приликом транспорта возила за довоз и 
одвоз сировине.  
 
Негативни утицаји на здравље околног становништва могу се јавити у случају 
загађења вода (површинских или подземних), као и загађењем животне средине 
због неправилног збрињавања отпада.  
 
Може се претпоставити да ће штетни утицаји (прашина, бука, штетни гасови, 
вибрације) бити занемариви, односно неће имати већег утицаја на здравље 
околног становништва, под условом да се проведу све превентивне мјере заштите, 
као и због чињенице, да се предметна локација не налази унутар самог стамбеног 
насеља. Најближи стамбени објекти се налазе на удаљености око 200 m мјерено 
праволинијски од предметних објеката. 
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Слика бр. 51. Приказ удаљености најближих стамбених објеката 
 
Гасовити загађивачи, прашина и бука могу негативно утицати на контаминацију 
ваздуха и здравље у оквиру радне средине као и околног простора уколико би 
дошло до прекомјерног емитовања истих. Утицаји на људско здравље могу бити 
директни или индиректни, акутни или хронични, или биоакумулативног 
карактера зависно од дужине трајања дјеловања и изложености евентуалним 
загађивачима. У циљу заштите ваздуха а самим тим и околног становништва 
предвиђен је редован мониторинг параметара квалитета ваздуха на локацији. У 
циљу заштите запосленог особља, радницима је потребно обезбиједити 
одговарајућу личну заштитну опрему, као и претходне н периодичне прегледе у 
овлашћеној здравственој установи, те одговарајућу здравствену заштиту о чему 
послодавац треба имати законом прописану евиденцију. 
 
У складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха у РС, аеросоли се 
дефинишу као укупне суспендоване честице (енгл. total suspended particles – TSP) 
које представљају комплексну смјешу органских и неорганских супстанци и које су 
пречника мањег од 100 µm. С обзиром да предметно постројење не користи 
органске раствараче не подлијеже Правилнику о емисији испарљивих органских 
једињења (Службени гласник РС бр. 39/05) те ће се резултати измјерених 
вриједности поредити, са граничним вриједностима ваздуха, толерантним 
вриједностима ваздуха, границама толеранције за заштиту здравља људи и са 
максимално дозвољеним концентрацијама за заштиту здравља људи у случају 
намјенских мјерења према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени 
гласник Републике Српске“,  бр. 124/12). 
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2.4.3. Метеоролошки параметри и климатске карактеристике 
 
 
Могући негативни утицај на ваздух и микроклиматске карактеристике могу 
настати због слиједећих активности: 

 коришћења покретне механизације (довоз и одвоз сировине, 
утовар, истовар), повећане концетрације прашине на локацији у 
свакодневном дужем временском обиму, 

 емисије гасова из предметног постројења, одступања од 
граничних вриједности, и сл. 
 

За очекивати је да успостављање предметног технолошког процеса неће утицати 
на промјену микроклиме у односу на микроклиму која је присутна данас на том 
подручју. Промјене микроклиматских карактеристика у подручју предметног 
обухвата настале као посљедица његовог успостављања могу се посматрати само у 
домену стриктно локалних обиљежја.  
 
На основу познатих карактеристика одређених микроклиматских појава које могу 
бити изазване елементима планираних објеката могуће је и у конкретним 
просторним условима извршити њихову конкретизацију. Основни 
микроклиматски показатељи који се могу регистровати у близини предметне 
локације (температура, влажност, евапорација, зрачење), а без утицаја изражених 
вјештачких објеката, показују устаљене законитости које важе и у конкретним 
просторним односима. 
 
Преовлађујући вјетрови у току године на локацији метеоролошке станице 
Власеница, су из правца сјевера (N), 14.2%) зими, а што је посљедица отворености 
терена и честим продорима хладног ваздуха из тога правца. Резултати обраде 
података климатолошких осматрања правца и јачине ветра, показују да на 
посматраном подручју су веома ријетка стања без вјетра (тишине) која у годишњој 
расподјели честина учествују са изузетно малом вриједношћу од 4.6%. Нарочито у 
прољеће, територија Општине Власеница се одликују релативно јаким вјетровима, 
најчешће из јужног и југоисточног правца. 

 
Табела бр. 29. Годишња и сезонска расподјела честина правца и јачина вјетра 
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Слика бр. 52. Ружа вјетрова за подручје Власенице 

 
У планираном процесу нема поступка сагоријевања нити емисије путем димњака. 
Емитовање полутаната је једино могуће кроз вентилационе одводе односно на 
мјестима емитовања водене паре у животну средину као и у случају инсталирања 
котловнице за потребе загријавања просторија и сл. С друге стране појачано 
струјање ваздуха се сматра повољним са аспекта загађења ваздуха у оквиру 
локалне заједнице. Сам технолошки поступак нема процесе сагоријевања и 
испуштања димних облака те се не очекује дисперзија загађивача на шире 
подручје. С обзиром на претходно наведено, локални утицаји који могу настати на 
локацији неће имати посебно изражено негативно дјеловање на микроклиматске 
карактеристике простора с обзиром на предочене технолошке и техничке 
карактеристике пројекта. 
 
 

2.4.4. Екосистем 
 
 
Предметни објекти се налазе у оквиру пословне зоне Нови Еластик, општине 
Власеница и неће имати директно негативно физичко дејство на вегетацију која се 
налази у околини локације. Евентуално негативни индиректни утицаји би се 
могли јавити усљед негативних утицаја на микроклиматске карактеристике и 
емисије гасова у ваздух, што би имало даље посљедице по околно пољопривредно 
земљиште и околну вегетацију. Овакви утицаји се у току редовног рада не очекују 
али се могу јавити усљед акцидентних ситуација на локацији. 
 
 

2.4.5. Насељеност, концентрација и миграција становништва 
 
 
Предвиђена локација се налази у пословној зони Нови Еластик, општине 
Власеница без објеката становања, те се не очекују промјене у насељености, 
концентрацији и миграцијама становништва. 
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Утицаји на пољопривредно земљиште:  
 
Као што се види на наредној слици у правцу запада сјевера и сјевероистока од 
предмeтних објеката налазе се значајне површине пољопривредног земљишта које 
се обрађује и користи за производњу. Могући негативни утицаји на околно 
пољопривредно земљиште могу се десити у случају емисија загађујућих материја 
из предметног постројења у ваздух које би се непосредним путем таложиле на 
околно земљиште. У случају да одређене количине загађујућих материја доспевају 
из ваздуха и током времена таложе се на површини земљишта може доћи до 
погоршања квалитета земљишта односно до његовог загађења. Гас SО2, као и 
већина других загађујућих супстанци, не остаје дуго у атмосфери већ се у 
неизмјењеном или измјењеном облику враћа на површину земље. Дио сумпор-
диоксида апсорбује вегетација и дјелимично се може укључити у метаболизам. 
Гасови и честице обарају се силом гравитације, дифузијом и турбулентним 
транспортом. Сумпор се, ипак највећим дјелом, враћа на земљину површину, а 
самим тим и знатан је утицај на земљиште. Загађујућа азотна једињења у ваздуху 
заступљена су азотним оксидима. Са становишта загађења, заступљености и 
биолошким ефектима, најзначајнији оксиди су азот-моноксид и азот-диоксид. 
Најзначајнији извор антропогеног загађења атмосфере азотним оксидима су 
фосилна горива, односно њихово сагоријевање у индустрији, производњи 
електричне енергије, моторима са унутрашњим сагоријевањем и др. Емисија 
честица у индустријским зонама зависи од врсте индустрије (честице цемента, 
кокс, оксиди метала и друго). У атмосфери се тешки метали налазе у облику 
честица и гасова, вријеме задржавања аеросола у ваздуху зависи од величине 
честица. Кратко вријеме задржавања је карактеристично за величину честица 
индустријског поријекла. У отпадним емисијама метала у атмосфери, највише је 
заступљено олово. Зависно од гране којом се бави, индустрија може бити извор: 
олова, кадмијума, живе, бакра, арсена, цинка, никла, алуминијума и других метала. 
Индустрија контаминира земљиште непосредно токсичним, загађујућим 
материјама и посредно таложењем полутаната (мокро и суво таложење) из 
ваздуха. Емисије аерозагађења, прије или касније, у измјењеном или у 
неизмјењеном облику, падну на земљиште. Посебну опасност по живи свијет 
представљу отпадне материје из хемијске индустрије. Ланцима исхране, односно 
мрежом ланаца исхране, оне доспијевају у околне екосистеме и земљиште, и 
изазивају разне кумулативне и токсичне ефекте. Предметним технолошким 
поступцима нису предвиђене емисије опасних и токсичних супстанци у животну 
средину. Такође је у оквиру тачке мониторинга у Студији предвиђена контрола 
параметара животне средине односно контрола квалитета ваздуха, отпадних вода, 
земљишта и др. 
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Слика бр. 53. Пољопривредно земљиште у околини предметне локације 
 
 

2.4.7. Комунална инфраструктура 
 
 
У оквиру предметне локације постоји изграђена јавна инфраструктура приступне 
саобраћајнице, и постоје прикључци на јавни водоводни и канализациони систем. 
Изградњом предметног објекта неће се нарушити постојеће стање инфраструктуре 
већ ће се исти уз помоћ радова инвеститора побољшати и тежиће се његовом 
редовном одржавању. 
 
 

2.4.8. Промјене на природним добрима посебних вриједности и 
културним добрима и њиховој околини, материјална добра укључујући 
културно-историјско и археолошко наслијеђе 
 
 
У зони директног утицаја предметних објеката нису идентификована природна 
добра посебних вриједности, културна добра, материјална добра укључујући 
културно-историјско и археолошко насљеђе. 
 
Инвеститор се обавезује да, уколико у току радова наиђе на археолошки локалитет, 
а за који се претпоставља да има статус културног добра, о томе обавијести 
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, и 
предузме све мјере како се културно добро не би оштетило до доласка овлаштеног 
лица (члан 82. Закона о културним добрима). 
 
Инвеститор се обавезује да уколико наиђе на природно добро које је геолошко-
палеонтолошког или минералошко-петрографског поријекла, а за које се 
претпоставља да има својство споменика природе, обавијести Завод и предузме све 
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мјере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица (члан 
42. Закона о заштити природе). 
 
У непосредној близини предметне локације нема заштићених подручја као ни на 
ширем подручју општине Власеница. 
 
У ширем окружењу простора евидентирана су слиједећа непокретна културна 
добра заштићена у складу са Законом о културним добрима Републике Српске: 
 

- Црква Светог Илије, Цикоте, 
- Црква Светих апостола Петра и Павла, Власеница, 
- Кућа породице Топчић, Светосавска улица бр. 17, Власеница, 
- Општина, Светосавска улица бр. 14, Власеница, 
- Споменика и спомен-гробље жртава фашистичког терора, 

Власеница 
- Штампарија, Светосавска улица бр. 16, Власеница 

 
Према Измјенама и допунама Просторног плана РС до 2025 у Власеници су 
слиједећа подручја односно локације планирана за заштиту и то: 

- у категорији подручја управљања стаништем Панчићева 
оморика – Тисовљак, 

- у категорији парк природе Ружина вода - Власеница, 
- у категорији парк шума Виселац – Власеница. 

 
С обзиром на технологију процеса и удаљеност поменутих објеката и природних 
цјелина не очекују се значајни утицаји на напред наведена заштићена природна и 
културна добра. 
 
Утицаји на пејсажне карактеристике 
 
С обзиром да на подручју захвата до сада није било нарушавања визуелних 
вриједности, током планираног периода кориштења неће доћи до примјетних 
утицаја на пејзаж. Атрибути простора који су осјетљиви на планирани процес могу 
бити: микрорељефне појаве, вегетациони покривач, културно-историјске 
вриједности, површинске воде, систем еколошких посебности и сл. На ужем 
подручју захвата нема компонената културног пејзажа нити културно-историјских 
вриједности, тако да ће планираном активношћу доћи до утицаја на визуелни 
квалитет због промјена у рељефу, девастације вегетације, те превладавања 
антропогености. 
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д) ОПИС ПРЕДЛОЖЕНИХ МЈЕРА, ТЕХНОЛОГИЈА И ДРУГИХ ТЕХНИКА 
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊИВАЊЕ, УБЛАЖАВАЊЕ ИЛИ САНАЦИЈУ 
ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
 

На основу процјене угрожености земљишта, ваздуха и околних водотокова, 
имајући у виду локацију и намјену објекта, физичко - хемијске особине материјала 
са којима ће се манипулисати, те могућности акцидентних ситуација, неопходно је 
одредити мјере заштите животне средине. 
Инвеститор је дужан да током рада и престанка рада наведеног постројења, а у 
складу са Доказима, примијени мјере ублажавања негативних утицаја на животну 
средину и мониторинг емисија, а посебно мјере које слиједе.  
 
Општи услови за заштиту животне средине:  
Инвеститор је дужан да током рада и престанка рада предметног постројења, 
испуни опште услове заштите животне средине, тако да:  

• не угрожава нити омета здравље људи и да не представља претјерану 
сметњу за људе који живе на подручју утицаја постројења или за околину 
због емисија: супстанци, буке, вибрација, топлоте или саобраћаја из 
постројења или према постројењу;  

• предузму све одговарајуће превентивне мјере како би се спријечило 
загађење и да се не проузрокује значајније загађење;  

• примјењују најбоље расположиве технике, избјегава продукција отпада;  

• количина отпада сведе на најмању могућу мјеру или се врши рециклажа или, 
уколико то није технички или економски изводљиво, отпад одлаже, а да се 
при томе избјегава или смањује било какав негативан утицај на животну 
средину;  

• енергија и природни ресурси ефикасно користе;  

• предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових 
посљедица;  

• предузму неопходне мјере након престанка рада постројења ради 
избјегавања било каквог ризика од загађења и да би се локација на којој се 
постројење налази вратила у задовољавајуће стање.  

 
Мјере заштите животне средине током припреме локације  
 
У случају рушења појединих објеката на локацији или неких њихових 
дијелова или поправке и уклањања приступних путева и помоћних садржаја 
на локацији у наставку се дају слиједеће мјере: 
 

- Пoрeд oдвajaњa сaмoг грaђeвинскoг oтпaдa, нeoпхoднo je нa квaлитeтaн 
нaчин збринути и aмбaлaжни oтпaд кojи сe пojaвљуje уз грaђeвинскe 
мaтeриjaлe. Oдвajaњe, сaкупљaњe, рeциклaжa и пoнoвнa упoтрeбa aмбaлaжe 
oд грaђeвинскoг мaтeриjaлa спрoвoди сe oдвojeним сaкупљaњeм нa мjeсту 
нaстajaњa и нaкoн тoгa сe с aмбaлaжним oтпaдoм пoступa нa нaчин 
дeфинисaн прoписимa зa ту врсту oтпaдa. Искључивo у случajeвимa гдje je 
тaквo oдвajaњe eкoлoшки и eкoнoмски нeoпрaвдaнo исти сe нe мoрa 
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oдвajaти вeћ сe сaкупљa зajeдничким кoнтejнeримa и рaзврстaвa у 
пoстрojeњимa зa сoртирaњe oтпaдa.  

- Управљање грађевинским отпадом вршити на начин да се издвоје материјали, 
укључујући и грађевинске производе који нису отпад, уколико се могу без 
третмана користити у сврху за коју су и произведени. 

- Са грађевинским отпадом управљати на начин да се обезбиједи висок степен 
заштите људског здравља и заштите животне средине. 

- Сав отпад који настаје приликом градње објеката, реконструкције, уклањања и 
одржавања постојећих објеката збринути путем овлаштених лица која посједују 
дозволу за управљање отпадом. 

- Забрањено је опасни грађевински отпад мијешати са другом врстом отпада, 
укључујући и мијешани комунални отпад, као и грађевинске производе или 
материјале који немају карактеристике отпада, у складу са Законом о 
управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13, 
106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21). 

- Грађевински отпад који садржи азбест одвојено сакупљати и са овом врстом 
отпада поступати у складу са Правилником о управљању отпадом који садржи 
азбест („Службени гласник Републике Српске“, број 47/18) и Уредбом о 
одлагању отпада на депоније („Службени гласник Републике Српске“, број 
36/15), 

- Поред одвајања грађевинског отпада, на адекватан начин збринути и 
амбалажни отпад који се појављује на локацији а у складу са Уредбом о 
управљању амбалажним отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број 
24/21). 

- Грађевинске радове који би производили велику буку изводити у одређеним 
временским интервалима и према одговарајућим прописима и стандардима. 
 

Такође се у току припремних радова на локацији препоручује извршити 
квалитетну организацију чиме ће се постићи потпуна контрола над свим 
активностима које могу нарушити животну средину. Од мјера заштите које треба 
предузети најважније су: 

- направити план организације са дефинисаним простором за 
депоновање грађевинског отпада, отпада од чишћења локације, 
итд. 

- извршити одвојено привремено складиштење свих категорија 
отпада, 

- сва механизација мора бити у исправном стању ради спречавања 
процуривања уља и нафтних деривата у околину,  

- вршити редовну техничку контролу издувних гасова мотора 
машина и возила на радилишту као и њихово редовно 
одржавање. 

- приступне и друге путеве редовно одржавати и квасити (због 
прашине) и водити рачунада се не нарушава изглед околине. 

- за прикупљање чврстог отпада обезбиједити довољан број 
контејнера као и њихово пражњење на предвиђену депонију 
уколико се не планира вршити његова поновна употреба. 
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Мјере заштите животне средине током рада постројења 
 
Мјере за заштиту ваздуха 
 
Као мјере за ублажавања утицаја на ваздух наводи се слиједеће: 

- У пробном раду постројења извршити мониторинг квалитета ваздуха и 
емисија у ваздух ради утврђивања квалитета испуштених гасова. 

- У току рада постројења вршити мониторинг квалитета ваздуха (мјерења 
састава и концентрације загађујућих материја које настају обављањем 
дјелатности термичке обраде отпадне пластике, на свим изводима 
вентилације у животну средину као и изводу водене паре), према Плану 
мониторинга (СН4 метан, СбН6 бензен, С6Н5СН3 толуен, С6Н4(СНз)2 м-ксилен, 
С8Н8 стирен, СН3СОСН3 ацетон, С2НС13 трихлоретилен, НСОН формалдехид, 
СзН4О, акролеин, СН3СНО ацеталдехид, С6Н5ОН фенол, С5Н5N пиридин) путем 
овлашћеног правног лица од стране Министарства за њихова мјерења или у 
недостатку истог од правног лица акредитованог за њихова мјерења од 
надлежног акредитационог тијела у иностранству у складу са стандардом 
ISО/IЕС 17025, а према Правилнику о условима за издавање дозволе за 
мониторинг квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске", бр. 
3/18, 57/18 и 63/19), 

- Резултати измјерених вриједности квалитета ваздуха (вриједности 
квалитета ваздуха) морају бити усклађене са граничним вриједностима 
ваздуха, толерантним вриједностима ваздуха, границама толеранције за 
заштиту здравља људи и са максимално дозвољеним концентрацијама за 
заштиту здравља људи у случају намјенских мјерења према Уредби о 
вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, 
број 124/12).  

- Вршити стални надзор над исправности и одржавању филтера за 
пречишћавање преко којих се из вентилационих отвора испушта 
пречишћени ваздух у атмосферу. 

- У случају прекорачења граничних вриједности за квалитет ваздуха или 
услијед поремећаја и неисправности опреме за пречишћавање гасова из 
вентилационих система, рад постројења се мора обуставити све до тренутка 
отклањања насталих проблема. 

- Технологија која се намјерава инсталирати на локацији убраја се у „knоw-
hоw“ технологију, која је већ испитана и примјењива на тржиштима 
појединих земаља ЕУ (Пољска). Производни процес је еколошки чист, без 
емисије отпадних гасова (отпадни гас се поново процесуира и филтрира), 
без отпадних материјала и нуспродуката у минималним количинама 
(отпадне грануле воска). 

- Tоком функционисања процеса производње неопходно је одржавати радну 
и технолошку дисциплину запослених, успоставити и редовно проводити 
мониторинг параметара животне средине, континуирано вршити 
образовање запослених из области заштите животне средине, израдити 
посебне оперативне планове заштите од акцидентних ситуација и заштите 
од пожара. 
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- Резултате о извршеним контролама квалитета ваздуха потребно је 
доставити Републичком хидрометеролошком заводу Републике Српске, као 
и институцијама које су према закону, задужене за праћење и извјештавање 
о квалитету ваздуха у Републици Српској. 

- Подићи природну баријеру од засада зимзелених стабала око комплетне 
локације (у једном реду); 

- Извршити озелењавање слободних површина унутар парцеле садњом 
дјетелинско–травнатих смјеша. 

- Користити технички исправне уређаје и опрему како би се смањиле емисије 
загађујућих материја у ваздух и спријечили инциденти.  

- Вршити редован преглед и сервис опреме и уређаја у предметном 
постројењу.  

- Редовно вршити технички преглед властитих возила која долазе на 
предметну локацију, у циљу смањења емисија издувних гасова. 

- За спречавање евентуалног подизања прашине и ширења изван предметне 
парцеле, односно за њену елиминацију у кругу предузећа вршити редовно 
прање манипулативних површина и саобраћајница, нарочито у љетном 
периоду, да би се онемогућило прекомјерно стварање и дизање прашине. 
 

Мјере за заштиту вода 
 

- Забрањује се изливање отпадне воде у реципијент без одговарајућег 
предтретмана.   

- Одводњу санитарних отпадних вода вршити сепаратним типом 
канализације према јавној канализационој мрежи у складу са Правилником 
о испуштању отпадних вода у јавну канализацију (Службени гласник РС бр. 
44/01).  

- Прије пуштања објекта у рад провести испитивање техничке исправности и 
водонепропусности система интерног одводњавања. 

- Снабдијевање водом за све намјене вршити из система за јавно 
водоснабдијевање, према условима наведеним у мишљењу Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

- Прије почетка производње инвеститор је дужан извршити анализе воде 
водотока Табахана, како би се утврдило његово стање прије покретања 
производње. 

- Прибавити водну сагласност на Главни пројекат, прије подношења захтјева 
за еколошку дозволу, а прије пуштања објеката у рад прибавити водну 
дозволу и поштовати мјере наложене овим актима. 

- Отпадне воде од чишћења погона као воде са манипулативних површина 
збрињавати преко система са сепараторима масти и уља, а прије испуста у 
јавни канализациони систем. 

- У складу са Правилником о испуштању отпадних вода у јавну канализацију 
на локацији успоставити редован мониторинг квалитета отпадних воде које 
се јављају на манипулативним површинама и приликом чишћења погона. 

- Атмосферске воде са крова објеката испуштати на околни терен или у 
сепаратну кишну канализацију зависно од могућности које се дају на самој 
локацији; 

- Инвеститор је дужан примијенити све мјере које ће се наложити у Водној 
сагласности;  
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- Инвеститор је обавезан да затражи издавање Водне дозволе прије пуштања 
предметних објеката у рад у складу са Законом о водама. У  конкретном  
случају  за  рад  овог  постројења  не  користи се вода у току самог 
технолошког процеса  а  самим  тим  и  не  постоје  те  врсте  отпадних вода. 
Отпадне  воде  при  функционисању  предметног  постројења  појављују  се  
само у поступку чишћења погона или као воде са манипулативних површина 
које ће се збрињавати преко система са сепараторима масти и уља а прије 
испуста у јавни канализациони систем.  

