РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ
Начелник
OПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
Број: 05-37-26/16
Датум: 11.11.2016. године

Одјељење за просторно уређење Oпштине Лакташи, рјешавајући по захтјеву
Mирослава Радујковића, из Друговића, за издавање еколошке дозволе за шталу за узгој
говеда, која се налази у Друговићима, а на основу члана 81. и 89. Закона о заштити
животне средине (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 71/12), члана 3.
Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико
имају еколошку дозволу (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 124/12) и члана
190. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', бр.
13/02, 87/07 и 50/10), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

1. Даје се еколошка дозвола Мирославу Радујковићу, из Друговића, за шталу за
узгој говеда, која се налази у Друговићима, на парцели означеној као к.ч. број: 176/1,
к.о. Горњи Друговићи. Капацитет штале износи: 40 мјеста по турнусу.
2. Постројења, погони и активности за које се издаје дозвола:
 објекат за узгој говеда, спратности: П+0, димензија: 26,10 × 7,30 m;
 одлагалиште за стајско ђубриво;
 силос за складиштење сирове хране, 2 комада, димензија 20,10 × 5,60 m.
3. Основне и помоћне сировине:
 сточна храна (сијено, силажа, житарице, концетрована храна, минералновитамински додаци и др.),
 слама.
4. Употреба воде, енергије и горива у постројењу:
 вода се користи за технолошке и противпожарне потребе, а обезбјеђује из локалног
водоводног система,
 отпадне воде, настале прањем објеката за узгој стоке, одводити у водонепропусну,
осочну јаму (лагуну),
 електрична енергија се користи за освјетљење, а обезбјеђује из дистрибутивне
мреже.
5. Еколошка дозвола се даје уз сљедеће услове:
5.1. Општи услови заштите животне средине
Одговорно лице је дужно да током рада и престанка рада предметног постројења,
испуни опште услове заштите животне средине тако да:
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 се предузму све одговарајуће превентивне мјере да се спријечи загађење или да се
не проузрокује значајније загађење;
 се примјењују најбоље расположиве технике (BАТ);
 се избјегава продукција отпада;
 уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру
или ће се вршити рециклажа или уколико то није технички или економски
изводљиво, отпад се одлаже, а да се при томе избјегава или смањује било какав
негативан утицај на животну средину;
 се енергија и природни ресурси ефикасно користе;
 се предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових
посљедица;
 се предузму неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао
било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази
вратило у задовољавајуће стање.
5.2. Посебни услови 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:
5.2.1. Мјере превенције за свођење емисија и штетних утицаја на минимум:
 фарма мора испуњавати услове из Правилника о заштити животиња за држање и
условима које морају да испуњавају објекти за држање животиња (''Службени
гласник РС'', број:136/10),
 одговорно лице дужно је да спроводи све активности на заштити животне средине у
складу са чланом 37. Закона о ветеринарству (''Службени гласник РС'', број: 42/08,
06/12).
5.2.2. Мјере смањења негативног утицаја на воде:
 изградити дезинфекциону баријеру на улазу у круг локације фарме, за возила и
пјешаке,
 осоку и технолошке отпадне воде од прања објекта одводити системом интерне
канализације у простор за стајски ђубар, а даље заједно са процједним водама од
стајског ђубрива у лагуну – осочару, коју је потребно изградити,
 одлагалиште за прихват стајског ђубрива и лагуна - осочара, треба да имају
капацитет довољан за прихват очекиване количине стајског ђубрива и осоке за
период од 6 мјесеци,
 лагуна и сабирни канали морају бити изграђени од материјала отпорног на
дјеловање амонијака из гнојива, тако да буду водонепропусни и без могућности
испуста и прељева у природни реципијент,
 редовно чистити, одржавати и контролисати систем за одводњу и чување осоке и
стајњака,
 атмосферске отпадне воде са кровних површина, као незагађене, путем система
уређених сливника и затворених канала, одводити на околне површине,
 приликом провођења здравствених и хигијенско-санитарних мјера у стајском
дијелу објекта, користити само одобрена и дозвољена средства која су стављена у
промет у складу са важећим прописима.
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5.2.3. Мјере смањења емисија у ваздух:
 емисије загађујућих материја у ваздух, са локације фарме, смањити на најмању
могућу мјеру, кориштењем најбољих расположивих техника (BАТ– препоруке),
 извожење и растурање стајњака и осоке по пољопривредним површинама,
обављати по хладном времену, у периоду без вјетрова и одмах их заоравати.
5.2.4. Мјере за спречавање/смањење настанка отпада уз мјере управљања отпадом:
 отпад прикупљати и разврставати у складу са Планом управљања отпадом за
предметни објекат и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији
отпада ("Службени гласник Републике Српске", бр. 19/15), а коначно збрињавање
вршити на основу уговора са овлаштеним оператерима,
 обезбиједити довољан број намјенских контејнера и посуда за селекцију и одлагање
отпада, који морају бити јасно означени врстом отпада,
 са нус-производима животињског поријекла који настају на фарми, поступату у
складу са одредбама Закона о нуспризводима животињског поријекла (''Службени
гласник РС'', број: 60/13),
 стајњак из објекта, одлагати на водонепропусну подлогу са одводњом проциједних
вода до осочне јаме; подлога капацитетом треба да одговара шестомјесечном
раздобљу прикупљања стајњака,
 осоку након ферментације у лагуни одвозити намјенским цистернама и одлагати на
пољопривредне површине,
 обезбиједити потребне пољопривредне површине за одлагање одлежалог стајњака и
осоке,
 амбалажу од лијекова и превенције и остатке лијекова одвојено сакупљати и
збрињавати на основу уговора са овлаштеним оператерома за дату врсту отпада,
 у случају угинућа животиња, исте збрињавати по препорукама ветеринарске
службе, а до збрињавања лешеве одложити у намјенски контејнер/расхладну
комору,
 власник угинуле животиње