- Локације на којима се налазе постројења за термички третман отпада 
укључујући и повезана подручја за складиштење отпада се пројектују на 
начин да се спријечи неовлаштено и случајно испуштање било које врсте 
загађујућих материја у ваздух, земљиште, површинске и подземне воде у 
складу са одредбама закона. 

- Течна горива на локацији чувати у затвореним посудама, смјештеним на 
сигурном мјесту по могућности у бетонском базену. У случају процуривања 
горива, потребно је одмах приступити ремедијацији загађене површине. 

- У случају инцидената, потребна је хитна интервенција у складу са 
оперативним плановима интервентних мјера у различитим инцидентним 
ситуацијама.  

- Извршити адекватно ускладиштење уља и мазива који се користе у процесу,  
- Извршити адекватно збрињавање отпадних уља, мазива и амбалаже (уговор 

са овлашћеном фирмом за збрињавање опасног отпада), 
- У случају процуривања горива, одмах приступити ремедијацији загађене 

површине. 
- Интерни канализациони систем извести у цјелини од водонепропусног 

материјала,  
- Све сливне површине које су изложене загађењу moraju biti 

бетониране/асвалтиране и водонепропусне,  
- Атмосферске  воде  са  саобраћајних  површина  и  паркиралишта  прије  

упуштања  у  систем канализације пречистити кроз уређај за прочишћавање, 
сепаратор масти и уља,  

- Обавезно је редовно пражњење, те минимално једанпут годишње провера 
ефикасности и функционалности дијелова сепаратора, односно вршити 
чишћење и провјеру сепаратора сваких шест мјесеци а нарочито након 
вликих количина падавина. 

- Извршити адекватно збрињавање отпадних муљева из сепаратора 
(потписивање уговора са фирмом овлаштеном за сакупљање опасног 
отпада),  

- Квалитет отпадне воде са локације треба задовољити критеријуме за испуст 
у јавни систем одводње,  

- Све  саобраћајне  површине  обрубити  ивичњацима  и  извести  у  падовима  
према водонепропусним сливницима за прикупљање атмосферских 
падавина,  

- Одржавати чистим одводне канале атмосферских и санитарних отпадних 
вода,  

- На излазним цјевоводима атмосферских, санитарних и технолошких 
отпадних вода оставити ревизионе отворе  како би се несметано вршило 
узорковање и мјерио проток.  
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- Прибавити водопривредну дозволу прије пуштања објеката у рад и 
поштовати мјере наложене у рјешењу.  

- Поштивање граничних емисија у отпадним водама које се испуштају у јавну 
канализацију ускладити са Правилником о испуштању отпадних вода у 
јавни канализациони систем.  

 
Мјере за заштиту земљишта 

 
 С обзиром на утврђено стање загађења земљишта на локацији потребно је 

поступити са истим у складу са Правилником о граничним и ремедиационим 
вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту 
(Службени гласник РС бр. 82/21) који је донијет на основу Закона о заштити 
животне средине РС а након извршених додатних анализа. 

 Једанпут годишње вршити анализе земљишта у оквиру локације у складу са 
Планом мониторинга а измјерене вриједности контролисаних параметара 
морају бити усклађене са граничним вриједностима из Правилника о 
граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних 
материја у земљишту (Службени гласник РС бр. 82/21).  

 У случају прекорачења ремедијационих вриједности из Прилога 1 и Прилога 2 
Правилника о граничним и ремедиационим вриједностима загађујућих, штетних 
и опасних материја у земљишту, врше се додатна испитивања на 
контаминираним локацијама ради утврђивања степена загађености земљишта 
и израда Пројекта ремедијације и рекултивације. 

 Течна горива чувати у затвореним посудама, смјештеним на сигурном мјесту по 
могућности у бетонском базену. У случају процуривања горива, потребно је 
одмах приступити чишћењу и санирању загађене површине. 

 Уколико дође до излијевања горива одмах приступити чишћењу и санацији 
загађене површине. 

 Забрањено је прати машине и возила на мјестима гдје вода нема приступни 
одвод преко сепаратора масти и уља.  

 За све врсте отпада које ће настати током обављања дјелатности осигурати 
поступање у складу са законским и подзаконским актима којима је обухваћено 
управљање отпадом. 

 За прикупљање чврстог отпада обезбиједити довољан број контејнера као и 
њихово редовно пражњење од стране надлежног овлаштеног предузећа. 

 Гориво, уља и масти: 
✓ Утврдити и стриктно проводити мјере заштите 

од неконтролисаног испуштања погонског 
горива и мазивних твари, односно за случај 
акцидената. 

✓ Сва мобилна постројења, са властитим погоном 
на нафтне деривате, морају испод погонског 
дијела имати бетонирану површину ради 
евентуалног загађења мјеста рада. 

✓ Снабдијевање горивом мора се вршити у 
затвореном систему, а никако прелијевањем и 
точењем. 

 Инвеститор је дужан да обезбиједи техничке мјере за спречавање 
испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, 
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да планира трошкове заштите земљишта од загађивања и 
деградације у оквиру инвестиционих и производних трошкова, да 
прати утицај своје дјелатности на квалитет земљишта и сл. 

 У случају загађења земљишта које је изазвано обављањем 
предметне дјелатности, инвеститор је обавезан израдити 
Санациони план који се доноси када загађење, односно 
деградација земљишта на одређеном локалитету у већој мјери 
угрожава капацитет животне средине и здравље становништва, 
односно када постоји ризик од трајног нарушавања животне 
средине и здравља становништва, а уобичајене и предузете мјере 
нису довољне. Санациони план садржи нарочито стање, мјере, 
процјену утицаја на здравље људи, носиоце, начин, динамику и 
средства за реализацију плана. 

 Инвеститор је обавезан израдити Протокол чишћења и 
хигијенског одржавања објекта и његове околине, како би се 
спријечило нарушавање хигијенско-санитарног стања у и око 
објекта. 
 

Мјере за заштиту од буке и вибрација 
 

✓ Бука коју у животну средину емитују радне и транспортне 
машине које се користе на предметној локацији, не смије 
прелазити дозвољене граничне вриједности за зону VI према 
Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и 
шума („Службени лист СР БиХ“ број 46/89) (дозвољени 
еквивалентни ниво буке за наведену зону је 70 dВ(А) за период 
дана и 70 dВ(А) за период ноћи). 

✓ Користити опрему и уређаје са пригушивачима који морају бити 
атестирани, односно конструисани или изоловани да у спољну 
средину не емитују буку преко дозвољеног нивоа. 

✓ Поштовати предвиђено радно вријеме довоза потребних 
материјала и сировина. Предвиђен је рад искључиво током 
дневног периода. Јави ли се потреба за радом током ноћног 
периода инвеститор је дужан да предузме додатне мјере за 
смањење буке у току извођења активности;  

✓ Засадити и редовно одржавати зимзелено растиње око 
постројења за третман отпада које ће, између осталог, служити 
као звучна баријера; 

✓ Имајући у виду неповољне ефекте буке потребно је проводити 
мјере за смањење или потпуно елиминисање буке. 

✓ Грађевинске радове који би производили велику буку изводити 
у одређеним временским интервалима и према одговарајућим 
прописима и стандардима. 

✓ Одржавати технички исправном кориштену механизацију 
редовним техничким прегледима;  

✓ У случају да поједине машине прекорачују дозвољене 
вриједности нивоа буке, потребно је забранити њихову 
употребу, односно користити модернију и технички исправну 
механизацију. 
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✓ Инвеститор је у обавези да од произвођача опреме, или од 
његовог заступника, захтијева да достави сву одговарајућу 
документацију о примијењеним конструктивним рјешењима и 
заштитној опреми против буке и вибрација, сходно одредбама 
Закона о заштити на раду (''Службени гласник Републике 
Српске, број 01/08 и 10/13''). 

✓ Заштита од штетног дејства буке може се обезбиједити мјерама 
техничке заштите и средствима личне заштите на раду.  

✓ За паркирање тешких возила одабрати мјеста удаљена од 
потенцијално угрожених стамбених објеката. 

✓ Најбучније радове у смислу емисијских нивоа проводити у 
времену 08:00 – 18:00 сати. 

✓ Радове током ноћи проводити изузетно, уз уважавање одредби 
Правилника о дозвољеним границама интензитета звука и шума 
(''Службени лист СР БиХ'', број46/89) и обавезну претходну 
најаву локалном становништву. 

✓ Гасити моторе заустављених возила. 
✓ Препоручљиво је радове изводити с опремом у тзв. “малобучној” 

верзији с декларисаном звучном снагом опреме. 
✓ Извођач радова мора користити опрему која задовољава 

захтјеве Европске директиве EC/2000/14 везано за емисију буке 
коју производи опрема за употребу на отвореном простору. 
 

 Мјере за спречавање и смањење настајања чврстог отпада 
 

- За потребе технолошког поступка на локацију довозити само чисту 
отпадну неопасну пластику према наведеном каталогу отпада 
индексног броја: 02 01 04; 07 02 13; 12 01 05; 15 01 02; 16 01 19; 17 02 
03; 19 12 04 и 20 01 39 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
19/15 и 79/18). 

- У складу са чланом 43. Закона о управљању отпадом, отпад индексног 
броја 15 01 02 и 19 12 04 се може поново користити за поновну 
употребу производа за исту или другу намјену, за рециклажу, односно 
третман отпада, ради добијања сировине за производњу истог или 
другог производа, као секундарна сировина под условом да настали 
производи не проузрокују штетан утицај на животну средину. 

- У технолошком поступку хемијско - термичког третмана отпада и 
производње Депол 40 користити само одвојену и чисту пластику 
прикупљену на домаћем и иностраном тржишту, у количини за коју 
носилац пројекта има обезбијеђен пласман готовог производа. 

- Сву пластику која се прикупља за потребе технолошког процеса 
предметног постројења, у потпуности искористити. 

- Забрањује се увоз комуналног отпада као и фракција издвојених из 
комуналног отпада а у складу са Законом о управљању отпадом 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 111/13, 106/15, 16/18, 
70/20, 63/21 и 65/21). 

- Неопасан отпад се може увозити ради третмана под условом да 
постоји постројење за третман тог отпада и у количини за коју 
носилац пројекта има обезбијеђен пласман готовог производа. 
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- Забрањен је увоз отпада ради одлагања и искоришћавања у 
енергетске сврхе, изузев RDF-а, уколико не постоје постројења са 
техничким и технолошким могућностима за његово коришћење. 

- Забрањен је увоз опасног отпада. 
- Забрањено је одлагање и спаљивање отпада који се може поново 

користити. 
- Складиштење неопасног отпада тј. чисте отпадне пластике, која се 

користи у технолошком процесу предметног постројења вршити 
привремено, најдуже до годину дана на предметној локацији, на 
дефинисаном ограђеном бетонираном платоу са чврстом 
непропусном подлогом, који је под сталним надзором, у складу са 
израђеним Планом управљања отпадом и у складу са Правилником о 
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана 
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 
енергије („Службени гласник Републике Српске“, број 61/15). 

- Комунални отпад који настаје приликом изградње и рада предметног 
постројења одлагати у намјенске контејнере, на уређеном простору за 
смјештај контејнера за чврст комунални отпад, те предати 
овлаштеном лицу у складу са склопљеним уговором. 

- Транспорт отпада обављати намјенским возилима која су опремљена 
за сигуран друмски транспорт отпада, без расипања, у складу са 
посебним прописима о транспорту. 

- Кретање отпада мора да прати Образац о кретању отпада, попуњен 
према упутству за његово попуњавање у складу са Правилником о 
обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово 
попуњавање („Службени гласник Републике Српске“, број 21/15). 

- Производ из технолошког поступка (Депол 40) привремено 
складиштити на локацији у изграђеном складишту, до предаје или 
извоза крајњем купцу/кориснику у складу са закљученим уговором, с 
обзиром да на територији Републике Српске нема постројења која су 
опремљена за коришћење ове врсте производа у енергетске сврхе. 

- Остатке сировине и производа који настају приликом обављања 
технолошког процеса а који имају употребну вриједност, користити у 
технолошком поступку. 

- Остатке који настају приликом обављања технолошког процеса који 
нису опасан отпад а који немају употребну вриједност збрињавати 
путем овлаштених лица, у складу са склопљеним уговором. 

- Опасан отпад са утврђеним индексним бројем из Каталога отпада, 
који настаје у току изградње и процеса рада предметног предузећа 
разврставати, прописно упаковати и обиљежити, привремено 
складиштити у складишту затвореног типа које треба да буде под 
сталним надзором, означено натписом: „СКЛАДИШТЕ ОПАСНОГ 
ОТПАДА“, са подацима о врсти опасног отпада које се складишти, а све 
према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији 
отпада и Правилником о начину складиштења, паковања и 
обиљежавања опасног отпада („Службени гласник Републике 
Српске“, број 49/15). 

- Складиште за опасни отпад мора да посједује одговарајући систем за 
заштиту од пожара. 
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- У случају неконтролисаног истицања опасних материја обезбиједити 
довољне количине адсорбенса и адекватне посуде за прихватање 
опасних течних материја, а њихов даљи третман препустити 
овлашћеној институцији која треба да обави уклањање опасних 
материја и санацију терена у складу са одредбама Закона о 
управљању отпадом. 

- Израдити План управљања отпадом за фазу изградње и фазу 
кориштења објеката, према члану 22. Закона о управљању отпадом 

- Контејнери за одлагање свих врста отпада морају бити затвореног 
типа, водонепропусни и постављени на чврстој подлози у кругу 
градилишта током изградње, односно унутар круга током 
коришћења предметног објекта.  

- Уз приступну колско пјешачку саобраћајницу формирати уређени 
простор за смјештај контејнера за чврст комунални отпад и то 
најмање три контејнера, запремине сваки по 110 литара.  

- У уговору о преузимању/збрињавању отпада морају бити 
дефинисани: обим услуга одговорног лица, временски рок за који 
уговор важи, врсте отпада и поступак одлагања-третмана, количину 
или запремину отпада, начин испоруке или преузимања отпада, 
обавезе и одговорности обију страна, одговорност одговорног лица 
за поступање са отпадом у смислу његовог поновног коришћења, 
рециклаже, третмана или коначног одлагања на еколошки 
прихватљив начин 

- Простор за привремено одлагање опасног отпада (уља, мазива и 
њихова амабалажа, замашћене крпе и сл.) биће означен са написом 
„МЈЕСТО ЗА ОДЛАГАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА“ и лоцирано је унутар 
круга погона на мјесту гдје најмање смета одвијању процеса  рада  и  
гдје се  радници  најмање задржавају и прилазе. 

- Простор за привремено одлагање опасног отпада треба да буде 
осигуран од приступа неовлаштених особа, наткривен је и са 
непропусном танкваном у случају пропуштања посуда, спремника 
или друге амбалаже. 

- Радници из Службе одржавања, на основу евиденције о требованим 
количинама уља и мазива, дужни су да воде и записник о отпадним 
уљима и мазивима.   

- На видном  мјесту  унутар простора за привремено одлагање опасног 
отпада биће истакнут план поступања у случају ванредних догађаја, 
док ће у његовој непосредној близини бити смјештена одговарајућа 
врста и количина средстава за гашење пожара. За сакупљање и 
збрињавање опасног отпада биће склопљен уговор са овлаштеном 
фирмом. 

- Збрињавање отпада насталог након чишћења реактора, отпадне 
грануле настале након процеса деполимеризације и влакнасте 
нечистоће са филтера за восак из процеса производње, с обзиром да 
имају особине комуналног отпада збрињавати са надлежним 
комуналним предузећем. Одлагање свих категорија отпада који имају 
особине комуналног отпада одлагати са надлежним предузећем на 
регионалну депонију Црни Врх код Зворника. 
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- Основни принцип селективног сакупљања је одвајање опасног од 
неопасног отпада, одвајање грађевинског отпада од осталих 
категорија, одвајање отпадног биљног ткива, као и  посебно одвајање 
отпада који се може рециклирати. У току извођења грађевинских 
радова потребно је примјенити све превентивне мјере како не би 
дошло до изливања отпадних уља, или материја у којима су 
минерална или синтетичка уља, просипају у површинске и подземне 
воде, канализацију или на тло.  Отпадна уља треба сакупљати и 
чувати одвојено. Одвојено сакупљани отпад потребно је складиштити 
или чувати на за то посебно одређеним, уређеним и означеним 
мјестима, опремљеним сетом контејнера за селективно одлагање: 
Контејнер за селективно одлагање опасног отпада, Контејнер за 
неопасни отпад - мијешани комунални отпад, Контејнер за неопасни 
отпад - мијешани амбалажни отпад који се може рециклирати 
Контејнер за неопасни отпад – мијешани метални отпад који се може 
рециклирати. Сваки контејнер мора бити одговарајуће означен. 

- Инвеститор ће све настале категорије отпада на локацији, селективно 
прикупљати и отпад предати оператеру, односно овлаштеним 
подузећима за прикупљање, транспорт и прераду предметног отпада 
у складу са Законом о управљању отпадом.  

- Мониторинг количина отпада у фази изградње и рада постројења, као 
и динамика настајања отпада, треба се радити уз кориштење 
посебних образаца у које се уписују назив материјала, количина, 
датум улаза и излаза, те примједбе. Потребно је да обрасци с 
обједињеним количинама буду достављени надлежном 
министарству, након изградње објеката како би био омогућен увид и 
евиденција насталог отпада. Такође, предметни обрасци везани за 
отпад који настаје у фази рада, морају се редовно достављати 
надлежном министарству.  

- Управљање појединим врстама отпада треба проводити на слиједећи 
начин:  

o Поступање са грађевинским отпадом (може бити и опасни) 
насталим током изградње или санације објеката, спроводиће 
се у складу са Планом управљања грађевинским отпадом, а за 
што је у складу са уговором о извођењу радова одговоран 
извођач радова. Радници или Надзорни орган, дужни су 
вршити контролу и надзор над извођењем радова.    

o Неопасни отпад (метални и папирни) чија се вредносна 
својства могу искористити, одвојено ће се сакупљати и 
одлагати у означене металне или пластичне контејнере 
након чега ће се предавати надлежном субјекту овлаштеном за 
прикупљање ове врсте отпада. За преузимање ове врсте отпада 
Инвеститор ће потписати уговор са  овлаштеним 
предузећем.  

o Пластични отпад (одговарајући) који настане на локацији 
инвеститора ће се искориштавати у оквиру предметног 
постројења. 

o Поступање са амбалажним отпадом (може бити и опасни) 
реализираће се на тај начин да ће се исти одлагати у контејнере 
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са ознаком „НЕОПАСНА АМБАЛАЖА“ и „ОПАСНА АМБАЛАЖА“, 
(пластичне и друге кутије, амбалажа од уља и масти, амбалажа 
која садржи хемикалије  и сл.) и предавати  овлаштеној 
фирми на збрињавање. За прихватање ове врсте отпада 
потписаће се уговор са овлашћеним предузећем. 

o Произвођач отпада треба да поседује и документацију о 
транспорту отпада коју му враћа овлаштени оператер са којим 
је потписао уговор о преузимању и збрињавања опасног 
отпада. 

o Комунални и биоразградиви отпад са локације одлагати у 
засебне контејнере и збрињавати са надлежним комуналним 
предузећем. 

 
- Уколико дође до неконтролисаног истицања опасних материја 

(гориво, уље) обезбиједити довољне количине адсорбенса и 
адекватне посуде за прихватање горива, а њихов даљи третман 
препустити овлашћеној институцији која треба да обави уклањање 
опасних материја и асанацију терена у складу са одредбама Закона о 
управљању отпадом (''Службени гласник Републике Српске, 111/13, 
106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21),  

 
Мјере за заштиту вегетације, флоре, фауне и екосистема 
 

✓ Придржавати се свих прописаних мјера за заштиту ваздуха које се 
односе на смањење прашине и издувних гасова због могућег 
негативног физичког утицаја на вегетацију која се налази у 
непосредној околини, с обзиром да се запрашивањем листова биљака 
ремете њихове физиолошке функције (процес фотосинтезе), што у 
одређеној мјери резултује смањењем количине синтетизоване 
органске материје и смањеним прирастом биомасе и дрвећа и 
приземног растиња. 

✓ Придржавати се свих прописаних мјера за заштиту од буке. 
✓ Спријечити свако загађивање земљишта, подземних и површинских 

вода које може негативно утицати на флору и фауну околног 
подручја;  

✓ Засадити зелене површине унутар парцеле које треба одржавати 
кошњом;  

✓ Засадити зимзелено растиње око читавог комплекса и исто уредно 
одржавати а прије избора врста ангажовати стручно особље; 

 
Мјере заштите пејзажа 

 
✓ Редовно одржавати и уређивати радне површине и интерне 

саобраћајнице на локацији, 
✓ Радове изводити искључиво у просторном обухвату који је утврђен 

Главним пројектом;  
✓ Ограничити крчење и скидање вегетације само на површинама гдје је 

то неопходно;  
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✓ Предвидјети потпуно уређење простора послије завршетка изградње 
и санације свих објеката;  

✓ Хортикултурно уредити површине употријебљене за лагеровање 
отпадног грађевинског материјала на начин да визуелно оплемени 
простор ради што складнијег уклапања објеката у окружење;  

✓ Завршно обликовање постројења и рекултивацију подручја захвата 
провести на основу Пројекта рекултивације и пејзажног уређења;  

✓ Пејзажно уређење проводити истовремено са изградњом објеката; 
✓ У склопу рекултивације садити вишегодишњу и вишеслојну 

вегетацију;  
✓ Након завршене градње и санације све објекте који више нису 

потребни на предметној локацији потребно је уклонити. 
 

Мјере за заштиту природног и културно-историјског насљеђа 
 

✓ Приликом извођења радова инвеститор се обавезује да, уколико у 
току извођења радова наиђе на археолошки локалитет или предмете 
геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског 
поријекла, а за које се претпоставља да имају својство споменика 
природе, потребно је да о томе обавијести Републички завод за 
заштиту културно-историјског и природног наслијеђа Републике 
Српске и предузме све мјере како се културно и/или природно добро 
не би оштетило до доласка овлашћеног лица (члан 79. Закона о 
културним добрима, члан 47. Закона о заштити природе). 

✓ Обавеза је извођача радова, у складу са чланом 82. Закона о културним 
добрима да уколико у току извођења грађевинских и других радова 
наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, одмах без 
одлагања прекине радове и обавијести Завод, и да предузме мјере да 
се налаз не уништи, и да се сачува на мјесту и у положају у коме је 
откривен. 

✓ У случају откривања археолошких налаза неопходно је, да надлежна 
служба за заштиту културно-историјског насљеђа руководи или под 
својим надзором спроведе поступак истраживања и документовања 
локалитета. У зависности од карактера налаза, одредиће се 
могућности и методе његове заштите и очувања примјеном сљедећих 
мјера: 

▪ конзервација налаза поновним 
затрпавањем, 

▪ пресељење налаза, 
▪ пресељење дијела налаза уз конзервацију 

преосталог дијела локалитета поновним 
затрпавањем. 

✓ Радове на изградњи спроводити само на парцелама које су намјењене 
за изградњу како предвиђени пројекат не би имао утицај на природна 
и културна богатства која се налазе у широј околини предметне 
локације,  

✓ За рекултивацију, озелењавање и подизање зеленог појаса око 
комплекса користити искључиво аутохтоне врсте дрвећа. 
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 Мјере за заштиту здравља становништва 
 

✓ У циљу смањења утицаја прашине на здравље радника у току 
изградње и на здравље становништва у околини примјенити све мјере 
неопходне да дисперзија лебдећих честица у ваздуху буде што мања, 
током извођења грађевинских радова, ублажавати мјерама заштите 
којима се емисије лебдећих честица доводе у граничне вриједности 
(оптимална влажност материјала, квашење и орошавање 
саобраћајница), 
✓ Редовно одржавати и квасити приступне путеве као и манипулативне 
платое. 
✓ Предвидјети мјере за заштиту здравља радника од повећане буке 
(нпр. кориштењем антифона или штитника за уши). Ради упознавања са 
опасностима и поштовања превентивних мјера спречавања акцидената, 
сви радници који управљају теретним возилима и уређајима укљученим 
у технолошки процес требају бити посебно едуковани кроз планиране 
видове обука. Разрадитн детаљније потенцијалну акцидентну 
ситуацију, у случају евентуалног избијања пожара. 
✓ Радницима обезбиједити одговарајућу личну заштитну опрему, као и 
претходне н периодичне прегледе у овлашћеној здравственој установи, 
те одговарајућу здравствену заштиту о чему послодавац треба имати 
законом прописану евиденцију. 
✓ Обавеза Инвеститора је и да изврши обавјештавање уколико се појави 
било који негативан утицај на здравље људи и животну средину у току 
извођења планираног пројекта у складу са законским одредбама Закона 
о заштити животне средине и надлежностима Министарства здравља и 
социјалне заштите Републике Српске. 
✓ Израдити протокол чишћења и хигијенског одржавања објекта и 
његове околине, како би се спријечило нарушавање хигијенско-
санитарног стања у и око објекта. 
✓ За вријеме извођења радова, строго забранити улаз незапосленим 
лицима. Градилиште оградити. У случају повреде радника, поступити 
према Правилнику о садржају и начину издавања образаца извјештаја о 
повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 66/08). И у свему осталом 
се придржавати Закона о заштити на раду (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 01/08, 13/10) и подзаконске легислативе везане 
за област заштите на раду. 
✓ Придржавати се свих мјера заштите животне средине које су уједно и 
мјере за заштиту здравља становништа. 
✓ Према УСЕПА критеријумима за стамбено подручје, неопходно је да се 
у циљу заштите људског здравља прате слиједећи критеријуми: 

o директно гутање (ингестија), 
o удисање испарљивих супстанци и загађење маглом и влагом 

(инхалација), 
o гутање контаминиране подземне воде узроковане миграцијом 

хемикалија и између тла и воде цијелог водносног слоја, 
o кожна или дермална апсорпција, 
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o конзумирање домаћег воћа и поврћа, биљака са загађивачима 
који се уграђују у биљке и улазе у ланац исхране, 

o миграције испарљивих супстанци из тла. 
 

Мјере заштите инфраструктуре 
 

✓ Унапријед дефинисати приступне саобраћајнице а ради заштите простора 
максимално користити већ постојеће путеве те их одржавати у стању у којем 
се обезбјеђује безбједност свих учесника у саобраћају.  

✓ Након завршетка грађевинских радова санирати сва евентуална оштећења 
на постојећој саобраћајној мрежи, најмање  до нивоа стања прије почетка 
извођења радова. 
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ђ) ОПИС ОСТАЛИХ МЈЕРА РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ОСНОВНИМ 
ОБАВЕЗАМА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА, ПОСЕБНО МЈЕРА НАКОН 
ЗАТВАРАЊА ПОСТРОЈЕЊА КОЈЕ МОГУ УТИЦАТИ НА СПРЕЧАВАЊЕ 
ИЛИ СМАЊИВАЊЕ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
 
Предузетим мјерама, које су предмет ових Доказа о утицају на животну средину, 
планирани објекат, у погледу и планова и техничких рјешења заштите животне 
средине испуњава прописане услове у складу са Законом о заштити природе 
(„Службени гласник Републике Српске”, број 20/14), Законом о заштити животне 
средине („Службени гласник РС”, број 71/12, 79/15, 70/20), Законом о заштити 
ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/11, 46/17), Законом о 
управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске”, број 111/13, 106/15, 
16/18, 70/20) и Законом о водама („Службени гласник Републике Српске”, број 
50/06, 92/09, 121/12, 74/17), те одговарајућим подзаконским актима.  
 
Инвеститор је дужан да именује одговорно лице у случају несреће које је дужно 
предузети све превентивне мјере неопходне за спречавање несрећа великих 
размјера и ограничити њихов утицај на људе и животну средину. Одговорно лице 
презентује предузете превентивне мјере надлежном органу или приликом 
инспекцијског прегледа.  
 
У току рада производног објекта, у циљу свођења негативних утицаја у ближој и 
даљој околини на прописани ниво, неопходно је придржавати се свих наведених 
мјера заштите, са посебним освртом на сљедеће препоруке:  

Мјере које се предузимају у случају несрећа већих размјера 

 
✓ У току изградње и рада предметних објеката под акцидентним ситуацијама 

могу се сматрати неповољни догађаји настали због хаварија, или због 
дјеловања више силе. Потребно је израдити план интервентних мјера за:  
 - случај пожара,  
 - случај изливања отпадних вода у подземне воде и земљиште, 
 - случај квара на постројењу. 

✓ Настајање пожара могу узроковати општи узроци као што су: пожар на 
електроинсталацијама, пожар узрокован гријањем простора, 
неконтролисано искрење те отворени пламен. За заштиту од пожара 
примијенити слиједеће мјере:  

o осигурати несметан приступ ватрогасне технике са 
магистралне саобраћајнице у циљу спашавања људи и 
имовине.  

o обезбиједити довољне количине воде за гашење пожара кроз 
постављање хидрантске инсталације односно одређени број 
надземних спољних хидраната према прорачуну из техничке 
документације која ће се радити у каснијим фазама развоја 
пројекта.  

o осигурати доступност ватрогасне технике до свих дијелова 
предузећа.  
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o на локацији обезбиједити довољне количине адсорбционих 
средстава (материјали за упијање као пиљевина, суви пијесак и 
сл.) за брзу интервенцију. У случају изливања на проливено 
гориво/мазиво нанијети слој за упијање како би се спријечило 
даље загађење у земљиште и подземне воде.  

o за заштиту од изливања отпадних вода у околину примијенити 
следеће мјере:  

- Систем за одводњу и складиштење отпадних вода 
мора имати атест о водонепропусности. Обвезно 
је испитивање водонепропусности сваких 5 год.  

- У случају изненадних загађења вода, санацију 
спроводити путем овлаштене институције. У току 
експлоатације под акцидентним ситуацијама 
могу се сматрати сљедећи догађаји: - случај 
пожара, - случај изливања отпадних вода у 
подземне воде и земљиште, - случај квара на 
постројењу. 

o У случају квара на постројењу водити рачуна да 
концентрације одређених материја не прекораче 
прописане граничне вриједности емисије. У случају квара 
који може довести до прекорачења граничних вриједности 
емисија, оператор смањује обим рада или прекида рад у 
најкраћем временском року, све док се поново не успоставе 
услови нормалног функционисања. 
  

План интервентних мјера у случају несрећа већих размјера и акцидентних 
ситуација на локацији треба да садржи најмање сљедеће: 

 
 Тимове за реаговање у случају истицања са јасно дефинисаним 
дужностима и одговорностима; 

 Обуку чланова тима за реаговање у случају истицања о 
превенцији истицања и мјерама чишћења и руковање са 
отровним супстанцама; 

 Успостављање процеса извјештавања о истицању који укључује 
обезбјеђивање информација надлежним органима; 

 Чување и одржавање опреме (материјала за апсорбирање, 
јастучића за упијање, пумпи, канти и резервоара за сакупљање, 
полуге и конопци) за реаговање у случају истицања и извора за 
зону пројекта заснованих на типовима истицања која би се 
потенцијално могла десити; 

 Процјена подручја и операције са високим потенцијалом за 
истицање документовањем карактеристика и количина уља, 
горива и хемикалија које се користе и складиште, фреквентност 
испорука, методе руковања, близину токова површинских вода; 

 Идентификовати процедуре за сигурно отклањање и 
одстрањивање загађених материјала сакупљених из просуте 
мрље. 
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 Протокол за информисање јавности када се појави озбиљно 
истицање и које се процедуре морају подузети да би се избјегли 
ризици по здравље и сигурност;  

 Имплементација процедуре да би се осигурало да извођачи 
радова са којима је склопљен подуговор прихвате План за 
непредвиђено истицање и дјеловање у хитним случајевима. 

 
У случају изливања већих количина нафте и нафтних деривата и њиховог 
продирања у земљиште и подземне воде, потребно је предузети сљедеће мјере 
заштите: 

 Посипање угрожених површина земљишта сорбентом 
(средством који се користи за ефикасно прикупљање просутих 
масти и уља процесом сорпције), који се након упијања 
изливеног уља покупи и односи на прераду или спаљивање; 

 Скидање контаминираних слојева земље и насипање 
неконтаминираном; 

 
У случају паљења нафте и нафтних деривата, гашење вршити сувим прахом и 
халонима, угљендиоксидом или пјеном. Вода не смије да се користи за гашење 
оваквих пожара. 

 
Мјере заштите од пожара 
 
Основни циљ превентивних мјера заштите од пожара је успостављање равнотеже 
између ризика од пожара и концепта превентивне заштите. Вјероватноћа настанка 
пожара је обрнуто пропорционална нивоу превентивне заштите. Превентивне 
мјере обухватају скуп техничких, технолошких и организационих мјера које се 
предузимају у циљу спречавања избијања и ширења пожара, којима се опасности 
од избијања и ширења пожара своде на најмању могућу мјеру. У ту сврху у 
објектима је потребно спроводити сљедеће превентивне мјере: 
 
1. У објектима поставити увећану мапу – ситуацију круга у којој ће бити 
уцртани сви пожарни путеви, објекти, спољни хидранти и остали елементи битни 
са становишта заштите од пожара. 
2. У објекту на видном мјесту истаћи важније бројеве телефона: 
 

НАЗИВ УСТАНОВЕ  БРОЈ ТЕЛЕФОНА 

Полицијска управа 122  

Ватрогасно-спасилачка јединица 123  

Хитна медицинска помоћ 124  

Дежурни диспечер електропредузећа  

ФУНКЦИЈА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БРОЈ ТЕЛЕФОНА 

Руководећи радници   

 
У објекту, у посебној табли држати резервне кључеве од свих просторија, како би 
се исте могле отворити у случају потребе ван радног времена. 
4. У свим просторијама забранити употребу електричних гријалица и решоа, а 
уколико је потребно исте користити испод ове врсте електричних потрошача 
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поставити ватроотпорне подлоге, те задужити једно лице које ће се старати о 
правилном кориштењу истих. 
5. Сходно члану 36. Закона вршити редовно испитивање ручних и превозних 
апарата за гашење почетног пожара према упутству произвођача, односно 
стандардима, а најмање једном у шест мјесеци. 
6. Сходно члану 37. Закона вршити редовно испитивање хидрантске мреже са 
припадајућом опремом према техничким прописима и упутству произвођача, а 
најмање једном годишње, о чему се мора водити евиденција. Испитивање 
хидрантске мреже може вршити привредно друштво и друго правно лице које је 
регистровано за обављање те дјелатности, а има одговарајућу опрему и запослене 
раднике са најмање средњом стручном спремом техничке струке и положеним 
стручним испитом за рад на пословима заштите од пожара. 
7. Вршити редовну обуку радника према Закону. 
8. Радник којем је као одговорном лицу повјерено да се стара о провођењу и 
унапређивању мјера заштите од пожара може писмено захтијевати од непосредног 
руководиоца и наредити запосленим радницима предузимање сљедећих мјера: 
- отклањање недостатака у провођењу мјера заштите од пожара, 
- забрану употребе оруђа и средстава од којих пријети непосредна опасност 
од избијања пожара, 
- забрану вршења одређеног посла у објекту или простору ако пријети 
опасност од избијања пожара, 
- забрану употребе отворене ватре или уређаја на мјестима на којима пријети 
опасност од избијања пожара, 
- забрану држања одређених материјала и предмета у затвореним или 
отвореним просторима од којих прети опасност од избијања и ширења пожара, 
- да се доведу у исправно стање постројење, инсталације и уређаји, 
- да се уклоне предмети из просторија и простора који представљају опасност 
од настајања пожара или онемогућавају брз и сигуран излазак (евакуацију) из 
угроженог објекта или простора и 
- друге мјере које имају за циљ да спрече непосредно избијање и ширење 
пожара. 
9. Сваки излаз из објекта у случају пожара мора бити означен уочљивим 
знаковима. Мјесто постављања знака и избор истог врши радник којем је као 
одговорном лицу повјерено да се стара о провођењу и унапређивању мјера 
заштите од пожара. 
10. Забрањено је на евакуационим путевима одлагање запаљивог материјала, 
попут ормара, пулт столова, намјештаја и сл. који повећавају пожарно оптерећење 
и задимљеност и сужавају евакуационе путеве, као и постављање огледала која 
могу да доведу до забуне у погледу смјера кретања. 
11. Код ускладиштења архиве, канцеларијског материјала и слично водити 
рачуна да иста буде удаљена најмање 0,5 м од електричних прекидача, хидраната, 
ручних и аутоматских јављача пожара, разводних електричних ормара, сијаличних 
мјеста и грејних тијела. 
12. У свим разводним ормарима поставити једнополне шеме. 
13. Све измјене и допуне на електричним инсталацијама уносити у једнополне 
шеме. 
14. Прегорјеле осигураче замијенити исправним и то одговарајуће ампераже, а 
не дозволити премоштавање лицном. 
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15. Редовно вршити провјеру исправности и функционалности 
противпаничног освјетљења са припадајућим акумулаторским батеријама.  
16. На нужној (паник) расвјети поставити транспарентне (водити рачуна да то 
буду наљепнице које имају одговарајућу транспарентност) евакуационе ознаке. 
Нужна (паник) расвјета мора освјетлити евакуационе путеве цијелом дужином и 
све евакуационе излазе, тако да запослени и друга лица могу безбједно напустити 
објекат. 
17. Приступ разводним ормарима, хидрантима, апаратима за почетно гашење 
пожара, ручним јављачима пожара, ватродојавној централи и осталим елементима 
заштите од пожара мора перманентно бити слободан.  
18. У свим ходницима поставити План евакуације – основу етаже са кратким 
упутством о поступку у случају пожара, и натписе „ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ И 
УПОТРЕБА ОТВОРЕНОГ ПЛАМЕНА“, те евакуационе ознаке са смјером евакуације. 
19. Све раднике приликом запошљавања упознати са планом и поступком 
евакуације (евакуационим путевима, излазима и др.). 
20. Обезбједити просторију или мјесто на отвореном за пушење и у истој 
поставити одговарајуће пепељаре, посуде са пијеском или водом,  један апарат за 
гашење почетног пожара типа С-6 и натпис „МЈЕСТО ЗА ПУШЕЊЕ“. 
21. Забрањено је одлагање отпадног материјала и других предмета који 
представљају опасност од избијања и ширења пожара уз и у непосредној близини 
објекта. Запаљиви материјал не смије се смијештати на простору који није удаљен 
најмање 6 м од објекта или дијела објекта, ако техничким прописима није 
другачије одређено. 
22. Забранити паркирање возила на мјестима гдје се налазе спољни хидранти. 
23. Забранити паркирање возила на вањским просторима око објекта који нису 
предвиђени за паркирање, јер пожарни ватрогасни путеви око објекта морају 
увијек бити слободни за приступ ватрогасних возила. 
24. Све улазе - излазе у објекат одржавати проходне и видљиво означене, као и 
противпожарне путеве у кругу. 
25. У радионицама за одбацивање отпада (масних крпа, пуцвала и сл.) 
поставити металне посуде са поклопцима и исте празнити по завршетку радног 
времена. Радионице одржавати уредним и чистим. 
26. На тавану и другим помоћним просторијама објеката забрањује се држање 
било каквог запаљивог материјала, изузев опреме и средстава за заштиту од 
пожара, односно гашење пожара. 
27. Средства и опрема за заштиту од пожара обавезно се свакодневно визуелно 
контролише. 
28. Поред сваке опасне хемикалије обавезно поставити безбједносно технички 
лист (БТЛ лист) или документ са релевантним подацима о мјерама заштите од 
пожара за дату опасну хемикалију. 
29. Територијалну ватрогасну јединицу упознати са изведбом објекта, опреме и 
инсталација како би се у случају евентуалног пожара могла правовремено 
извршити локализација пожара, а на основу тога проводити увјежбавања према 
плану и програму оспособљавања и увјежбавања ватрогасаца. 
30. Све запослене, а нарочито чланове група за гашење, евакуацију и спасавање 
и руковање инсталацијама упознати са зборним мјестима евакуације и путевима 
евакуације.  
31. Минимално једном годишње је обавезан стручни тренинг и симулација 
евакуације за све запослене о чему се мора водити евиденција.  
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32. Складишта и магацине одржавати уредним и забранити одлагање 
непотребних предмета, а евакуационе путеве одржавати перманентно проходним. 
Смјер према излазу за евакуацију означити на поду стрелицама жуте боје. Пут за 
евакуацију мора бити најмање ширине 0,8 м и ограничен свјетлозеленим тракама 
ширине 10 цм. Пут за евакуацију из складишта мора да буде увијек слободан и 
незакрчен. Врата на путу за евакуацију морају бити широка најмање 0,8 м, морају 
бити заокретна, тако да се отварају у смјеру излажења, и не смију имати праг. 
33. Сви објекти који се користе као радни и помоћни простори, укључујући и 
објекте на отвореном простору, са свим припадајућим инсталацијама (инсталације 
флуида, гријања, електроенергетских инсталација и др.) морају имати пројектно – 
техничку документацију у саставу исте урађен прилог или елаборат заштите од 
пожара (у којима су приказане све мјере заштите од пожара предвиђене у 
пројектно – техничкој документацији са предвиђеним, односно одабраним 
системом заштите од пожара, његовом функционалности и ефикасности на основу 
којих је добијена сагласност Министарства унутрашњих послова за предвиђене 
мјере и нормативе заштите од пожара у техничкој документацији), грађевинску и 
употребну дозволу. Уколико се  послије добијања употребне дозволе за објекат или 
дио објекта планира проширење (дограђивање) или преграђивање просторија, 
објеката или дијела објекта или промјена намјене просторија или објеката, за исте 
се мора прибавити пројектно – техничка документација, и у саставу исте урадити 
прилог или елаборат заштите од пожара, одобрење за грађење објеката, а затим и 
одобрење за употребу  (употребна дозвола) изграђеног или реконструисаног 
објекта или дијела објекта. 
 
Поступак радника у случају пожара и начин гашења пожара 
 
Радник и свака друга особа која примјети пожар или непосредну опасност од 
пожара дужан је да обавијести ватрогасно - спасилачку јединицу и предузме мјере 
за отклањање непосредне опасности од пожара, ако то може учинити без 
опасности за себе или друге особе. Уколико радник сам угаси пожар о томе мора 
обавијестити непосредног руководиоца и радника којем је повјерено спровођење 
мјера заштите од пожара како би се отклонио евентуални недостатак који је пожар 
узроковао. Ако радник из претходног става не може сам да угаси пожар, дужан је о 
томе без одлагања обавијестити ватрогасно -  спасилачку јединицу на бр. тел. 123 
и покушаће угасити пожар са члановима ватрогасно -  спасилачке јединице и 
одјељења за гашење, који су се у међувремену окупили на мјесту избијања пожара. 
Акцијом гашења пожара руководи руководилац акције гашења пожара ватрогасно 
-  спасилачке јединице. 
 
Поступак у почетном гашењу пожара је сљедећи: 
 
1. Радник који је први дошао на мјесто пожара, доноси два најближа ручна 
апарата за почетно гашење и гаси пожар. 
2. Истовремено обавјештава ватрогасно -  спасилачку јединицу на бр. тел. 123 
и дежурно лице, а дежурно лице даје узбуну за раднике који су запослени у датој 
смјени. 
3. Доласком осталих учесника за гашење приступа се гашењу хидрантима и то 
тако да у акцији гашења на хидранту учествују два члана (један активира хидрант, 
а један ради на млазници уз претходно искључење ел. енергије). 
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4. Истовремено са гашењем проводи се евакуација лица на сектору који је 
захваћен пожаром и на сусједним секторима који су угрожени од пожара према 
смјерницама руководиоца акције гашења пожара. 
 
Апарати за гашење почетног пожара 
 
Апаратом за гашење почетног пожара прахом типа “С-6” и “С-9” гасе се пожари 
чврстих (осим запаљивих метала), течних и гасовитих материја и електричних 
уређаја и инсталација под напоном до 1.000 V. Ови апарати имају готово 
универзалну примјену у гашењу почетних пожара. За прах као средство за гашење 
неопходно је довести минимално потребну концентрацију за тренутно гашење 
пламена. Довођење мањих концентрација неће угасити пожар и он ће се поново 
разбуктати. Препоручује се употреба три апарата истовремено као што је то пракса 
у цијелој Европи. За успјешно гашење треба почети истовремено са свим 
апаратима. При гашењу пожара млаз праха се усмјерава у пламен уз равномјерно 
покривање горуће површине од предње ка стражњој страни пожара. Прах се уводи 
у пламен у његово подножје од почетка до отприлике 1/3 висине пламена, по 
цијелој ширини фронта пожара. Прије почетка гашења неопходно је обезбједити 
потребну и довољну количину апарата у зависности од горуће површине 
(запремине пламена) и истовремено започети гашење из свих апарата 
окруживањем жаришта. На отвореном простору гасити низ ветар. Код гашења 
разливених течности цијелу површину пламена прекрити прахом у што краћем 
временском интервалу. Апарате не празнити до краја јер се може десити да се 
поново нагло појави пламен. Тек када је пожар потпуно угашен апарати се могу 
потпуно испразнити. 

 

 
 

Слика бр. 66. Тактичка примјена апарата за гашење типа С 
 
Апаратом за гашење почетног пожара угљен-диоксидом типа “СО2-5” гасе се 
пожари запаљивих течности и гасова, и електричних уређаја и инсталација под 
напоном. Угљен-диоксид се не смије користити за гашење метала (пожари класе 
Д), као на примјер магнезијум, титан, цирконијум, стронцијум, уран, плутонијум и 
други метали.  
Угљен-диоксидом се не могу гасити материје које у свом саставу садрже кисеоник 
(целулозни нитрат и сл.), као и пожари на одјећи људи. Гашење пожара апаратима 
типа СО2 углавном је везано за затворене просторе. Апарати типа СО2 могу 
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успјешно гасити пожаре на отвореном простору у складу са својим реалним 
могућностима само у одсуству вјетра. Међутим присуство вјетра разноси угљен-
диоксид, који је тежи од ваздуха и остаје над угашеном површином. Вјетар га 
односи и пожар се поново распламсава, због присуства врелих металних површина, 
усијаног угља или варница и тијела малог садржаја енергије. За гашење почетних 
пожара апаратима типа СО2, треба обезбједити довољно апарата према величини 
површине пожара и тактичких могућности конкретног апарата. Млаз из СО2 
апарата се усмјерава у подножје пламена. Ако је у питању запаљива течност млаз 
средства за гашење се усмерава у посуду у једну тачку. Ако је у питању већа 
површина млаз треба помјерати цик-цак. 
 

 
Слика бр. 67. Тактичка примјена апарата за гашење типа СО2 

 
Поступак код употребе хидраната је сљедећи: 
1. Искључити електроинсталације. 
2. На сваки хидрант долазе два члана за гашење који су у том тренутку на 
сектору угроженом од пожара. 
3. Припремити све хидранте на сектору гдје је настао пожар (као секторима 
који су непосредно угрожени). 
4. Гашење вршити по могућности распршеним млазом воде. 
Напомена: Водом се гасе пожари чврстих материја (дрво, текстил, угаљ, папир и 
сл.). Водом се не смије гасити пожар електричних уређаја и инсталација под 
напоном, деривата нафте (уље за ложење, бензин, дизел и сл.), боја, лакова и масти. 
Акција гашења траје до доласка ватрогасно -  спасилачке јединице. Доласком 
ватрогасно -  спасилачке јединице врши се гашење према смјерницама 
Оперативног штаба за гашење пожара и евакуацију и спасавање лица и имовине, 
односно руководиоца акције гашења пожара. 
 
Дужности радника и других лица у случају пожара 
 
У случају евентуалног пожара на објекту основне дужности радника и других лица 
су: 
• да угасе пожар ако то могу учинити без опасности за себе или другог,  
• да обавијесте ватрогасно -  спасилачку јединицу на тел. 123, 
• да обавијесте дежурну службу ПУ на тел. 122, 
• да узбуни околину (гласом, сиреном и сл.), 
• да обавијести радника којем је повјерено спровођење мјера заштите од 
пожара и непосредног руководиоца, 
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• да искључе електричну струју гдје је потребно (прије употребе хидрантске 
мреже и сл.), 
• најближим путем употреби расположива средства за гашење пожара 
(апарати за почетно гашење пожара, хидранти и сл.), 
• запаљиве и експлозивне материје уклонити из угроженог простора и 
• на улазу дочекати ватрогасно -  спасилачку јединицу и показати јој пут до 
угроженог објекта, односно сектора који је захваћен пожаром. 
 
Остале мјере: 
 
Остале или друге мјере обухватају елементе заштите који нису обухваћени општим 
мјерама заштите, а посљедица су посебних услова технолошког процеса 
карактеристичног за термичку обраду отпадне пластике, при чему треба да се 
обезбиједи заштита од различитих непредиђених ситуација у циљу заштите 
имовине и запосленог особља: 
 

- При раду са предметном сировином (отпадна пластика) морају свакодневно 
да се прате параметри животне и радне средине у складу са прописима о 
заштити животне средине и заштите на раду.  

 
- Радницима запосленим у објекту неопходно је обезбиједити помоћне 

просторије за пресвлачење, хигијену и боравак. Потребно је примијенити 
прописане мјере заштите на раду у складу са Законом о заштити на раду 
(Службени гласник РС бр. 01/08, 13/10). Потребно је такође обезбиједити 
редовне здравствене прегледе радника. 

 
- Забрањено је кретање око објеката и унутар објеката свих лица изузев 

запослених у предметном погону а све у циљу омогућавања несметаног 
одвијања производног процеса односно спречавања избијања евентуалних 
акцидената. 

 
- Да би се утврдило да сва уграђена технолошко-машинска опрема и 

инсталације одговарају важећим ЈУС стандардима и нормама квалитета, 
потребно је редовно вршити атестирање свих машина које су и које буду 
инсталисане те урадити Записник о стручном налазу, односно прегледу и 
испитивању средстава рада и опреме, које треба да изврши верификована 
институција. Редовно вршити прегледе средстава рада и опреме у циљу 
добијања употребне дозволе. Употребне дозволе се издају на период од три 
године. 

 
- Цјелокупну електричну инсталацију у току рада мора прегледати 

верификована институција, која ће констатовати да ли она задовољава 
основне услове заштите. 

 

- Приликом рада и експлоатације предузимати и низ других поступака и 
акција чија је сврха безбиједно одвијање процеса и спречавање негативних 
посљедица. То су првенствено организационе мјере и мјере заштите на раду. 
Овдје се ради о одржавању и контроли опреме и инсталација, правилном 
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складиштењу и третману сировина, отпадних материја и др. затим 
одржавању чистоће и реда, контроли обучености запосленог особља и др. 
Тиме се постиже заштита и радне и животне средине. 

 
- Предузимање превентивних мјера за заштиту од пожара и обезбјеђивање 

предвиђених средстава за почетно гашење пожара те обучавање радника за 
стручно и безбиједно руковање уређајима за почетно гашење пожара. 
 

- За одржавање чистоће путева и стаза у кругу објеката мора бити постављен 
одговарајући број хидранта. 

 
- Обавезно вршити периодичне прегледе услова радне средине, примјене 

мјера за заштиту радне и животне средине, те у обавезним законским 
роковима прегледе средстава рада. Такође, Инвеститор је дужан израдити 
Акт о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини. Режим рада 
радника сезонски усаглашавати са температурним режимом подручја. 
 

- Није дозвољено повећање капацитета или мијењања било којих 
технолошких параметара изван оквира обрађених у овој студији без 
провјере да ли ће такво повећање капацитета или промјена параметара 
имати негативних утицаја на околну животну средину. 
 

- За све промјене планиране у технологији процеса производње инвеститор 
се обавезује обавијестити надлежно Министарство које је издало Рјешење о 
еколошкој дозволи. 
 

- Прије почетка обављања дјелатности инвеститор се обавезује прибавити 
дозволу за управљање отпадом за предметне категорије отпада и начине 
њиховог третирања и складиштења а све у складу са Законом о управљању 
отпадом РС, 
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е) ОПИС МЈЕРА ПЛАНИРАНИХ ЗА МОНИТОРИНГ ЕМИСИЈА У 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, УКЉУЧУЈУЋИ ГРАНИЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ 
ЕМИСИЈА ПРОПИСАНЕ ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА, ПАРАМЕТРЕ НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ МОГУ УТВРДИТИ ШТЕТНИ УТИЦАЈИ НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И МЈЕСТА, НАЧИН И УЧЕСТАЛОСТ МЈЕРЕЊА 
УТВРЂЕНИХ ПАРАМЕТАРА 
 
 
Мониторинг је неопходно вршити у циљу да се осигура праћење и мјерење 
кључних карактеристика операција и дјелатности у оквиру предметног објекта 
који могу утицати на животну средину, у складу са Законом о заштити животне 
средине (''Службени гласник Републике Српске'', број 71/12, 79/15, 70/20).  
 
Разлози и циљеви за успостављање мониторинга: 

 да се прате промјене стања околине и утицај на живи свијет како 
би се правовремено указало на потребе смањења загађивања, 

 да се лоцирају и прате узроци како би се могле предузимати 
корективне и превентивне мјере, 

 да се врши вредновање усаглашености са релевантним 
законским прописима, прије свега са Законом о заштити 
животне средине. 

Обавеза инвенститора је да врши мониторинг у складу са важећом законском 
регулативом и слиједећим подзаконским актима: 

 Уредба о вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник 

Републике Српске", бр: 124/12) 

 Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха ("Службени 

гласник Републике Српске", бр: 124/12) 

 Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и шума 

(''Службени лист СР БиХ'', бр. 46/89);  

 Правилник о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију 

(''Службени гласник Републике Српске'', број 44/01) 

 Правилник о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, 

штетних и опасних материја у земљишту (“Службени гласник Републике 

Српске”, бр. 82/21) 

 Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока ("Службени 

гласник Републике Српске", бр: 44/01) 

 Закон о управљању отпадом, („Службени гласник Републике Српске“, 

број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21) 

Мониторинг параметара животне средине морају вршити овлаштене институције 
на основу утврђених методологија мјерења које су у складу са важећом законском 
регулативом. Извршена истраживања, мјерења као и законски прописи Републике 
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Српске који то прописују, су показали да је потребно успоставити мониторинг свих 
сегмената животне средине који могу бити нарушени током експлоатације у 
оквиру предметне локације, ради постизања високог нивоа заштите животне 
средине у цјелини. 

 
Циљ мониторинга је да се утврди ефикасност предвиђених превентивних мјера 
ублажавања негативних утицаја на квалитет животне средине, као и да се 
идентификује свака промјена у новонасталој животној средини. 

 
За обраду отпадне пластике у општини Власеница, планиран је мониторинг 
следећих параметра на основу којих се могу утврдити штетни утицаји на животну 
средину: 

- квалитет ваздуха, 
- ниво буке, 
- квалитет отпадне воде прије испуста у јавну канализацију, 
- мјерење испарљивих органских једињења, 
- анализе земљишта, 
- мјерење емисија из постројења котловнице. 

 
Мониторинг квалитета ваздуха 
 
Због могуће појаве емисија прашине, издувних гасова и специфичних загађујућих 
материја у ваздуху у оквиру предметне локације, потребно је вршити мјерење 
квалитета ваздуха четири пута годишње на слиједеће параметре: 

- концентрација прашина, PM10 и PM2,5 
- укупне лебдеће честице, 
- SO2, 
- NO, NO2, NOX, 
- CO 
- метеоролошке параметре 

а све како би се утврдило да ли ће током одвијања планираног технолошког процеса 
доћи до нарушавања квалитета ваздуха у односу на измјерено нулто стање. Мјерење 
квалитета ваздуха вршити на једној локацији у непосредној близини предметних 
објеката са адекватним позиционирањем у односу на топографију терена.  
С обзиром на технологију процеса на мјесту испуста водене паре односно 
вентилационом изводу препоручује се вршити мјерења испарљивих органских 
једињења односно, нарочито у првој години рада како би се утврдиле евентуалне 
емисије ових гасова у ваздух, у складу са намјенским мјерењима према Уредби о 
вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“,  бр. 
124/12). Извршити мјерење слиједећих параметара: CH4 метан, C6H6 бензен, 
C6H5CH3 толуен, C6H4(CH3)2 м-ксилен, C8H8 стирен, CH3CОCH3 ацетон, C2HCl3 
трихлоретилен, HCОH формалдехид, C3H4О, акролеин, CH3CHО ацеталдехид, 
C6H5ОH фенол, C5H5N пиридин. 
Након инсталирања котловнице снаге 250 kW или веће обавезна су мјерења емисија 
у ваздух на изводу из димњака два пута годишње. 
Утврдити састав и концентрацију прашине која се ослобађа у уређајима, током 
термичке обраде отпадне пластике и транспорта, мјерења вршити два пута годишње. 
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- Мониторинг вода: 
Мониторинг отпадних вода које се спирају са манипулативних површина око 
објеката као и у објектима након чишћења а прије испуста у градску канализацију, 
потребно је вршити четири пута годишње, на свим мјерним мјестима гдје буду 
предвиђени сепаратори масти и уља и на мјесту одводње воде након прања погона. 
Параметри који се требају пратити су: 

o температура 
o рН 
o електролитичка проводљивост 
o суспендоване чврсте материје 
o биолошка потрошња кисеоника БПК5 
o хемијска потрошња кисеоника ХПК 
o садржај жељеза 
o садржај масти и уља 

Сва мјерења морају бити извршена од стране овлаштене институције према 
утврђеним методама и документована извјештајима о извршеним мјерењима. 
Поред мјерења наведених параметара неопходно је вршити контролу визуелног 
загађења, везано за деградацију земљишта. 
 

- Мониторинг буке: 
Испитивање нивоа буке потребно је радити изван локације а према најближим 
стамбеним објектима на четири мјерна мјеста два пута годишње, како би се 
утврдило да ли ће током одвијања технолошког процеса доћи и у којој мјери, до 
повећања нивоа буке у односу на измјерено нулто стање. 
 

- Мониторинг земљишта: 
С обзиром да је ријеч о локацији која је већ оптерећена одређеним повишеним 
концентрацијама хемијских елемената који су показали прекорачење граничних 
вриједности у даљем раду објеката на овој локацији анализе земљишта је потребно 
радити једном годишње а у случајевима евентуалних акцидентних ситуација као 
што је расипање нафте, уља или мазива, хемикалија, одлагање отпада на отворено 
земљиште и сл. чешће односно одмах након акцидента и уклањања нечистоћа са 
земљишта. Анализе радити у складу са Правилником о граничним и 
ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у 
земљишту (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 82/21). 
 

- Мониторинг отпада: 
Потребно је вршити свакодневне евиденције количина, начина складиштења и 
крајњег одлагања свих категорија отпада. Вршити редовно ажурирање Плана 
управљања отпадом као и његову ревизију и обнову након периода истека важења.  
 

- Мониторинг вегетације: 
С обзиром да је ријеч о изграђеној локацији и објектима који својим радом неће 
имати значајног утицаја на околну флору, фауну и екосистем, мониторинг ових 
параметара животне средине није неопходан.  
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- Мониторинг електромагнетних зрачења: 
Према доступним подацима из техничке документације у оквиру предметне 
локације нису предвиђени извори електромагнетног зрачења који захтијевају 
редовна периодична мјерења.  
 

Табела бр. 30. Мониторинг план  
 

- Мониторинг ваздуха 
 

Предмет 
мониторинга 

Параметар који се 
Прати 

Мјесто 
вршења 

Начин 
вршења 

Вријеме 
вршења 

 

Разлог 
мониторинга 

 
 
 
 
 
 
 
 
КВАЛИТЕТ 
ВАЗДУХА 

Праћење основних 
параметара за 
утврђивање 
квалитета 
ваздуха предметног 
подручја према 
Уредби о 
вриједностима 
квалитета ваздуха и 
Уредби о условима 
за мониторинг 
квалитета ваздуха 
(''Службени гласник 
РС'', број 124/12): 
сумпордиоксид 
ЅО2, 
азотни оксиди: 
NО, NО2, NОX, 
озон О3, 
угљенмоноксид СО, 
суспендоване 
честице РМ10, РМ2,5 
укупне лебдеће 
честице УЛЧ 
Хидрометеоролошки 
параметри: 
температура, 
релативна влажност 
атмосферски 
притисак, смијер и 
брзина вјетра 

изван 
предметне 
локације а у 
непосредној 
близини 
локације 
према 
најближим 
стамбеним 
објектима 

Инсталисана 
комплетна 
станица са 
помоћном 
опремом за 
мониторинг 
квалитета 
ваздуха и 
помоћном 
опремом 
потребном 
за 
неометан 
аутоматски 
рад 
станице 

Седам дана у 
континуитету 
четири пута 
годишње 

Праћење 
параметара 
квалитета 
ваздуха и 
нивоа 
повећања 
загађења у 
односу на 
снимљено 
почетно 
“нулто” 
стање животне 
средине 

КВАЛИТЕТ 
ВАЗДУХА 

Мјерење 
испарљивих 
органских једињења, 
те у складу са 
намјенским 
мјерењима према 
Уредби о 
вриједностима 
квалитета ваздуха 
(„Службени 
гласник Републике 
Српске“,  бр. 
124/12). Извршити 
мјерење 

Вентилациони 
испусти 

Овлашћена 
институција 
 
 
 
 

Четири пута 
годишње у 
току прве 
године рада 

Мјерење 
количине 
испарљивих 
једињења у 
ваздух  
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слиједећих 
параметара: CH4 

метан, C6H6 бензен, 
C6H5CH3 толуен, 
C6H4(CH3)2 м-
ксилен, C8H8 
стирен, CH3CОCH3 

ацетон, C2HCl3 
трихлоретилен, 
HCОH 
формалдехид, 
C3H4О, акролеин, 
CH3CHО 
ацеталдехид, 
C6H5ОH фенол, 
C5H5N пиридин, 
на вентилационим 
изводима  

 
 
КВАЛИТЕТ 
ВАЗДУХА 
 
 

Мјерење емисија у 
ваздух 

Након 
инсталирања 
котловнице 
или 
постројење за 
сагоријевање 
снаге 250 kW 
снаге или 
више 

Овлашћена 
институција 

Два пута 
годишње 

Мјерење 
количине 
емисија у 
ваздух 

КВАЛИТЕТ 
ВАЗДУХА 

састав и 
концентрација 
прашине у свим 
процесним цјелинама 
на локацији 

на четири 
локације 
обухваћајући 
све процесне 
цјелине  

Овлашћена 
институција 

Два пута 
годишње 

Мјерење 
састава и 
концентрације 
прашине на 
локацији 

 
- Мониторинг воде 

 
Предмет 

мониторинга 
Параметар који се 

анализира 
Мјесто 

вршења 
 

Начин 
вршења 

 

Вријеме 
вршења 

 

Разлог 
мониторинга 

 
 
 
 
 

КВАЛИТЕТ 
ОТПАДНЕ 

ВОДЕ 

рН – вриједност; 
температура, 

амонијачни азот, 
нитритни азот, нитратни 
азот, фосфор, талог након 

0,5 сата таложења, 
електропроводљивост, 

БПК5 при 20°С, ХПК, 
укупни растворени 

кисеоник, укупне чврсте 
материје (испарни 

остатак), масти и уља 

 Након 
сепаратора 

масти и уља а 
прије улива у 

јавну 
канализацију   

Овлашћена 
институција 

Четири 
пута 

годишње 
(сезонски) 

 

праћење 
испуста 

отпадне воде 
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- Мониторинг отпада 
 

Предмет 
мониторинга 

Параметар 
који се 

осматра 

Мјесто 
вршења 

 

Начин вршења 
 

Вријеме 
вршења 

 

Разлог 
мониторинга 

 
 
 
 
ПРАЋЕЊЕ 
ТОКОВА 
ОТПАДА 

Успоставити 
евиденцију о 
производњи, 
врстама 
отпада, 
количинама, 
прикупљању и 
коначном 
збрињавању 
отпада 

на 
локацији  

Лице именовано 
за мониторинг 
отпада, 
евиденције кроз 
План управљања 
отпадом 
 

Континуирано Правилно руковање са 
отпадом 

 
- Мониторинг буке 

 
Предмет 

мониторинга 
Параметар 

који се 
осматра 

Мјесто 
вршења 

 

Начин вршења 
 

Вријеме 
вршења 

 

Разлог 
мониторинга 

 
 
 
 
НИВО БУКЕ 

еквивалентни 
ниво буке 

четири мјерна 
мјеста у 
близини 
предметне 
локације а 
према 
најближим 
стамбеним 
објектима 

опрема за 
мјерење 
еквивалентног 
нивоа буке 
 

два пута 
годишње 

Праћење 
нивоа буке у 

односу на 
снимљено 

почетно “нулто” 
стање животне 

средине 

 
- Мониторинг земљишта 

 
Предмет 

мониторинга 
Параметар 

који се 
анализира 

Мјесто 
вршења  

Начин 
вршења  

Вријеме 
вршења  

Разлог због чега ће се 
вршити мониторинг  

 
 
 
КВАЛИТЕТ 
ЗЕМЉИШТА 

Pb, Cu, TPH, 
Hg, Cd и др. 

У оквиру 
предметне 
парцеле на 
двије 
локације, 
композитни 
узорак 
 
 

Овлашћена 
институција 
 

једном 
годишње 
 

Утврђивање степена 
загађења у односу на 

почетно “нулто” 
стање животне 

средине 
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- Мониторинг нејонизујућих зрачења: 
 

Предмет 
мониторинга 

Параметар који 
се анализира 

Мјесто 
вршења  

Начин 
вршења  

Вријеме 
вршења  

Разлог због 
чега ће се 
вршити 

мониторинг  
 
 
 
 
МОНИТОРИНГ 
ЗРАЧЕЊА 

мјерење ниова 
зрачења у складу 
са Законом о 
заштити од 
нејонизујућих 
зрачења, 
Службени 
гласник 
Републике 
Српске број 
36/19,  

У случају 
изградње 
траостанице 
или др. 
извора 
зрачења 
који 
подлијеже 
наведеним 
мјерењима 

лиценцирана 
институција 
 

/ Утврђивање 
нивоа 
зрачења 

 
Граничне вриједности  
 
У сљедећим табелама дат је преглед граничних вриједности параметара који се 
анализирају у склопу предвиђеног мониторинга за предметни коп. 

Граничне вриједности параметара квалитета ваздуха дефинисане су Уредбом о 

вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", број 

124/12). 

 
Табела бр. 31.  Гранична вриједност, толерантна вриједност и граница толеранције за 

сумпор-диоксид, азот-диоксид, суспендоване честице (РМ10 , РМ2.5), олово, бензен и 
угљен-моноксид 

 
Период узимања 

средње 
вриједности 

мјерења 

Гранична 
вриједност 

 

Граница 
толеранције  

Толерантна 
вриједност 

Сумпор-диоксид 

Један сат 350 µg/m3 150 µg/m3 500 µg/m3 
Један дан 125 µg/m3 - 125 µg/m3 
Календарска 
година 

50 µg/m3 - 50 µg/m3 

Азот-диоксид 

Један сат 150 µg/m3 75 µg/m3 225 µg/m3 
Један дан 85 µg/m3 40 µg/m3 125 µg/m3 
Календарска 
година 

40 µg/m3 20 µg/m3 60 µg/m3 

Суспендоване честице РМ10 
Један дан 50 µg/m3 25 µg/m3 75 µg/m3 
Календарска 
година 

40 µg/m3 8 µg/m3 48 µg/m3 

Суспендоване честице РМ2.5 СТАДИЈУМ 1 
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Календарска 
година 

 
25 µg/m3 

 
5 µg/m3 

 
30 µg/m3 

Суспендоване честице РМ2.5 СТАДИЈУМ 2 
Календарска 
година 

20 µg/m3 - 20 µg/m3 

Олово 
Један дан 1 µg/m3 - 1 µg/m3 
Календарска 
година 

0,5 µg/m3 0,5 µg/m3 1 µg/m3 

Бензен 
Календарска 
година 

5 µg/m3 3 µg/m3 8 µg/m3 

Угљен-моноксид 
Максимална 
дневна 
осмочасовна 
средња вриједност 

10 mg/m3 6 mg/m3 16 mg/m3 

Један дан 5 mg/m3 5 mg/m3 10 mg/m3 
Календарска 
година 

3 mg/m3 - 3 mg/m3 

 
Табела бр. 32.  Циљне вриједности за суспендоване честице РМ2.5, приземни озон, 

арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен 
 

1. Циљна вриједност за суспендоване честице РМ2.5 
Период узимања средње вриједности 

мјерења 

Циљна вриједност 

Календарска година 25 µg/m3 

2. Циљна вриједност за приземни озон 
Циљ Период рачунања 

просјечне 
вриједности 

Циљна вриједност 

Заштита здравља 
људи 

Максимална дневна 
осмочасовна средња 
вриједност 

120 µg/m3 

Заштита вегетације Од маја до јула 18 000 µg/m3 

 3. Циљна вриједност за арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен 

Загађујућа материја Циљна вриједност 

Арсен 6 ng/m3 

Кадмијум 5 ng/m3 

Никл 20 ng/m3 

Бензо(а)пирен 1 ng/m3 

 
Табела бр. 33. Максимално дозвољене концентрације –укупне таложне материје 

 
Период узимања средње вриједности 

мјерења 

Максимална дозвољена вриједност 

Један мјесец 450 mg/m2/дан 
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Календарска година 200 mg/m2/дан 

 

Табела бр. 34.   Граничне вриједности имисије за органске материје 
 

Период узорковања, средња вриједност 
мјерења 

Максимално дозвољена концентрација 

Угљен-дисулфид (CS2) 

Један дан 100 μg/m3 

Стирен  

Седам дана 0,26 mg/m3 (260 μg/m3) 

Толуен 

Седам дана 0,26 mg/m3 (260 μg/m3) 

1,2-дихлоретан 

Један дан 0,7 mg/m3 (700 μg/m3) 

Акролеин 

Један дан 0,1 mg/m3 (100 μg/m3) 

Формалдехид 

Један дан 0,1 mg/m3 (100 μg/m3) 

 
Дозвољени ниво буке у животној средини дефинисан је Правилником о 
дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист СРБиХ“, број 
46/89), а предметна локација припада  зони VI. 
 

Табела бр. 35. Дозвољени  нивои вањске буке 
 

 
 

Подручје  
(зона) 

Намјена простора 

Највиши дозвољени ниво 
спољашње буке, dB (А) 
Еквивалентни 

нивои, Leq 

Дан             Ноћ 

  Вршни   
    нивои 
 L10          L1 

 
I 

 
Болничкo,љечилишно  

45 40 55 60 

 
II 

Туристичко, рекреацијско,опоравилишно  50 40 60 65 

 
 
III  

Чисто стамбено, васпитно-образовне и 
здравствене институције, јавне зелене и 
рекреационе површине   

55 45 65 70 

 
 
IV 

Трговачко, пословно,стамбено и стамбено 
уз саобраћајне коридоре, складишта без 
тешког транспорта  

60 50 70 75 

 
V 

Пословно, правно, трговачко, занатско, 
сервисно (комунални сервис) 

65 60 75 80 

 
VI 

Индустријско, складишно,  сервисно и 
саобраћајно подручје без станова 

    70     70    80    85 
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Граничне вриједности параметара квалитета воде одређене су Правилником о 

условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 44/01). 

 

Табела бр. 36. Дозвољене граничне вриједности параметара у индустријским 

отпадним водама које се смију испуштати у јавну канализацију  

 

Параметар једнинца мјере гранична 
вриједност 

температура воде 0C 40 
pH рН 6,50-9,50 
таложивост након 30 min таложења ml талога/l 5 
укупне суспендоване материје g/m3 500 
ХПК бихроматни gО2/m3 125 
БПК5 gО2/m3 ٭ 
алкалитет g CaCO3/m3 ٭ 
амонијачни азот g/m3 N 40 
нитритни азот  g/m3 N 10 
нитратни азот g/m3 N - 
укуни азот g/m3 N 100 
укунни фосфор g/m3 P 5 
угљентетрахлорид mg/m3 3000 
ДДТ mg/m3 400 
пентахлорефенол mg/m3 2000 
алдрин mg/m3 10 
диелдрин mg/m3 10 
ендрин mg/m3 10 
изодрин mg/m3 10 
хексахлорбензен mg/m3 2000 
хексахлорбутадиен mg/m3 3000 
хлороформ mg/m3 1000 
1,2-дихлоретан mg/m3 200 
трихлоретилен mg/m3 200 
тетрахлоретилен mg/m3 200 
хексахлорциклохексан mg/m3 4000 
трихлорбензен mg/m3 100 
сума полицикличних хлорованих угљоводоника (ПАХ) mg/m3 200 
сума полихлорованих бифенила mg/m3 20 
фенолни индекс mg/m3 100000 
бензен mg/m3 100000 
толуен mg/m3 100000 
ксилен mg/m3 7000 
формалдехид mg/m3 25000 
минерална уља mg/m3 100000 
детерџенти mg/m3 10000 
сребро mg/m3 100 
алуминијум mg/m3 ٭٭ 
арсен mg/m3 100 
кадмијум mg/m3 50 
кобалт mg/m3 1000 
укупни хром mg/m3 1000 
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шестовалентни хром mg/m3 200 
бакар mg/m3 1000 
гвожђе mg/m3 ٭٭ 
жива mg/m3 10 
манган mg/m3 500 
никл mg/m3 50 
олово mg/m3 500 
селен mg/m3 2000 
антимон mg/m3 2000 
калај mg/m3 2000 
цинк mg/m3 2000 
флуориди g/m3 50 
цијаниди g/m3 1 
сулфиди g/m3 2 
сулфати g/m3 200 
сулфити g/m3 10 
хлориди g/m3 250 

 ХПК и БПК се не нормирају, регулишу се дозволом узимајући у обзир све техничке и економске٭
факторе који утичу на избор заједничког постројења за пречишћавање као и продирање подземних 
вода у канализацију усљед чега концентрација органских материја у дотоку на постројење може 
бити ниска 
   алумијум и гвожђе без ограничења ٭٭ 

 

Поређење анализираних добијених вредности земљишта на испитиване 
параметре вршити према граничним вредностима које је прописао Правилник о 
граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних 
материја у земљишту (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 82/21). 
 

Табела бр. 37. Граничне вриједности загађујућих, штетних и опасних материја у 
земљишту према Правилнику о граничним и ремедијационим вриједностима 

загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 82/21) 

 
 (mg/kg апсолутно суве 

материје) 

 Гранична вриједност 

Метали 

Кадмијум (Cd) 0,8 

Хром (Cr) 100 

Бакар (Cu) 36 

Никл (Ni) 35 

Олово (Pb) 85 

Цинк (Zn) 140 

Жива (Hg) 0,3 

Арсен (As) 29 

Баријум (Ba) 160 

Кобалт (Co) 9 

Молибден (Mo) 3 
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Антимон (Sb) 3 

Берилијум (Be) 1,1 

Селен (Se) 0,7 

Телур (Te) - 

Талијум (Th) 1 

Калај (Sn) - 

Ванадијум (V) 42 

Сребро (Ag) - 

Неорганска једињења 

Цијаниди – слободни 1 

Цијаниди – комплекс (pH < 5)1* 5 

Цијаниди – комплекс (pH ≥ 5) 5 

Тиоцијанати (укупни) 1 

Бромиди (mgBr/l) 20 

Флуориди (mgF/l) 500* 

Ароматична органска једињења 

Бензен 0,01 

Етилбензен 0,03 

Толуен 0,01 

Ксилени 0,1 

Стирен (винилбензен) 0,3 

Фенол 0,05 

Крезоли (укупни) 0,05 

Катехол (о-дихидроксибензен) 0,05 

Резорцинол (m-дихидроксибензен) 0,05 

Хидрохинон (p-дихидроксибензен) 0,05 

Додецилбензен - 

Ароматични растварачи - 

Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

PAH (укупни)2* 1 

Хлоровани угљоводоници 

Винилхлорид 0,01 

Дихлорметан 0,4 

1,1-дихлоретан 0,02 

1,2-дихлоретан 0,02 

1,1-дихлоретен 0,1 

1,2-дихлоретен (cis, trans) 0,2 

Дихлорпропан 0,002 

Трихлорметан (хлороформ) 0,02 

1,1,1-трихлоретан 0,07 

1,1,2-трихлоретан 0,4 
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Трихлоретен 0,1 

Тетрахлорметан 0,4 

Тетрахлоретен 0,002 

Хлорбензени (укупни)3* 0,03 

Хлорфеноли (укупни)4* 0,01 

Хлоронафтален - 

Монохлоранилин 0,005 

Полихлоровани бифенили (укупни)5* 0,02 

Екстрактабилна халогенизована органска једињења 

(EOX) 

0,3 

Дихлоранилин 0,005 

Трихлоранилин - 

Тетрахлоранилин - 

Пентахлоранилин - 

4-хлорметилфенол - 

Диоксин - 

Пестициди 

DDT/DDD/DDE (укупни) 0,01 

Дрини6* 0,005 

Алдрин 0,00006 

Диелдрин 0,0005 

Ендрин 0,00004 

HCH-једињења7* 0,01 

α-HCH 0,003 

β-HCH 0,009 

γ-HCH 0,00005 

Атразин 0,0002 

Карбарил 0,00003 

Карбофуран 0,00002 

Хлордан 0,00003 

Ендосулфан 0,00001 

Хептахлор 0,0007 

Хептахлорепоксид 0,0000002 

Манеб 0,002 

MCPA8* 0,00005 

Органо калајна једињења (укупни) 0,001 

Азинфосметил 0,000005 

Остале загађујуће материје 

Циклохексанон 0,1 

Фталати (укупни)9* 0,1 

Азбест - 

Укупни нафтни угљоводоници (фракције C6–C40)* 50 
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Пиридини 0,1 

Тетрахидрофуран 0,1 

Тетрахидротиофен 0,1 

Трибромометан - 

Акрилонитрил 0,000007 

Бутанол - 

1,2 бутилацетат - 

Етилацетат - 

Диетиленгликол - 

Етиленгликол - 

Формалдехид - 

Изопропанол - 

Метанол - 

Метил-терцијарни-бутил-етар (MTBE) - 

Метилетилкетон (MEK) - 

1* – Вриједност pH одређује се у 0,01 M CaCl2. 
2* – Сума десет полицикличних ароматичних угљоводоника (антрацен, бензо(a)антрацен, 
бензо(k)флуорантен, бензо(a)пирен, кри- зен, фенантрен, флуорантен, индено(1,2,3-cd)пирен, 
нафтален и бензо(ghi)перилен). 
3* – Збир свих хлорбензена (моно-, ди-, три-, тетра-, пента- и хексахлорбензена). 4* – Збир свих 
хлорфенола (моно-, ди-, три-, тетра- и пентахлорфенола). 
5* – У случају ремедијационих вриједности, у обзир се узима сума конгенера полихлоровани 
бифенили: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153и 180; а у случају граничних вриједности, узима се у обзир 
сума истих конгенера, осим PCB 118. 
6* – Под “дринима” подразумијева се сума алдрина, диелдрина и ендрина. 
7* – Под HCH (хексахлорциклохексан) подразумијева се сума α-HCH, β-HCH, γ-HCH i δ-HCH.  
8* – MCPA – 4-хлор-2-метилфеноксиацетилна киселина (C9H9ClO3). 
9* – Збир свих фталата. 
* – Диференцијација по садржају глине: (F) = 175 + 13·L (L = % глине).  

Према наведеном Правилнику врши се корекција граничних вриједности за метале 
и арсен у земљишту. 
 
Граничне  вриједности за метале и арсен, са изузетком антимона, молибдена, 
селена, телура, талијума и сребра, зависе од садржаја глине и органске материје у 
земљишту. 
 
Приликом утврђивања типа и својстава земљишта вриједности из табеле коригују 
се у вриједности примјењиве на актуелно земљиште, а на основу измјереног 
садржаја органске материје и садржаја глине. 
 
За метале користи се сљедећа корекциона формула у зависности од типа 
земљишта, на основу које се врши конверзија. 
 

 

(SW, IW)b =  (SW, IW)s ·
A +  (B ·  % глине)  +  (C ·  % органске материје)

𝐴 +  𝐵 ·  25 +  𝐶 ·  10
 

 

Гдје су: 
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(SW, IW)b – коригована гранична вриједност за одређено земљиште, (SW, IW)sb – 
гранична вриједност из табеле, 
% глине – измјерен проценат глине у одређеном земљишту (величине честица < 2 
μm), 
% органске материје – измјерен проценат органске материје у одређеном 
земљишту, А, B, C – константе зависне од врсте метала. 
 

Табела бр. 38. Константе у зависности од врсте метала: 
 

Метал А B C 

Арсен 15 0,4 0,4 

Баријум 30 5 0 

Берилијум 8 0,9 0 

Кадмијум 0,4 0,007 0,021 

Хром 50 2 0 

Кобалт 2 0,28 0 

Бакар 15 0,6 0,6 

Жива 0,2 0,0034 0,0017 

Олово 50 1 1 

Никл 10 1 0 

Калај 4 0,6 0 

Ванадијум 12 1,2 0 

Цинк 50 3 1,5 

 
Корекција граничних вриједности за органска једињења у земљишту 
 
Граничне вриједности за органска једињења зависе од садржаја органске материје 
у земљишту. 
 
За органска једињења, изузев за полицикличне ароматичне угљоводонике, 
користи се сљедећа корекциона формула: 
 

(SW, IW)b =  (SW, IW)s ·
 % органске материје)

10
 

 
Гдје су: 
 
(SW, IW)b – коригована гранична вриједност за одређено земљиште, (SW, IW)sb – 
гранична вриједност за стандардно земљиште, 
% органске материје – измјерени проценат органске материје у одређеном 
земљишту. 
 
За земљишта са садржајем органске материје изнад 30%, као и за земљишта са 
садржајем органске материје испод 2%, врши се корекција граничних вриједности, 
тако што се при прорачуну узимају ове двије вриједности за % органске материје. 
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Корекција граничних вриједности за полицикличне ароматичне угљоводонике 
(PAH) у земљишту 
 
Граничне вриједности за полицикличне ароматичне угљоводонике (PAH) зависе 
од садржаја органске материје у земљишту. 
 
За земљишта са садржајем органске материје до 10% не врши се корекција 
граничних вриједности полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH). 
 
За земљишта са садржајем органске материје од 10% до 30% користи се сљедећа 
корекциона формула: 
 

(SW, IW)b =  (SW, IW)s ·
 % органске материје)

10
 

 
Гдје су: 
 
(SW, IW)b – коригована гранична вриједност за одређено земљиште, (SW, IW)sb – 
гранична вриједност за стандардно земљиште, 
% органске материје – измјерени проценат органске материје у одређеном 
земљишту. 
За земљишта са садржајем органске материје преко 30% користи се сљедећа 
корекциона формула:  
 
(SW, IW)b = (SW, IW) sb ˑ 3 
 
Гдје су: 
 
(SW, IW)b – коригована гранична вриједност за одређено земљиште, (SW, IW)sb – 
гранична вриједност за стандардно земљиште. 
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ж) ОПИС РАЗМАТРАНИХ АЛТЕРНАТИВНИХ РЈЕШЕЊА У ОДНОСУ НА 
ПРЕДЛОЖЕНУ ЛОКАЦИЈУ И ТЕХНОЛОГИЈУ, КАО И РАЗЛОГЕ ЗБОГ 
КОЈИХ СЕ ОДЛУЧИЛО ЗА ПРЕДЛОЖЕНА РЈЕШЕЊА 
 
 
Носилац пројекта није разматрао друге алтернативе пошто не постоје никакве 
релевантне чињенице да би се на предметној локацији могло изабрати неко друго 
рјешење. Одлука за изабрано рјешење је донесена на основу погодности локације 
са аспекта изграђених објеката, постојеће инфраструктуре и чињенице да се 
предметна локација већ користила у пословно-производне сврхе. Носилац 
пројекта је у почетној фази израде Студије утицаја тј. Приликом нацрта Студије 
разматрао и предложио поред третмана отпадне пластике и компостирање 
биоразградивог отпада у оквиру предметне локације, али је након пристиглих 
Мишљења на нацрт Студије и након јавне расправе одустао од истих због 
комплексности довоза мијешаног комуналног отпада у оквиру предметне локације 
и утицаја на животну средину који би се јавили приликом одвијања дјелатности. 
 
Обзиром да слична постројења на другим мјестима функционишу већ дужи низ 
година (Пољска), те на потребу за рециклирањем отпада који постаје све већа 
пријетња због количина које заузима депоновањем, свођењем утицаја на животну 
средину на прихватљиву мјеру, рад предметних постројења може да има развојну 
перспективу на датом подручју. 
 
Просторно-планска документација која третира предметни простор је обухваћена 
Измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. године и 
Урбанистичким планом општине Власеница 2016-2036. Оно што је значајно 
напоменути да је планирани пројекат у складу са главним циљевима Стратегије 
управљања отпадом Републике Српске и то у сегменту "изградња одговарајућих 
објеката за третман/складиштење отпада". 
 
У оквиру Урбанистичког плана општине Власеница, евидентирано је да је 
планирана локација у оквиру зоне општине означенa као зона индустрије и 
производних дјелатности.  
 
Према подацима из Измјена и допуна Просторног плана РС до 2025.год. предметна 
локација није детаљно третирана а кроз документ су активности на рециклирању 
отпада свакако подржане и дате као један од циљева у области заштите животне 
средине.  
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з) ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 
 
 
Према Закону о управљању отпадом у Републици Српској, „отпад“ - значи све 
материје или предмете које власник одлаже, намјерава одложити или се тражи да 
буду одложене у складу са једном од категорија отпада наведеној у листи отпада. 
Власник може бити правно или физичко лице. Сваки човјек обављањем редовних 
дневних активности производи отпад. 
 
Отпад се може подијелити: 

• према мјесту настанка, 
• према својствима. 

Зависно о мјесту настанка отпад се дијели на:  

• комунални отпад  
• производни отпад  

Према својствима те утицају на животну средину и здравље људи отпад дијелимо 
на: 

• опасни отпад  
• инертни отпад  

 
Ако отпад садржи једно од својстава експлозивности, реактивности, запаљивости, 
надражљивости, нагризања, штетности, токсичности, инфективности, 
канцерогености, мутагености, тератогености, екотоксичности и својство 
отпуштања отровних плинова реакцијом или биолошком разградњом, сврставају 
се у опасни отпад.  
 
Комунални отпад подразумијева отпад из домаћинства, као и други отпад који је 
због своје природе и састава сличан отпаду из домаћинства. 
 
Биоразградиви отпад је сваки отпад који је погодан за аеробну или анаеробну 
разградњу као што су остаци од хране, вртни отпад, папир, картон итд. 
 
Инертни отпад значи отпад који није подложан значајним физичким, хемијским 
или биолошким промјенама. Инертни отпад се неће растварати, спаљивати или на 
други начин физички или хемијски обрађивати, биолошки разграђивати или 
неповољно утицати на друге супстанце са којима долази у контакт на начин да 
проузрокује загађење животне средине или угрожавање здравља људи.  
 
Течни отпад је сваки отпад у течној форми, укључујући отпадне воде, али 
искључујући муљ. 
 
Индустријски отпад је сваки отпадни материјал који настаје у току једног 
индустријског процеса, и по својим особинама може бити опасан и неопасан. 
Неопасан индустријски отпад је сваки отпадни материјал који настаје у једном 
индустријском процесу, а који по својим особинама не утиче негативно на животну 
средину и здравље људи, не садржи токсичне супстанце. Индустријски отпад је 
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отпад који настаје у производним процесима у индустрији и занатству, а по саставу 
и особинама се разликује од комуналног отпада. 
 
Неопасан отпад значи отпад који није дефинисан као опасан отпад. 

Опасан  отпад значи сваки отпад који је утврђен посебним прописом и који има 
једну или више карактеристика датих у подзаконском акту који доноси министар 
надлежан за заштиту животне средине, који проузрокује опасност по здравље 
људи и животну средину, по свом поријеклу, саставу или концентрацији, као и онај 
отпад који је наведен у Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији 
отпада (''Службени гласник Републике Српске'', број 19/15 и 79/18). 

Опасан отпад представља отпад који има таква физичка, хемијска или биолошка 
својства да захтјева специјално руковање и поступке обраде, како би се избјегли 
ризици и штетна дјеловања на здравље и животну средину. Опасни отпад у 
Каталогу према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 19/15 и 79/18) има ознаку звјездице 
(*). 

Опасан отпад је сваки отпад који има једну или више сљедећих карактеристика:  

 тачка горења ≤ 55 ˚C, 

 садржи једну или више супстанци из I групе отрова у укупној конценграцији 
≥ 0,1 %, 

 садржи једну или више супстанци из II групе отрова у укупној 
концентрацији ≥  3 %, 

 садржи једну или више супстанци из III групе отрова у укупној 
концентрацији ≥ 25%, 

 садржи једну  или  више  корозивних  супстанци означених у изразима 
ризика као Р35 у укупној концентрацији ≥ 1%, или Р34 у укупној 
концентрацији ≥ 5%, 

 садржи једну или више надражујућих супстанци означених у изразима 
ризика као Р41 у укупној концентрацији ≥ 10%, или Р36, Р37 и Р38 у 
укупној концентрацији ≥ 20%, 

 садржи једну од канцерогених супстанци 1. или 2. категорије у укупној 
концентрацији ≥ 0,1%, 

 садржи једну од канцерогених супстанци 3. категорије у укупној 
концентрацији ≥ 1%, 

 садржи једну супстанцу токсичну за репродукцију 1. или 2. категорије 
означених у изразима ризика као Р60 и Р61 у укупној концентрацији ≥ 1 % 
или 3. категорије означених у изразима ризика као Р62 и Р63 у укупној 
концентрацији ≥ 5%, 

 садржи једну мутагену супстанцу 1. или 2. категорије означену у изразима 
ризика као Р46 у укупној концентрацији ≥  0,1% или 3. категорије означену 
у изразима ризика као Р40 у укупној концентрацији ≥ 1%.  
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Опасан отпад је сваки отпад који проузрокује опасност по здравље људи и животну 
средину као и отпад наведен у Правилнику о категоријама, испитивању и 
класификацији отпада (''Службени гласник Републике Српске'', број 19/15 и 
79/18), 
 
Све материје или предмети настали као остаци у процесу производње и прераде, 
истрошени у току коришћења, који не задовољавају утврђене критерије, или им је 
рок употребе у одговарајуће сврхе истекао, или из других разлога нису за употребу, 
а морају се одложити у сврху трајног или привременог збрињавања разврставају 
се у категорије према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији 
отпада (''Службени гласник Републике Српске'', број 19/15 и 79/18), и утврђује 
шифра према сљедећој табели:  
 
 

Шифра 

 

Категорија отпада 

Q1 Производња или коришћење отпада уколико другачије није одређено у 

даљем тексту 

Q2 Производи који не задовољавају спецификационе критеријуме 

Q3 Производи чији је рок употребе у одговарајућу сврху истекао 

Q4 Просути материјали, изгубљени или изложени некој 

незгоди,укључујући било који материјал, опрему итд., загађени као 

резултат те незгоде 

Q5 Материјали који су загађени или запрљани као резултат планираних 

активности (остаци од активности чишћења, материјали за 

паковање и амбалажа) 

Q6 Дијелови који се не могу искористити (одбачене батерије, истрошени 

катализатори итд.) 

Q7 Материје чија употреба не задовољава потребе (загађене киселине, 

загађени растварачи, истрошене соли за омекшавање итд.) 

Q8 Остаци индустријских процеса (шљака и други материјали) 

Q9 Остаци од процеса смањења нивоа загађења (шљака, муљ, прашина, 

истрошени фитлери итд.) 

Q10 Остаци од машинске обраде/финалне обраде (струготине, ковина 

послије жарења итд.) 

Q11 Остаци процеса црпљења сировина и њихове обраде (остаци из 

рудника, муљ од нафтних сировина) 

Q12 Загађени материјали (уља загађења ПЦБ-ом, итд.) 

Q13 Било који материјали, материје или производи чија је употреба 

забрањена законом 

Q14 Производи које власник (ималац) више неће користити (отпаци од 

пољопривреде, кућни, комерцијални или трговачки отпад итд.) 
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Q15 Загађени материјали, материје или производи настали као резултат 

санационих мјера спроведених на земљи. 

 
Све материје или предмети из претходне табеле сврстане у категорију отпада, по 
својим карактеристикама сврставају отпад у опасни отпад према следећој табели: 
 

 

Шифра 

 

Кратак опис Опширнији опис 

Н1 Експлозиван 

Супстанце и препарати који могу експлодирати под 

дејством пламена или који су осјетљиви на ударе и ломове, 

од динитробензена 

Н2 Оксидирајући 

Супстанце и препарати високе егзотермичке 

реактивности у контакту с другим супстанцама, 

нарочито оним запаљивим 

Н3-А 
Високо 

запаљив 

Течне супстанце и препарати чија је тачка паљења испод 

210С (укључујући врло запаљиве течности), или супстанце 

и препарати који се могу загријати и запалити у контакту 

са  ваздухом на температури околине, без примјене икакве 

енергије, или – чврсте супстанце и препарати који се могу 

лако запалити након кратког контакта са запаљивим 

извором и који наставља да гори или се користи након 

уклањања запаљивог извора, или – гасовите супстанце или 

препарати који су запаљиви на ваздуху под нормалним 

притиском, или-супстанце и препарати који у контакту с 

водом или влажним ваздухом развијају високе запаљиве 

гасове у опасним количинама. 

Н3-Б Запаљив 
Течне супстанце и препарати чија је тачка паљења једнака 

или већа од 210С и мања или једнака 550С 

Н4 Иритантан 

Некорозивне супстанце и препарати који, путем 

тренутног, продуженог или поновљеног контакта с 

кожом или слузавом мембраном могу проузроковати 

запаљење 

Н5 Штетан 

Супстанце и препарати који уколико се удишу или 

прогутају или продру у кожу, могу бити узрок ограниченог 

ризика по здравље 

Н6 Токсичан 

Супстанце и препарати (укључујући веома токсичне 

супстанце и препарате) који, уколико се удишу или 

прогутају или продру у кожу, могу бити узроком озбиљних, 

акутних или хроничних здравствених ризика, чак и смрти 
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Н7 Канцероген 

Супстанце или препарати уколико се удишу или прогутају 

или продру у кожу, могу изазвати рак или повећати 

вјероватноћу њеног јављања 

Н8 Корозиван 
Супстанце и препарати који у контаку с живим ткивима 

могу да их униште 

Н9 Инфективан 

Супстанце које садрже различите микроорганизме или 

њихове токсине који су познати или за које се вјерују да 

узрокују болест код човјека или осталих живих организама 

Н10 Тератоген 

Супстанце или препарати који ако се удишу или прогутају 

или продру у кожу могу изазвати ненасљедне  

конгениталне деформације или повећати вјероватноћу 

њиховог јављања 

Н11 Мутаген 

Супстанце или препарати који уколико се удишу или 

прогутају или продру у кожу могу проузроковати насљедне 

генетске деформитете или повећати вјероватноћу 

њиховог јављања. 

Н12  

Супстанце и препарати који отпуштају токсичне или врло 

токсичне гасове у контакту с водом, ваздухом ил 

киселином 

Н13  

Супстанце или препарати које након одлагања посједују 

било коју од горе наведених карактеристика. Супстанце и 

препарати који на било који начин након одлагања могу да 

се повежу са другом супстанцом, нпр. база која има било 

коју од горе наведених карактеристика 

Н14 Екотоксичан 

Супстанце и препарати који представљају или могу 

представљати тренутни или накнадни ризик за једну или 

више области заштите животне средине. 

 
Амбалажа, у смислу Уредбе о управљању амбалажом и амбалажним отпадом 
("Службени гласник Републике Српске" број: 58/18), је производ направљен од 
материјала различитог карактера, чија је намјена смјештање, чување и заштита 
садржине, руковање, испоручивање и представљање робе, као и предмети 
коришћени као помоћна средства за паковање, умотавање, везивање, непропусно 
затварање, припрему за отпрему и означавање робе, а може бити: 

➢ примарна или продајна амбалажа као најмања амбалажна јединица у којој се 
производ продаје коначном купцу; 

➢ секундарна или збирна амбалажа као амбалажна јединица која садржи више 
производа у примарној амбалажи са намјеном да на продајном мјесту 
омогући груписање одређеног броја јединица за продају, без обзира на то да 
ли се предаје крајњем кориснику или потрошачу или се користи за 
снабдијевање на продајним мјестима. Ова амбалажа се може уклонити са 
производа без утицаја на његове карактеристике; 
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➢ терцијарна или транспортна амбалажа намијењена за безбиједан транспорт 
и руковање производа у продајној или збирној амбалажи, а не обухвата 
контејнере за друмски, жељезнички, водени или ваздушни транспорт; 

Амбалажни материјал је материјал различитих карактеристика од којих се 
израђује амбалажа. Амбалажни отпад је свака амбалажа или амбалажни материјал 
који не може да се искористи у првобитне сврхе, осим остатака материјала 
насталих у производњи амбалаже (производни остаци) који се не сматрају 
амбалажним отпадом;   
 
Повратна амбалажа је амбалажа која се, након враћања од стране потрошача, 
поново употребљава за исту намјену и за чији се поврат гарантује враћање 
депозита (кауције). 
Отпад од амбалаже дефинисан је у категоријама Каталога отпада под шифром 15 
01 и представља сваку амбалажу или амбалажни материјал који остане након што 
се производ отпакује и одвоји од амбалаже, искључујући производне остатке. 
Повратом и/или скупљањем употријебљене амбалаже је спријечено бацање 
великих количина таквог отпада на претрпана одлагалишта и у природу, а велике 
количине амабалажног отпада поново се прерађују у нове производе. 

Отровима у смислу Правилника о врстама амбалаже, начину означавања и 
руковања амбалажом за отрове (Сл. гл. РС, бр. 11/07) сматрају се супстанце 
природног или синтетичког поријекла и производи сачињени од тих супстанци, 
који унесени у људски организам или у додиру са људским тијелом могу угрозити 
живот и здравље људи, односно штетно дјеловати на околину, те супстанце чијом 
разградњом или уништавањем настају отровни производи. Отпад у смислу 
напријед наведеног правилника је неискориштени остатак хемикалија или готовог 
производа који спадају у групу отрова, а којима је истекао рок употребе и амбалажа 
у којој су били паковани отрови. 

Опасан отпад од отрова је сваки отпад који је утврђен Међународном конвенцијом 
(Базелска конвенција) и посебним прописом, а има једну или више карактеристика 
које проузрокују опасност по здравље људи и животну средину по свом поријеклу, 
саставу или концентрацији, а наведен је у листи отпада као опасни отпад и 
регулисан прописом, сходно члану 2. Правилника о начину уништавања 
неупотријебљених отрова и амбалаже која је коришћена за паковања отрова (Сл. 
гл. РС, бр. 35/07).   

За сва постројења за која се издаје еколошка дозвола, припрема се и доноси план 
управљања отпадом, а према члану 22. Закона о управљању отпадом (''Службени 
гласник Републике Српске'' бр. 111/13, 16/18 и 70/20),  који садржи:  
 

➢ документацију о отпаду који настаје у процесу рада постројења, као и о 
отпаду чије се искоришћење врши у постројењу или чије одлагање обавља 
постројење (врсте, састав и количине отпада),  

➢ мјере које се предузимају у циљу смањења производње отпада, посебно 
опасног отпада,  

➢ поступке и начине раздвајања различитих врста отпада, посебно опасног 
отпада и отпада који ће се поново користити, ради смањења количине 
отпада за одлагање и 
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➢ начин складиштења, третмана и одлагања отпада. 
 
План управљања отпадом припрема овлашћено правно лице које испуњава услове 
за обављање дјелатности из области заштите животне средине. 
 
План управљања отпадом ажурира се сваких пет година.  
 
У складу са чланом 31. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник 
Републике Српске''  бр. 111/13, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21), произвођач отпада 
дужан је да одреди лице одговорно за управљање отпадом.  
 
Лице одговорно за управљање отпадом у Ecoplast д.о.о. Власеница је Мирослав 
Краљевић, директор предузећа који ће бити задужен за обављање послова са 
адекватним управљањем отпадом у предузећу. 
 
У складу са чланом 31. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник 
Републике Српске'' бр. 111/13, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21), лице одговорно за 
управљање отпадом из става 1, тачка ж овог члана дужно је да: 

➢ организује спровођење и ажурирање плана управљања отпадом из члана 22. 
овог Закона, 

➢ предлаже мјере превенције, смањења, поновног искоришћења и рециклаже 
отпада, 

➢ прати спровођење закона и других прописа о управљању отпадом и 
извјештава органе управљања. 
 

Управљање отпадом заснива се на сљедећим начелима: 
 

➢ Начело избора најпогодније опције за животну средину, 
➢ Начело близине и заједничког приступа управљању отпадом, 
➢ Начело хијерархије управљања отпадом, 
➢ Начело одговорности и 
➢ Начело ''загађивач плаћа''.  

 
Хијерархија управљања отпадом представља редослијед приоритета у пракси 
управљања отпадом, а то је: 
 

➢ Превенција стварања отпада и редукција, односно смањење коришћења 
ресурса и смањење количина и/или опасних карактеристика насталог 
отпада, 

➢ Поновна употреба, односно поновно коришћење производа за исту или 
другу намјену,  

➢ Рециклажа, односно третман отпада ради добијања сировине за производњу 
истог или другог производа, 

➢ Одлагање отпада депоновањем или спаљивање без искоришћавања 
енергије, ако не постоји друго одговарајуће рјешење. 
 

Отпад представља све материје или предмете које ималац одлаже, намјерава 
одложити или мора одложити у складу с једном од категорија отпада наведеној у 
Каталогу отпада (Правилником о категоријама, испитивању и класификацији 
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отпада, ''Службени гласник Републике Српске'', број 19/15, 79/18) усвојеном у 
посебном законском пропису. 
Управљање отпадом у Републици Српској је дефинисано Законом о управљању 
отпадом (Службени гласник Републике Српске број 111/13, 16/18, 70/20, 63/21, 
65/21), а обухваћа функције сакупљања, трансфера, третмана, рециклаже, поновне 
употребе и одлагања отпада. 
 
Циљ Закона о управљању отпадом је подстицање и обезбјеђивање услова ради: 

 
➢ спречавања настајања отпада,  
➢ прераде отпада за поновну употребу и рециклажу, 
➢ издвајања сировог материјала из отпада и његово кориштење за 

производњу енергије и  
➢ сигурног одлагања отпада.  

Ради постизања ових циљева и праводобног спречавања загађивања и смањења 
посљедица по здравље и животну средину, обављаће се управљање отпадом. 
 
Управљање отпадом је дјелатност од општег интереса што подразумијева спровођење 
прописаних мјера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, 
складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим 
активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом послије затварања. 
 
Циљ Плана управљања отпадом је успостављање оптимизованог управљања 
отпадом чиме се стварају предуслови за: 

 
➢ поштовање захтјева законске регулативе; 
➢ смањење на прихватљив ниво ризика по животну средину и здравље људи;  
➢ минимизацију отпада и на тај начин смањења трошкова пословања бољим 

искоришћавањем ресурса и смањењем трошкова одлагања отпада;  
➢ стварање позитивног имиџа и добрих односа са заинтересованим странама. 

 
Дефиниције: 

"отпад"  свака материја или предмет садржан у листи категорија отпада 
(Q-листа), који власник одбацује, намјерава или мора да одбаци, 
у складу са законом 

  
"комуналан 
отпад"  

отпад из домаћинства, као и други отпад који је по својој 
природи или саставу сличан отпаду из домаћинства; 

  
"опасан отпад" је сваки отпад који је утврђен посебним прописом и који има 

једну или више карактеристика датих у подзаконском акту, као 
и онај отпад који је наведен у Каталогу отпада као опасни и 
регулисан посебним прописима; 

  
"неопасан 
отпад" 

отпад који није дефинисан као "опасан отпад"; 
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"инертан 
отпад"  

отпад који није подложан значајним физичким, хемијским или 
биолошким промјенама. Инертан отпад се неће растварати, 
спаљивати или на други начин физички или хемијски 
обрађивати, биолошки разграђивати или неповољно утицати 
на друге супстанце са којима долази у контакт на начин да 
проузрокује загађење животне средине или угрожавање 
здравља људи.  

  
"власник 
отпада"  

свако физичко или правно лице које посједује отпад; 

  
"произвођач 
отпада"  

правно или физичко лице чијом дјелатношћу се производи 
отпад или правно или физичко лице које обавља предтретман, 
сортирање или друге операције које доводе до промјена 
физичких карактеристика или састава отпада; 

''одговорно 
лице'' 

свако физичко лице или правно лице које, у складу са 
прописима, управља постројењем или га контролише или је 
овлаштен за доношење економских одлука у области техничког 
функционисања постројења и на чије име се издаје дозвола за 
управљање отпадом; 

  
"управљање 
отпадом" 

систем дјелатности и радњи који подразумијева превенцију 
настанка отпада, смањивање количине отпада и његових 
опасних карактеристика, третман отпада, планирање и 
контролу дјелатности и процеса управљања отпадом, транспорт 
отпада, успостављање, рад, затварање и одржавање уређаја за 
третман отпада након затварања, мониторинг, савјетовање и 
образовање у вези с дјелатношћу и радњи на управљању 
отпадом; 

  
"третман" физички, термални, хемијски или биолошки процеси, 

укључујући сортирање, који мијењају карактеристике отпада с 
циљем смањивања количине или опасних особина, олакшавају 
руковање или повећавају поврат компоненти отпада; 

  
"поновно 
кориштење" 

значи сваку дјелатност којом се отпад употребљава за намјену 
за коју је првобитно замишљен; 

  
"транспорт" кретање отпада ван постројења; 
  
"складиштење" остављање отпада које врши произвођач унутар постројења и 

погона, на периоде дуже од три године; 
  
"биоразградив
и отпад" 

сваки отпад који је погодан за аеробну или анаеробну 
разградњу, као што је храна, вртни отпад, папир и картон; 

  
"течни отпад"  сваки отпад у течној форми, укључујући отпадне воде, али 

искључујући муљ. 
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''ПЦБ'' 
 

су полихлоровани бифенили (ПЦБ), полихлоровани терфенили 
(ПЦТ), монометил-тетрахлородифенилметани, монометил-
дихлородифенилметани, монометил-дибромодифенилметани 
(у даљем тексту: ПЦБ) или било која смјеса која садржи неку од 
ових материја у концентрацији већој од 0,005 процентног 
масеног удјела, а ПЦБ отпади су отпади, укључујући уређаје, 
објекте, материјале или течности које садрже, састоје се или су 
контаминирани ПЦБ 

 
 

Документација о отпаду који настаје у процесу рада постројења, као и о 
отпаду чије се искоришћење врши у постројењу или чије одлагање обавља 
постројење (врсте, састав и количине отпада) 
 

Данас се постављају све већи захтјеви за бољим увидом у производњу отпада и за 
механизме којима би се смањило, а затим повратило и рециклирало што је могуће 
више отпада на економски исплатив начин. Преостали отпад мора бити третиран 
а затим одложен на начин који минимизира посљедице по околину тј. животну 
средину и здравље  људи.  

 
Отпад је сложен и хетероген материјал који настаје активностима у току изградње 
предметног објекта. Уклоњено растиње се може продавати као огрјевни материјал 
или за производњу биомасе. Грађевински отпад од ископа земљишта је инертног 
карактера и може се употријебити у корисне сврхе (хумусни слој за побољшање и 
уређење обрадивих пољопривредних површина, док се дубљи слој ископа може 
користити за разне нивелације земљишта).  
Отпад од грађевинског материјала је према својим карактеристикама, незнатне 
штетности по животну средину и такође се може користити за разне нивелације 
земљишта.  
Неконтролисано расипање различите амбалаже и мијешаног комуналног отпада 
може бити штетно по животну средину у смислу визуелног изгледа, док пластична 
амбалажа, због дугог вијека распада штетно утиче на биљни свијет.  
Правилно сакупљање и збрињавање од стране овлаштених предузећа различитих 
врста отпада насталих током грађења објекта, спријечиће њихов негативан утицај 
на животну средину.  
 
Отпад са којим ће се манипулисати на локацији предметнoг обухвата према 
каталогу отпада датим у Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији 
отпада (''Службени гласник Републике Српске, бр. 19/15 и 79/18) може се 
разврстати у слиједеће групе: 
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Табела бр. 39. Категорије отпада које ће се тртирати у предметном 
постројењу на локацији 

 
 
Каталошки 
број  

 
Врста отпада 
 

02 
 

Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, 
шумарства, лова и риболова, припреме и прераде хране 

02 01 Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, 
шумарства, лова и риболова 

02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу) 
07 Отпади од органске хемијске прераде 
07 02 отпади од производње, формулације, снабдијевања и 

употребе пластике, синтетичке гуме и синтетичких влакана 
07 02 13  отпадна пластика 
12 Отпади од обликовања и физичке и механичке површинске 

обраде метала и пластике 
12 01 отпади од обликовања и физичке и механичке површинске 

обраде метала и пластике 
12 01 05  обрада пластике 
15 

 

Отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе за брисање, филтерски 

материјали и заштитне тканине, ако није другачије 

спецификовано 

15 01 амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у 

комуналном отпаду) 

15 01 02  пластична амбалажа 

16 Отпади који нису другачије спецификовани у каталогу 

16 01 отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући 

механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и 

од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08) 

16 01 19  пластика 

17 

 

Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и 

Ископану земљу са контаминираних локација) 

17 02 дрво, стакло и пластика 

17 02 03  пластика 

19 

 

Отпади из постројења за обраду отпада, погона за третман 

Отпадних вода ван мјеста настајања и припрему воде за 

људску потрошњу и коришћење у индустрији 

19 12 отпади од механичког третмана отпада (нпр.: сортирања, 

дробљења, 

компактирања и палетизовања) који нису другачије 

спецификовани 

19 12 04  пластика  

20 

 

Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и 

индустријски отпади), укључујући одвојено сакупљене фракције 

20 01 одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 

20 01 39 пластика 
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Количине пластичног отпада које ће се годишње третирати у постројењу износе 
према капацитету постројења око 105 120 тона. Отпад који ће настајати на 
локацији предметнoг обухвата према каталогу отпада датим у Правилнику о 
категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени гласник Републике 
Српске, бр. 19/15 и 79/18) може се разврстати у слиједеће групе: 
 

Шифра Назив отпада 

13 
 

ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И 
ОНИХ У ПОГЛАВЉИМА 05, 12 И 19) 

13 05  садржај сепаратора уље/вода 

13 05 01* 
чврсте материје из пјесколова и сепаратора уље/вода 
 

13 05 02* 
муљеви из сепаратора уље/вода 
 

13 05 03* 
муљеви од хватача уља 
 

13 05 06* 
уља из сепаратора уље/вода 
 

13 05 07* зауљена вода из сепаратора уље/вода 
 

13 05 08* мјешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода 

15 
ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, МАТЕРИЈАЛИ 
ЗА ФИЛТРИРАЊЕ И ЗАШТИТНА ОДЈЕЋА, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ 
СПЕЦИФИКОВАНО 

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

15 01 01 папирна и картонска амбалажа 

15 01 02 пластична амбалажа 

15 01 06 мијешана амбалажа 

15 01 07  стаклена амбалажа 

15 01 10* 
амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је 
контаминирана опасним супстанцама 

15 02 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа  

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

16 
ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНИ У КАТАЛОГУ 

16 02 отпади од електричне и електронске опреме 

16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13 

19 
ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН 
ОТПАДНИХ ВОДА ВАН МЈЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА 
ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ И КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ 
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19 02 
 

отпади од физичко-хемијских третмана отпада (укључујући 
дехромирање, децијанизацију и неутрализацију) 

19 02 99 отпади који нису другачије спецификовани (отпад који  настаје након 
деполимеризације пластике) 

20 
КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И 
ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ 
ФРАКЦИЈЕ  

20 01 одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 

20 01 01 папир и картон 

20 01 02 стакло 

20 01  08 биоразградиви кухињски и отпад из ресторана 

20 01 25 јестива уља и масти 

20 01 36 
 

одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене 
у 20 01 21,20 01 23 и 20 01 35 

20 01 39 пластика 

20 01 40 метали 

20 02 01 биодеградабилни отпад 

20 03 остали комунални отпад 

20 03 07 кабасти отпад 

20 03 99 комунални отпади који нису другачије спецификовани 

НАПОМЕНА: Врсте отпада означене звјездицом (*) означавају врсте опасног отпада који морају 
збрињавати овлаштена лица за збрињавање опасног отпада. 

 
Одвијањем технолошког процеса и присуством запосленог особља на локацији 
захвата могу се појавити различите врсте отпадних материја које ће се 
прикупљати, третирати и привремено складиштити на прописани начин. Сав 
отпад који ће настајати у оквиру предметне локације се може угрубо подијелити у 
двије групе: комунални и производни/индустријски отпад. 

Комунални отпад - Настанак комуналног отпада везан је за одређене активности 
које се одвијају унутар посматраног индустријског комплекса. Стварање отпадних 
материја обухвата оне активности приликом којих материје долазе у такво стање 
да више немају употребну вриједност, те се бацају или сакупљају ради одлагања. 
Дијелом комунални отпад настаје од конзумирања хране, тј. има особине отпада 
животињског и биљног поријекла. Најважнија карактеристика овог отпада је да 
лако трули и да се брзо разграђује, нарочито љети, при високим температурама 
ваздуха. Настајање и ширење непријатних мириса је пратећи процес труљења 
отпада. Остали кућни отпад садржи сагорљиве (картон, папир, пластика, текстил, 
гума, кожа, намештај) и несагорљиве компоненте (стакло, конзерве и сл.). У циљу 
спречавања неконтролисаног одлагања отпада прикупљање је обавезно 
проводити одвојено. Унутар локације захвата, од стране носиоца захвата 
сакупљаће се комунални отпад у за то предвиђене контејнере. 
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Такође, за вријеме oбављања предметне дјелатности све настале категорије 
опасног отпада евентуално издвојене из комуналног отпада ће се посебно 
складиштити до одвоза од стране надлежне институције. 

Производни отпад - Под производним отпадом се подразумијевају све врсте 
отпадног материјала и нус производа који настају током одређених технолошких 
процеса. Производни отпад по својим карактеристикама је опасан и неопасан. 
Опасне карактеристике отпада су идентификоване у законској регулативи у 
складу са Базелском конвенцијом, као токсичност, запаљивост, екотоксичност, 
експлозивност, итд.  Сваки генератор отпада, у овом случају индустрија, је обавезан 
да у складу са прописима ускладишти свој отпад. Инертан производни отпад је 
сваки отпадни материјал који настаје у једном индустријском процесу, а који се по 
својим особинама не може сврстати у отпадне гасове, отпадне воде, нити у опасан 
(хазардни) индустријски отпад. Неопасан отпад може да се одлаже у контејнерима 
(најчешће већих запремина као што су контејнери од 5 м3) које комунално 
предузеће или друго овлаштено предузеће на основу склопљеног уговора, редовно 
одвози и празни. Сваки генератор отпада је обавезан да изврши карактеризацију и 
категоризацију отпада и да се у зависности од његове природе са њим и поступа у 
складу са законским прописима. Опасан (хазардни) индустријски отпад је сваки 
отпадни материјал настао у току индустријског процеса, који због своје количине, 
концентрације, физичких, хемијских или инфективних особина може 
представљати опасност по живот или по животну средину када се непрописно 
третира, складишти, транспортује или се са њим непрописно управља. Опасан 
отпад се мора одлагати на посебан начин у складу са његовим карактеристикама и 
не смије се одлагати на депонију комуналног отпада. Приликом обављања 
предметне дјелатности појавиће се одређене количине отпада који настаје као нус 
производ у току производње. Према пројектованом капацитету производње, с 
обзиром да ће се користити чиста отпадна пластика, предвиђа се отпад до 2% од 
укупног капацитета прераде. С обзиром да је предвиђен годишњи капацитет 
производње од 105 120 тона/год онда се очекује укупно максимално до 2 102,4 
тона/год отпада у виду отпадних гранула воска/пластике односно отпада након 
чишћења реактора. Овај отпад према подацима произвођача процесне опреме 
нема особине опасног отпада и има особине комуналног отпада те ће се 
збрињавати од стране надлежног комуналног предузећа вршити на 
регионалну депонију Црни Врх. 

  
Процес производње ће се водити тако да се тежи да настала количина отпада буде 
што мања, будући да он представља чисти губитак при производњи. Максималне 
предвиђене количине овог отпада износе до 2% од улазне сировине и оне ће се 
збрињавати са надлежним комуналним предузећем са којим инвеститор мора 
склопити уговор. Остали отпад - комунални и остали неопасни отпадни материјал 
сакупљати на зато прописано мјесто и у одговарајуће контејнере и благовремено 
одвозити на депонију комуналног отпада, а према уговору са комуналним 
предузећем с којим ће Инвеститор потписати Уговор. 
 
Опасни отпад (уља, мазива и њихова амабалажа, материјали за упијање, зауљене 
крпе) прикупљају се у водонепропусним, означеним посудама (бачвама) или се 
одлажу у контејнерима са назнаком „Опасни отпад“ и одвозе од стране предузећа 
које се бави прикупљањем и транспортовањем односно одлагањем наведних 
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категорија отпада, с којим Инвеститор потпише уговор. О настанку и начину 
поступања с отпадом водити записник о отпаду, а податке из истог на прописаним 
обрасцима достављати надлежном органу. 
 

Мјере које се предузимају у циљу смањења производње отпада, посебно 
опасног отпада 

 

У циљу спречавања настајања отпада, као и правилног третмана са насталим 
отпадом, потребно је предузети све радње и поступке који су регулисани Законом 
о управљању отпадом (Службени гласник Републике Српске, 
број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21), 

Приликом обављања дјелатности предузимаће се мјере у циљу: 

✓ смањења утицаја на животну средину и људско здравље,  
✓ смањења оптерећења и кориштења еколошких ресурса, 
✓ смањења угрожавања људског здравља или загађивања животне средине, 
✓ поновног кориштења и рециклажу отпада и сигурно одлагање отпада.  

Произведени се отпад користи уколико је еколошки користан, технички изводив и 
економски оправдан. Отпад се одлаже само ако није могуће кориштење његовог 
материјала и/или енергије у постојећим техничким и економским условима и ако 
су трошкови поновног кориштења неразумно високи у поређењу с трошковима 
одлагања.  

Првенствено је важна превенција настанка отпада и смањивање његове штетности 
у предметној технологији. Тамо гдје је то могуће, отпад се мора поново користити 
(рециклирање), као извор енергије, а само отпад који се не може рационално 
искористити збрињавати са надлежном комуналном службом. За разлику од 
других опција у хијерархији управљања отпадом, редукција отпада није опција која 
се може одабрати у недостатку других. О редукцији се мора размишљати сваки пут 
када се доноси одлука о коришћењу ресурса. Редукција мора бити осмишљена у 
фази пројектовања, преко израде, паковања, до транспорта и пласмана производа.   

Имајући у виду опште вриједности заштите људског здравља и животне средине, 
унапријед се морају предузети све мјере које умањују штету или загађење свих 
сегмената животне средине (вода, ваздух, земља), чак и тамо гдје њихова 
вјероватност није велика, али су могуће посљедице (нпр. одлагањем отпада на 
отвореним површинама и утицајем падавина може доћи до загађења земљишта и 
сл.). Принцип предострожности значи да ''уколико постоји могућност озбиљне или 
неповратне штете, недостатак пуне научне поузданости не може бити разлог за 
предузимање мјера за спречавање деградације животне средине''. 
 
Управљање неопасним отпадом  
 

➢ У циљу смањења и мале количине продукције отпада потребно је предузети 
низ техничких и технолошких мјера у свакодневном раду почев од самог 
почетка процеса рада: 
 

▪ рационално кориштење енергената, 
▪ рационално коришћење сировина и сл. 
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➢ Све настале количине отпада разврстати према врстама сходно Правилнику 

о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 19/15 и 79/18), те за такав разврстани отпад 
пронаћи евентуално заинтересована правна/физичка лица која ће га даље 
искориштавати у циљу поврата корисног материјала.  

➢ Неопходно је редовно ажурирати и допуњавати План управљања отпадом, а 
према члановима 26. и 27. Закона о управљању отпадом.  

➢ Крајње збрињавање свих категорија отпада вршити према уговорима са 
предузећима која имају дозволе за транспорт и збрињавање тих врста 
отпада. 

➢ Сходно члану 22. Закона о управљању отпадом, све дјелатности управљања 
отпадом, се предузимају тако да имају најмањи утицај на животну средину и 
људско здравље, да се смањи количина и штетан утицај отпада, да се 
промовише поновна употреба, рециклажа и безбједно одлагање отпада.  

➢ Неопходна је редовна набавка адекватне амбалаже и контејнера за 
привремено складиштење свих категорија отпада. 

➢ У оквиру предметне локације, није дозвољено трајно одлагање отпада који 
настаје приликом обављања дјелатности као ни задржавање отпада на 
период не дужи од 12 мјесеци.  

➢ Успоставити и уредно водити евиденцију о настанку и начину збрињавања 
отпада на мјестима настанка. У ову евиденцију се уносе подаци о 
количинама отпада који настаје у појединим фазама изградње. 
Обезбиједити провођење мјера за спречавање настанка отпада и 
максималну рециклажу корисног отпадног материјала. 

➢ Након израде Плана о управљању отпадом потребно је вршити редовну 
ревизију Плана. Кораци и временски интервали након ревизије Плана 
управљања отпадом:  

o Успоставити и операционализовати интегрални систем управљања 
отпадом,  

o Смањити ризик за животну средину и здравље људи,  
o Успоставити радње превенције настајања отпада,  
o Смањити количине отпада за финално одлагање.  

➢ Потребно је успоставити и редовно водити записе о обуци и подизању 
свијести запослених о унапређењу радних процедура у циљу превенције 
стварања отпада и загађивања животне средине.  

➢ Контејнери за отпад треба да буду затвореног типа водонепропусни. 
➢ Простори за контејнере односно за одлагање отпада до крајњег третмана 

треба да буду лако приступачни за возила надлежне комуналне службе и 
возила предузећа за промет секундарним сировинама.  

➢ Отпад који се може економично искористити (отпадни метал, папир и сл.), 
продавати заинтересованим лицима. 

➢ Произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво 
складиштење отпада прије његовог поврата или одлагања. Произвођач или 
ималац отпада може вршити поврат или одлагање сам користећи адекватну 
опрему, поступак или постројење за поврат или одлагање у складу са 
прописаним условима или користећи овлаштену службу за третман отпада 
уз надокнаду. 
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Опште мјере које се предузимају ради спречавања настанка отпада су: 
 

• побољшање процеса производње и увођење нових технологија које 
омогућавају искориштење насталог отпада; 

• отварање могућности да се настали отпад користи као енергент (гориво за 
загријавање или друго); 

• лоцирање мјеста на којима се непрописно одлаже отпад и његов даљи 
третман у циљу даљње употребе или одлагања на уређене и одобрене 
депоније; 

• развијање колективне свијести код произвођача, да се посвећује већа пажња 
селективном разврставању отпада и очувању животне средине. 

 
Превенција настајања комуналног и других врста отпада 

 
Један од оперативних циљева овог Плана управљања отпадом је превенција настајања 
истог. Ако се избјегне настанак отпада, потреба за сакупљањем и збрињавањем отпада, 
а тиме и притисак на животну средину, биће потпуно уклоњени. Настајање отпада се не 
може спријечити, али се могу предузети активности на смањењу његовог настајања. 
Како би се мјере на превенцији настајања отпада могле ефикасно спровести потребно 
је креирати одређене предуслове. 
Важно је напоменути да се овдје ради о мјерама којима се проблем управљања отпадом 
не рјешавају у кратком року. 
 
Мјере на смањењу отпада се заснивају на: 

• едукацији и раду са запосленим, и 
• унапрјеђењу, стимулацији, мотивацији и одрживој потрошњи. 

Политика избјегавања стварања отпада треба да се води са тачно утврђеним циљем, 
континуирано, током низа година. За остваривање тих циљева унапријед треба 
осигурати финансијска средства и стручне људе. Мјере за постизање циља превенције 
настајања отпада усмјерене су ка смањењу пораста у количинама отпада, а мјере 
подразумијевању неколико група активности, и то кроз едукацију јавности, стручних 
и административних тијела за рјешавање проблема у управљању отпадом. 
 
Прикупљање отпада на предметној локацији ће се радити према упутствима. Даљи 
третман тако скупљеног отпада према врстама, мјесту настанка и мјесту одлагања 
дефинисаће се у складу са важећим уговорима са предузећима која врше 
преузимање отпада. 
 
Збрињавање свих врста отпада (комунални, отпад за рециклажу) регулисати 
посебним уговорима са овлаштеним предузећима за збрињавање појединих врсте 
отпада.  
 
Подизање свијести и едукација 
 
Подизање свијести запослених ће допринијети ефикасном смањењу стварања 
количина отпада које завршавају на одлагалиштима. 
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План управљања отпадом на подручју индустријског комплекса предвиђа 
реализацију програма подизања јавне свијести у управљању отпадом. Ова група 
активности подразумијева сљедеће тематске цјелине: 

• Превенција настајања комуналног и осталог нетехнолошког отпада 
• Промоција смањења отпада, чистија производња  
• Одвојено сакупљање отпада  

 
У вршењу послова инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да 
провјерава и контролише:  

- спровођење и ажурирање планова управљања отпадом,  
- употребу и коришћење одговарајућих технологија и ефикасног коришћења 

сировина и енергије,   
- управљање отпадом у постројењима која стварају отпад, примјену мјера и 

поступака за смањење његових количина или опасних својстава, 
класификацију, сакупљање, складиштење, третман, транспорт и одлагање 
отпада,  

- поступање са отпадом у току његовог сакупљања и транспорта, односно у 
току његовог кретања,  

- поступак класификације, складиштења, паковања, обиљежавања и 
транспорта опасног отпада, у складу са овим и другим законом,  

- поступање са отпадом у складу са прописаним обавезама управљања 
посебним токовима отпада,  

- примјену прописаних мјера и поступака за спречавање удеса и у случају 
удеса,  

- прописане забране и ограничења,  
- рад лица одговорног за управљање отпадом,  
- вођење и чување прописане евиденције са подацима о поријеклу, 

одредишту, третману, врсти и количини отпада, 
- спровођење других прописаних мјера и поступака управљања отпадом. 

 
Поступци и начини раздвајања различитих врста отпада, посебно опасног 
отпада који ће се поново користити, ради смањења количине отпада за 
одлагање 
 
Примарна рециклажа се заснива на одвојеном сакупљању искористивих отпадних 
материја и то на мјесту настанка отпада. На тај начин се формирају одвојени токови 
различитих врста искористивих и опасних отпадних материја. То је динамички 
систем који се стално надопуњује. Препоручује се инвеститору у складу са 
техничко-технолошким могућностима одвојено складиштење отпада у контејнере 
како би се исти искористио за продају заинтересованим предузећима односно у 
циљу поновне употребе. 
 
У циљу позитивних поступака управљања отпадом потребо је планирати набавку 
контејнера одвојених за пластику и пластичну амбалажу, картон и папир, метал 
или металну амбалажу и зуљене крпе.  
 
Позитивни ефекти одвојеног сакупљања отпада су свакако вишеструки. На тај 
начин се омогућава искориштавање отпада као сировине за добијање нових 
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производа, при чему се смањује загађење животне средине и штеди енергија (нпр. 
стакло, папир, метал). За количине отпада које се одвојено сакупе и упуте на даљњу 
прераду, смањује се заузимање депонијског простора који би тај отпад заузео у 
случају трајног одлагања. Евентуално настале количине отпадног уља треба 
прикупљати у одговарајућу амбалажу, чувати и сакупљати одвојено. Забрањено је 
излијевање отпадних уља у површинске и подземне воде, канализацију или на 
земљиште.  
 
Складиштење или чување селектованог отпада се треба изводити на за то посебно 
одређеним, сигурним и означеним мјестима, опремљеним амбалажом за 
привремено одлагање, нпр:  
  

• Контејнер за опасни отпад - мијешани опасни отпад (евентаулно настале 
количине опасног отпада)  

• Контејнер за безопасни отпад - мијешани комунални отпад (20 03 01)  
• Контејнер или подлога за безопасни отпад - мијешани амбалажни отпад који 

се може рециклирати (20 01 01, 38 и 39)  
• Контејнер или подлога за безопасни отпад – мијешани метални отпад који 

се може рециклирати (17 04 05) и сл. 
 

 
 

Слика бр. 54. Различите димензије и врсте контејнера – илустрација 
 
Контејнери морају обезбиједити услове да отпад не може штетно утицати на 
околину. Отпад мора бити означен, у складу са прописима.  
Одвајање опасног отпада од друге врсте отпада вршити на сљедећи начин: 

 Отпад се не смије мијешати ако би такав поступак ометао или спријечио 

активности на поврату компоненти; 

 Отпад који се складишти у затвореним контејнерима или који се визуелно не 

може идентификовати, треба да буде означен – стављена етикета. Етикета 

мора садржавати основне податке о отпаду као што су: количина, врста; 

 Отпад који се прикупља по систему селективног прикупљања отпада, 

потребно је претходно одвојити од остале количине отпада; 

 Поставити довољан број контејнера за сакупљање комуналног отпада; 

 Неопасни отпад збрињавати у сарадњи са комуналним предузећем, са којим 

се мора склопити уговор о сарадњи. 
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Одвајање рециклабиних компоненти из комуналног отпада 
 
Чврсти отпаци који се продукују у кругу предузећа садрже фракције које се са 
успјехом могу користити као квалитетне секундарне сировине. Најрационалније је 
сакупљати их на извору настајања, не дозвољавајући да се мијешају са осталим 
отпацима јер се загађују а и непотребно повећавају цијену одвоза.  
 
Начини привременог складиштења и одлагања отпада: 
 
У оквиру предметне локације ако се за то укаже економска оправданост могу се 
поставити намјенски контејнери за одлагање мијешаног комуналног отпада 
запремина 1,1 м3 или запремином 5 м3, те металне или пластичне канте.  
 
Основне димензије типичних комуналних контејнера за прикупљање чврстог 
отпада:  

 

Тип 

контејнера 

Дужина Л 

(м) 

Ширина Б 

(м) 

Ширина 

пода П (м) 

Висина X 

(м) 

Висина x 

(м) 

5 м³ 3,31 1,60 1,50 1,25 1,00 

7 м³ 3,47 1,60 1,50 1,50 1,00 

10 м³ 4,10 1,85 1,70 1,75 1,00 

 
Слика бр. 55. Контејнер за мијешани комунални отпад 

 
За сакупљање папира/картона, као корисне секундарне сировине ако се за то 
укаже економска оправданост, у оквиру предузећа потребно је обезбиједити 
одговарајући број контејнера, конструисаних за постављање у затвореним 
простору (у објекту типа надстрешнице) и контејнери затвореног типа (отпорни 
на утицаје атмосферилија, ниске и високе температуре, механичка оштећења и сл.). 
Након сакупљања одговарајућих количина ове категорије отпада исти се путем 
јавног огласа могу продавати заинтересованим купцима. 
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Слика бр. 56. Типски контејнери за селективно сакупљање папира 
 

За одлагање секундарних сировина (стакло и стаклена амбалажа, пет амабалажа, 
метална амбалажа) могу се поставити контејнери затвореног типа намјенски за 
сваку поједину категорију поменутог отпада.  
 
За прикупљање отпада са отворених површина унутар предметне локације - 
интерних саобраћајница, манипулативних и зелених површина (наноси пијеска, 
прашина, талог, лишће, баштенски отпад, трава, гране и сл.) у оквиру  предузећа 
обезбиједити довољан број пластичних канти запремине 120 и 240 литара. Ову 
категорију отпада одвозити у договору са предузећем надлежним за комунални 
отпад. 
 

По дефиницији складиштење отпада, сходно члану 6. Закона о управљању 
отпадом (Сл. гл.  РС, бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21), је привремено 
чување отпада на локацији произвођача или власника отпада, као и активност 
одговорног лица у постројењу опремљеном и регистрованом за привремено 
чување отпада.  

Сакупљање отпада је активност систематског сакупљања, разврставања и/или 
мијешања отпада ради транспорта. 

Третман отпада обухвата физичке, термичке, хемијске или биолошке процесе 
(укључујући и разврставање отпада прије третмана), који мијењају 
карактеристике отпада са циљем смањења запремине или опасних 
карактеристика, олакшања руковања са отпадом или подстицања рециклаже и 
укључује поновно искоришћење и рециклажу отпада. 
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Слика бр. 57. Контејнери за комунални отпад - илустрација 
 

 
 

Слика бр. 58. Канта за мијешани комунални отпад - илустрација 
 
Секундарне сировине су отпадне материје које настају током обављања 
предметне дјелатности, услужне и друге дјелатности, предмети искључени из 
употребе, отпадне материје које настају у потрошњи, а могу се непосредно 
користити као сировина. Секундарне сировине се могу продавати заинтерсованим 
купцима.  
 
Складиштење отпада на локацији треба да буде привременог карактера до 
одвоза од стране комуналног предузећа које посједује дозволу за управљање са 
таквом врстом отпада. Комунални отпад се може складиштити у мање канте као 
што је приказано на слици горе или веће пластичне или металне контејнере. 
 

 
 

Слика бр. 59. Контејнери за кабасти и грађевински отпад 
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Одлагање отпада вршити искључиво у складу са уговорима са надлежним 
институцијама. 
 
На локацији је дозвољен третман и обрада отпада, искључиво у складу са 
условима које ће дефинисати Рјешење о издавању дозволе за управљање 
отпадом на предметној локацији. 
 
Потребно је проводити правовремено, редовно и контролисано збрињавање 
неопасног и опасног отпада на прописан начин, односно забранити било какво 
привремено или трајно одлагање отпадног материјала на околно тло.  
 
Потребно је осигурати да се отпад складишти и по потреби пакује на слиједећи 
начин: 

 Отпад се не смије просути или расути као резултат третирања отпада или 
природних појава; 

 Текући отпад и процједне воде се не смију испуштати у одводе, водене 
токове или околно земљиште; 

 Отпад мора бити обезбијеђен од вандализма, крађе, манипулације од стране 
неовлаштених људи и животиња и било које друге врсте неприлике; 

 Отпад не смије остављати негативне посљедице на околину, нити смије 
бити узрок узмениравања усљед развоја непријатних мириса или 
нарушавања естетских карактеристика пејзажа. 

 
Комунални отпад не смије дуго остати на мјесту сакупљања због биолошке 
разградње, те је неопходно извршити одвоз у прихватљивом временском року – 
мањем од 7 дана. Приликом лоцирања мјеста за складиштење, требају да се 
поштују сви хигијенски захтјеви, заштитне и естетске мјере, могућност безбједног 
приступа транспортних возила у зимском периоду и сл. Мјеста складиштења треба 
да су заштићена од атмосферских и др. утицаја како не би дошло до спирања отпада 
од стране падавина, и како се отпад не би разносио и тиме нарушавао и загађивао 
ближу и даљу околину. Отпад који настаје у обављању предметне дјелатности, 
потребно је привремено одлагати према врсти отпада; 
 

- комунални отпад одлагати у намјенске контејнере за комунални отпад, 
- папир и папирну амбалажу, картон и картонску амбалажу, одлагати у 

контејнере/мреже за папир и картон, 
- пластику и пластичну амбалажу одлагати у контејнере за пластику 
- метал и металну амбалажу одлагати у контејнере за метални отпад, 
- зауљене крпе или пуцвалу, одлагати у посебан метални контејнер, 

 
Контејнери који се користе за складиштење опасних хемикалија у случају њихове 
појаве и употребе морају бити: 

 Погодни за супстанце које се складиште, отпорни на корозију, одржавани, у 
добром стању и безбједно затворени,  

 Правилно обиљежени што је изузетно важно. 
 Посебно водити рачуна о повратној амбалажи у којој се допремају материје 

које представљају опасан отпад. Неоштећену амбалажу вратити 
испоручиоцу без нарушавања околине. 
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Трајно рјешавање отпада врши се продајом или уступањем отпадног материјала 
предузећу које је регистровано за промет или третман одговарајућих врста отпада, 
о чему се води записник. 
 
Складиштење отпада који се обрађује у постројењу на локацији 

Приликом одвијања технолошког процеса на локацији поред категорија отпада 
који настаје приликом свакодневног рада манипулисаће се и са отпадном 
пластиком врсте полиетилена и полипропилена коју је потребно адекватно 
складиштити прије почетка саме обраде као и након обраде односно добијања 
гранулата. За складиштење улазних количина пластике користиће се магацин-
надстрешница који ће се користити као складиште за репроматеријал потребан за 
рад реактора. Надстрешница је димензија 30 x 23 м са бетонским ободним зидом 
просјечне висине 3 м, на које се настављају челични стубови као носачи 
конструкције, са подом – армирано-бетонска плоча, затворена дашчаном оплатом 
и дијелом лимом, челичним решеткастим кровним носачима и покривачем – 
трапезни лим. Површина простора намијењеног за складиштење улазних 
количина отпада износи сса 690 m2. Такође ће се за потребе складиштења улазних 
количина отпадне пластике користити 3000 m2 простора из производне хале. 
Наведене површине могу послужити за складиштење до 20 хиљада тона улазних 
количина отпадне пластике. Задржавање ових количина отпада није предвиђено 
на дужи период с обзиром на капацитет постројења од 288 тона/дневно те ће се 
количине ускладиштеног отпада прерадити у постројењу у року до 3 мјесеца.  
Складиштење отпада је дозвољено вршити најдуже на период од 12 мјесеци. 

За потребе складиштења готовог производа гранула полимерног воска 
користиће се подрум/сутерен производне хале. Улаз у овај подземни дио 
производне хале је са јужне стране објекта, а унутрашње димензије истог су 45,0 м 
x 20,0 м, са носивим армирано-бетонским стубовима у простору. Функција 
простора је за складиштење и његова површина износи сса 900 m2. Складиштење 
добијених гранула отпада је дозвољено вршити највише до 12 мјесеци. Прије 
истека максималног периода складиштења инвеститор је обавезан обезбиједити 
пласман добијеног производа.  

Поступци приликом складиштења улазних врста отпада које се користе у 
процесу: 

- Складиште у ком се обавља процес складиштења отпада мора бити 
опремљено са апаратима за почетно гашење пожара, 

- Свако паковање отпада мора бити означено са читком ознаком која 
садржи податке о називу посједника отпада, каталошки број и назив 
отпада, датум почетка складиштења отпада, назив произвођача отпада, 

- Складиште мора бити опремљено природном вентилацијом, подна 
површина мора бити лако перива и отпорна на дјеловање отпада који се 
складишти.  

- Потребно је постављање расвјете с вјештачким изворима свјетла за 
сигурно руковање отпадом. Такођер, мора се осигурати удовољавање 
посебним прописима за апарате и другу сигурносну опрему за 
складиштење и руковање отпадом. 
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- Изведба енергетских, плинских, водоводних, вентилацијских и осталих 
инсталација мора бити према посебним прописима, 

- Отпад мора бити уредно сложен, дјелимично упакован да се спријечи 
његово расипање и разношење по складишту, 

- Отпад мора бити закључан како би се онемогућио приступ неовлаштеним 
особама, лако доступан уређајима и опреми за транспорт и преношење 
отпада, добро освијетљен и вентилиран. 
 

Поступци у случају истицања и цурења опасних отпадних материја: 
 

- При раду са опасним материјама, укључујући и опасан отпад, могући су 
инциденти (нежељени догађаји без последица) и акциденти (нежељени 
догађаји са последицама). Инциденти изливања и цурења морају се 
санирати по процедури и интерно евидентирати. Процуривања, 
истицања течности, уља и емулзија (опасних материја или отпада са 
својствима опасних материја) често се дешавају услед неадекватне 
манипулације, неусловне амбалаже, или неодговарајућег складиштења. 
Акциденти који доводе до нежељених последица и загађења животне 
средине и за које је потребна ремедијација или санација простора, морају 
се пријавити МУП-у, као и еколошкој инспекцији. Како би се посљедице 
настале удесне ситуације свеле на најмању могућу меру потребно је 
спроводити одговарајуће превентивне мјере. Са тим у вези неопходно је 
на локацији складиштења и манипулације, на лако доступном мјесту или 
мјестима, обезбиједи опрема за инцидентна цурења. У развијеним 
земљама ову опрему представља тзв. “спилл кит“, а њена садржина 
зависи од могућих цурења, односно обима истицања. На нашем тржишту 
оваква опрема није лако доступна, али су могуће приручне 
модификације. Обавезни део опреме:  

✓ лична заштитна средства (наочаре, заштитно одело, рукавице 
и чизме отпорне на киселине и базе), 

✓ суд од 200 л, 
✓ адсорбенти (јастуци, пијесак, зеолит, сунђерасте масе и сл)  
✓ лопата са дугим држаљама, мала лопатица  

- Поступак: 
1. на санацији ангажовати искључиво лице са увјерењем да је 

оспособљено за рад са опасним материјама. Додатна погодност 
била би да је лице оспособљено за основну заштиту од пожара. 

2. обезбиједити доступност комплета за личну заштиту. Утврдити о 
каквој се материји ради.  

3. зауставити даље истицање, утврдити мјесто цурења, предузети 
мјере за спречавање или смањење истицања – поставити буре у 
усправан положај, затворити извор цурења и сл.  

4. спријечити да цурење доспије у канализацију, утврдити положај 
најближег сливника за атмосферске воде и обезбиједити га 
(окружити) адсорбентом или спријечити уливање врећама са 
пијеском и сл. То исто учинити око бурета или буради која су 
мјесто истицања.  

5. одговарајућим адсорбентом покупити преосталу количину и 
упаковати је у припремљен суд. 
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6. сапуном и водом опрати површину, ако се посједују и таква 
средства која су специјално намијењена за ову врсту обраде 
површине у толико боље. 

7. обавијестити лице одговорно за управљање отпадом. 
8. новостворени отпад прописно обезбиједити. 
9. припремити суд од 200 л или адекватан за паковање 

новоствореног отпада. Прикупљена количина од чишћења и 
адсорбент је опасан отпад као и амбалажа у коју је смјештен. 

10. даље поступање са новонасталим отпадом по упутству за 
поступање са опасним материјама. 

 
Стандардна процедура за управљање акцидентима већег обима:  

1. уколико дође до цурења, расипања или пожара непознате материје или 
материје чије су хазардне особине познате, удаљити се са лица мјеста и 
позвати Ватрогасну јединицу и МУП. 

2. уколико дође до цурења, расипања или пожара материје која нема 
непосредних ефеката на здравље и живот људи, хитно приступити мјерама 
превенције и санације:  

3. обезбиједити учесницима у санацији одговарајућу личну заштитну опрему. 
4. ангажовати на санацији само лице које је прошло одговарајућу обуку (АДР, 

класа 3 или 9). 
5. лоцирати угрожене тачке (водопријемници, пожарно угрожени објекти и 

сл.). 
6. лоцирати све могуће изворе варничења. 
7. удаљити сва лица која нису ангажована на санацији. 
8. уколико се акцидент догодио у затвореном простору (истицања, расипања) 

обезбиједити принудну вентилацију простора. 
9. приступити санацији загађеног простора. 
10. сачинити интерни Извештај о инциденту/акциденту.  
11. уколико је дошло до загађивања животне средине које захтијева санацију 

или ремедијацију простора од стране специјализованих предузећа 
обавијестити о томе и надлежно министарство. 
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ј) ПРИЛОЗИ 
 
У току израде Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе, кориштена и 
приложена  је слиједећа документација: 

 
1. Рјешење о регистрацији бр. 061-0-Рег-19-000422 од 06.05.2019.год. издато 

од стране Окружног привредног суда у Источном Сарајеву. 
2. Рјешење о легализацији објеката, Општинска управа Општине Власеница, 

бр. 06/1-361-3/10 од 26,03.202. године. 
3. Изјава произвођача о усаглашености са европским директивама и 

Сертификат произвођача опреме. 
4. Рјешење о одобравању Студије утицаја на животну средину, Министарство 

за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС Бања Лука, бр. 
15.04-96-48/20 од 07.12.2021.год. 
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НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ 
 
 
Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе су урађени у складу са чланом 24. 
Закона о измјени и допунама закона о заштити животне средине („Службени 
гласник РС“, бр. 70/20) и садржи слиједећа поглавља: 
 

 опис постројења и активности, 
 опис основних и помоћних сировина, осталих супстанци и енергије 
која се користи или коју производи постројење, 

 опис стања локације на којој се налази постројење, 
 опис природе и количине предвиђених емисија из постројења у све 
дијелове животне средине (ваздух, вода, земљиште), као и 
идентификацију значајних утицаја на животну средину, 

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

 опис осталих мјера ради усклађивања са основним обавезама 
одговорног лица, посебно мјера након затварања постројења, 

 опис мјера планираних за мониторинг емисија у животну средину, 
 опис алтернативних рјешења у односу на предложену локацију и 
технологију и 

 план управљања отпадом и 
 прилоге. 

 
Предметна локација обухвата пословну зону општине Власеница „Нови Еластик“ у 
оквиру које је некад била смјештена Дрвна индустрија Власеница, чији објекти ће 
се поступком пренамјене њихове функције користити за потребе планираног 
технолошког процеса прераде отпадне пластике. Локација је удаљена око 300 
метара од саме градске зоне Власенице и има повољан положај у саобраћајном и 
инфраструктурном погледу. Пословна зона смјештена је на улазу у град из смјера 
Милића са десне стране магистралног пута М-19 Каракај-Власеница а у близини 
новог трговачког центра Зворничанка. Први стамбени објекти од предметне 
локације налазе се на удаљености до 200 метара од објеката. У ближој околини 
предметних објеката налазе се различити пословни и привредни субјекти општине 
Власеница. 
 
Подручје општине Власеница обилује водотоцима, у виду кратких ријека и потока, 
који припадају сливу ријеке Дрине. Ријеке Дрињача, Тишча и Студени Јадар чине 
главнину хидрографске мреже. За град највећи значај има ријека Тишча, са чијег 
изворишта се користи вода за потребе градског становништва као и локалне 
привреде. 
 
На подручју општине Власеница према подацима Републичког завода за заштиту 
културно-историјског и природног насљеђа нема заштићених природних добара. 
Такође према подацима Републичког завода за заштиту културно-историјског и 
природног насљеђа РС потенцијална подручја еколошке мреже РС не обухватају 
територију општине Власеница. 
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У оквиру предметне локације постоје изграђени објекти некадашње Дрвне 
индустрије Власеница који ће се користити за планирани технолошки процес. На 
локацији се налазе слиједећи објекти који ће се користити за одвијања предметне 
дјелатности:  

 Производна хала  
 Анекс производне хале  
 Сутерен-подрум хале  
 Магацин-надстрешница  
 Портирница 
 Надстрешница 3 
 Бивши објекат паркетаре 
 Управна зграда 
 Магацин, продајни салон и моделарница, 
 Портирница 2. 

 
Сви планирани објекти ће се у складу са могућностима користити за потребе 
одвијања технолошког процеса с тим да ће се неки санирати и реконструисати. 
 
Водоснабдијевање предметне локације ће се извршити прикључком на локални 
градски водоводни систем у складу са прописима које регулишу надлежне 
институције. 
 
Прикључак на електричну енергију ће се извршити прикључењем на локалну 
НН мрежу у складу са прописима које регулише Општина Власеница и надлежно 
електро предузеће. 
 
Одводња санитарних отпадних вода из предметних објеката ће се обезбиједити 
изградњом одговарајуће сепаратне канализације и одводњом у постојећи 
канализациони систем у складу са прописима надлежне локалне заједнице. 

Опис технолошког поступка прераде отпадне пластике и њено претварање 
каталитичким поступком у полимерни восак 

 
Да би се полиолефински отпад могао користити као енергент потребно га је 
преструктуирати у угљоводонична једињења погодна за сагоријевање. 
Преструктуирање чврстог полиолефинског отпада остварује се процесом 
каталитичке деполимеризације. Деполимеризација се одвија на атмосферском 
притиску. Термички режим деполимеризације се креће у опсегу температуре од 
300-550°C, а разлагање макромолекула се одвија без присуства кисеоника. Под 
овим условима деполимеризације полиолефинских отпада, обезбјеђује се 
настајање смјеше C1 – C34 угљоводоничних једињења. У технолошком поступку 
користиће се отпадна пластика са домаћег тржишта као и отпадна пластика 
увезена из земаља у иностранству. 
 
Предложена технологија укључује сљедећа ријешења: 

• употреба феномена топлотно – каталитичке разградње, коју пролазе 
полиолефини и деполимеризација полиолефина у температурном распону 
300 – 550°C, 
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o истовремена трансформација полиетилена и полипропилена, 
o употреба катализатора као што су алуминосиликати, зеолити, 

оксидни системи, 
o изградња реактора са флуидним слојем и низа пријемника за 

производе распада. 
 
Главни производи распада полиолефинских молекула настају као резултат 
пуцања веза 
C – C. Коефицијент ефикасности каталитичке деполимеризације зависи и од 
хемијског састава и молекулске структуре улазних полиолефина и за предметни 
процес је предвиђен од 65%. Овим поступком каталитичке деполимеризације 
полиолефинског отпада добијају се производи: 

- смјеша угљоводоника C1 – C7 са удјелом од 15 – 18 мас %, 
- смјеша угљоводоника C8 – C34 са удјелом од 65 – 77 мас %, 
- водена пара са удјелом 3 – 10 мас %, 
- чврсти отпад са удјелом 1 – 5 мас %. 

 
С обзиром на улазне количине отпада на годишњем нивоу од 105 120 тона добиће 
се количине од 68 328 тона полимерног воска – депола, узимајући у обзир 
коефицијент ефикасности процеса од минималних 65 %. Остали производи који 
настају су гасови који се искористе за енергетске потребе процеса у масеном удјелу 
од 15 до 18%, затим водена пара удајела 3 до 10% и чврсти отпад удјела 1 до 5%. За 
потребе процеса корстиће се чиста отпадна пластика па су у складу с тим 
планоране количине сведене на минимум од 1 до 2 % од укупних улазних количина 
отпада што ће на годишњем нивоу износити око 2100 тона отпада. 
 
Будући да у угљоводоничној фракцији C8 – C34 нису присутна једињења са хлором и 
сумпором могуће је смјешу насталих угљоводоника користити за различите 
намјене. 
 
Технолошко рјешење обезбјеђује потребе за топлотом и термичким режимом рада 
реактора, сагоријевањем деполимеризацијом настале смјеше угљоводоничних 
једињења C1 – C7. Захваљујући томе технолошки поступак је енергетски 
самоодржив. Инсталација има модуларну структуру - сваки модул се састоји од два 
процесорска реактора. Сваки реактор опремљен је:  

- системом за пуњење,  
- јединицом за хлађење плина и јединицом филтра за гас, 
- јединицом за хлађење термалног уља и јединицом за неутрализацију 

кондензоване воде. 
 
Свака реакторска јединица има: 

- свој ступац за испаравање воде, 
- двије јединице за филтрирање нечистоћа које се испоручују у реактор са 

сировином, 
- једна гранулатор јединица заједничка за оба реактора,  
- један сет резервоара за воду и циркулационих пумпи, 
- један сет врећастих филтера за уклањање честица воска из воде,  
- једна јединица за гријање и хлађење термалним уљем за филтере за восак и 

јединице за гранулацију, 
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- једну управљачуа јединицу за рад реактора и система за пуњење, 
- један сет пратећих уређаја (компресор за ваздух итд.). 

 
Капацитет погона за прераду отпадне пластике и њено претварање каталитичким 
поступком у полимерни восак на годишњем нивоу прераде сировина максимално 
на 365 број дана (с обзиром да је омогућен рад постојења на 365 дана према 
подацима произвођача) износи 105 120 t/god чијом прерадом се добије 68 328 
t/god полимерног воска заштитног имена DEPOL 40. Максимална предвиђена 
количина отпада до 2% од почетне количине улазне сировине би на годишњем 
нивоу износила 2 102,4 тона отпада. Наведени отпад, чине остаци који су нечистоће 
са филтера нечистоћа као што су влакнасте нечистоће, те остаци од процеса 
чишћења реактора и остаци који остају након самог процеса деполимеризације 
који остају као нус производ. Наведене количине су максимално планиране на 
годишњем нивоу и оне могу варирати односно бити и мање. Инвеститор ће 
склопити уговор са надлежним предузећем о начину збрињавања предметног 
отпада и редовном одвозу са локације. 
 
Све компоненте постројења налазе се у радионици – која је асвалтирана (бетонска) 
површина израђена у складу са документацијом, која обезбјеђује основ за 
технолошку опрему, а која укључује 6 реактора а сваки реактор има: 

- систем за доставу сировина са уређајима за дозирање, 
- 1 филтер за восак, 
- 1 гранулатор, 
- 2 расхладна торња, 
- уређај за испаравање воде, 
- накнадно сагоријевање C1 – C7, 
- систем циркулације и хлађења воде. 

 
Капацитет прераде једнореакторског постројења је 48 t/дневно или 2 t/h по једном 
реактору просјечно, али капацитет прераде у највећој мјери зависи од квалитета 
отпада који се прерађује. 
 
Уколико је одбачена стара пластика чистија, са мањим присуством влаге то је 
капацитет прераде већи. Суви и чисти отпад се лакше прерађује и мањи су 
трошкови прераде. 
 
У циљу заштите животне средине предметног локалитета Инвеститор је дужан 
примјeњивати прописане мјере за спречавање, смањивање или уклањање штетних 
утицаја пројекта на животну средину које су наведен у Доказима и то: 

• мјере спречавања емисија у ваздух 
• мјере заштите од буке  
• мјере спречавања емисија у воде  
• мјере спречавања емисија у земљиште 
• мјере за спречавање и смањење чврстог отпада 
• мјере заштите флоре и фауне  
• мјере заштите пејзажних вриједности 
• мјере заштите становништва 
• мјере заштите културног насљеђа и археолошких налазишта 
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Поштујући технолошка рјешења наведена у идејном пројетном рјешењу, те 
провођењем предвиђених мјера за спречавање, смањивање или ублажавање 
штетних утицаја на животну средину, Инвеститор ће обезбиједити да се 
реализација планираних радова на предметној локацији одвија на начин који ће 
омогућити да се сви загађивачи који се јављају при овим активностима сведу у 
дозвољене границе прописане законском регулативом. 
 
 

ПРИМИЈЕЊЕНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА  
 
 
У изради овог Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе руководили смо се 
слиједећим законским и подзаконским прописима са којима је потребно ускладити 
стање објекта у току експлоатације: 
 

Закони: 
➢ Закон о заштити животне средине (''Службени гласник Републике 

Српске'', број 71/12, 79/15, 70/20) 
➢ Закон о заштити природе (''Службени гласник Републике Српске, број 

20/14) 
➢ Закон о заштити ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'', 

број 124/11, 46/17) 
➢ Закон о водама (''Службени гласник Републике Српске'', број 50/06, 

92/09, 121/12, 74/17) 
➢ Закон о пољопривредном земљишту (''Службени гласник Републике 

Српске'', број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19) 
➢ Закон о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Српске'', 

број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21) 
➢ Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике 

Српске, број 40/13, 106/15, 84/19) 
➢ Закон о геолошким истраживањима (''Службени гласник Републике 

Српске'', број 110/13, 91/17, 107/19) 
➢ Закон о културним добрима (''Службени гласник Републике 

Српске'',број 11/95 и 103/08) 
➢ Закон о заштити на раду (''Службени гласник Републике Српске'', број 

01/08 и 13/10) 
➢ Закон о заштити од пожара (''Службени гласник Републике Српске'', 

број 94/19) 
 

Правилници: 
➢ Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде 

(''Службени гласник Републике Српске'', број 44/01), 
➢ Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и шума 

(''Службени лист СР БиХ'', бр. 46/89);  
➢ Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада 

(''Службени гласник Републике Српске'', бр. 19/15, 79/18); 
➢ Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 

пољопривредном земљишту и води за наводњавање и методама за 
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њихово испитивање (''Службени гласник Републике Српске бр. 
56/16),  

➢ Правилник о граничним и ремедијационим вриједностима 
загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 82/21). 

➢ Правилник о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и 
побољшање квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике 
Српске'' бр. 3/15, 51/15, 47/16), 

➢ Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на 
животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби 
спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину 
(''Службени гласник Републике Српске, бр. 124/12) 

➢ Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад 
само уколико имају еколошку дозволу (''Службени гласник 
Републике Српске'', бр. 124/12) 

➢ Правилник о условима за обављање дјелатности из области заштите 
животне средине (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 28/13) 

➢ Правилник о мониторингу радиоактивности у околишу (Службени 
гласник БиХ бр. 54/14), 

 
Уредбе: 

➢ Уредба о вриједностима квалитета ваздуха (''Службени гласник 
Републике Српске'', бр. 124/12); 

➢ Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха (''Службени 
гласник Републике Српске'', бр. 124/12); 

➢ Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 42/01) 

➢ Уредба о Црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике 
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 124/12) 
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Извјештај радне организације - носиоца унутрашње контроле о 
усаглашености Пројекта 

 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
 
 

о усаглашености пројектне документације и извршеној 
унутрашњој контроли 

 
 
 

ДОКАЗА УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ 
 

 
 
 

1. Пројектна  документација је израђена сагласно Пројектном задатку 
Инвеститора. 

 
2. Пројектна документација је израђена у складу са законским одредбама 

Закона о заштити животне средине (''Службени гласник Републике 
Српске'' бр. 71/12, 79/15, 70/20), стандардима и нормативима чија је 
примјена обавезна за предметни ниво документације. 

 
3. Постоји пуна сагласност између одговорног носиоца израде Пројекта и 

вршиоца унутрашње контроле. 
 
 

 
 
                                        

Бања Лука, 13.12.2021. године                                                
                                                      
                                                             
 
 
 
                                                                                                   ВД ДИРЕКТОРА:  
                                                                                  
                                                                                                Проф. др Предраг Илић 
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П Р И Л О З И 
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1. Рјешење о легализацији објеката: 
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2. Рјешење о регистрацији предузећа: 
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3. Изјава произвођача о усаглашености са европским 
директивама: 

 

Warszawa, 28.01.2019  

 

IZJAVA O USAGLAŠENOSTI EU 

Br 2019/1 

Polymer Energy Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 44, 00 - 831 Warszawa 

izjavljuje, da:  

Postrojenje za reciklažu katalitičkom obradom otpadnih sintetičkih materijala u 

polimerni vosak  

Br 19-01-01  

ispunjava zahtjeve sljedećih direktiva:  

 

DIREKTIVA 2006/42/WE EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. maja 2006. g. o 

mašinama, o izmjeni direktive 95/16/WE (transformacija),  

DIREKTIVA EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 2014/35/EU od 24. februara 2014. 

g. o usklađivanju zakona zemalja članica (koji se odnosi na djeljenje) u vezi sa plasiranjem 

na tržište električne opreme namjenjene za upotrebu unutar određenih ograničenja 

napona (preinačena vezija) i ispunjava zahtjeve sljedećih usklađenih standarda:  

EN ISO 12100:2010 Bezbjednost mašina - Opšti principi dizajniranja - Procjena i 

smanjenje rizika (ISO 12100:2010)  

EN ISO 11161:2007 EN ISO 11161:2010 Bezbjednost mašina - Integrisani proizvodni 

sistemi - Osnovni zahtjevi (ISO 11161-2007) 

EN ISO 13849-1/-2: Bezbjednost mašina - djelovi kontrolnih sistema koji se odnose na 

bezbjednost  

EN ISO 13850:2016-03 Bezbjednost mašina - Sprečavanje havarija - Pravila 

dizajniranja  

EN 349+A1:2010 Bezbjednost mašina - Minimalna udaljenost u cilju sprečavanja 

oštećenja dijelova tijela čovjeka  

PN-EN 894-1+A1:2010 Bezbjednost mašina - Ergonomski zahtjevi za dizajniranje 

indikatora i kontrolnih elemenata - 1 dio: Opšti principi interakcije čovjeka, indikatora i 

kontrolnih elemenata  

PN-EN 894-2+A1:2010 Bezbjednost mašina - Ergonomski zahtjevi za dizajniranje 

indikatora i kontrolnih elemenata - 2 dio: Indikatori  

EN ISO 294-4:2005 Plastični materijali - Oprema za istraživanje termoplastike - 4 dio: 

Određivanje skupljanja i stezanja materijala  

EN 894-3+A1:2010 Bezbjednost mašina - Ergonomski zahtjevi za dizajniranje 

indikatora i kontrolnih elemenata - 3 dio: Kontrolni elementi  

EN ISO 14120:2016-03 Bezbjednost mašina - Poklopci - Opšti zahtjevi za 

projektovanje i konstrukcije fiksnih i pokretnih poklopaca  

EN ISO 4414:2011 Pogoni i pneumatske kontrole  - Opšti principi i sigurnosni zahtjevi 

za sisteme i njihove komponente  
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EN ISO 14118:2018-05 Bezbjednost mašina - Sprečavanje neočekivanog pokretanja  

EN ISO 4413:2011 Pogoni i hidraulične kontrole - Opšti principi i sigurnosni zahtjevi 

za sisteme i njihove komponente  

EN ISO 13857:2010 Bezbjednost mašina - Sigurnosna udaljenost radi sprečavanja 

prodiranja gornjih i donjih dijelova u opasna područja  

EN ISO 14122-1:2016-08 Bezbjednost mašina - Stalna sredstva za pristup mašinama - 

1 dio - Izbor trajnih načina pristupa i opšti uslovi pristupa  

EN ISO 14122-2:2016-08 Bezbjednost mašina - Stalna sredstva za pristup mašinama - 

2 dio - Radne platforme i površine 

EN ISO 14122-3:2016-08 Bezbjednost mašina - Stalna sredstva za pristup mašinama - 

3 dio - Stepenice, ljestve i ograde  

EN 60204-1 Bezbjednost mašina - Električna oprema strojeva - 1 dio:  Opšti uslovi  

EN 746-1:1997+A1:2009 Industrijska oprema za termičke procese - 1 dio: Opšti 

sigurnosni uslovi za industrijsku opremu za termičke procese   

EN 60204-1:2006, EN60204-1:2006/A1:2009, IEC 60204-1:2005/A1:2008, EN 

60204-1:2006/AC:2010 Bezbjednost mašina - Električna oprema strojeva - 1 dio: 

Opšti uslovi (izmjenjeni) IEC 60204-1:2005  

EN 61310-2:2008 Bezbjednost mašina - Pokazivanje, označavanje i kontrolisanje - 2 

dio: Zahtjev za obilježavanje IEC 61310-2:2007  

Ova izjava o usaglašenosti izdaje se isključivo na osnovu odgovornosti  

Polymer Energy Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa  

Ova izjava o usaglašenosti je osnova za označavanje proizvoda oznakom  

 
Ova izjava se odnosi isključivo na uređaj u stanju u kojem je dostavljen i ne uključuje 

krajnje komponente koje je dodao krajnji korisnik ili naknadne operacije koje je on 

izvršio. 

 

Postrojenje je dizajnirana u skladu sa tehničkom dokumentacijom iza koje stoji Polymer 

Energy Polska Sp. z o.o. 

 

 

Warszawa, 28.01.2019                                                                                                              

ZASTUPNIK 

                                               Zbigniew Tokarz 
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4. Рјешење о одобравању Студије о процјени утицаја: 
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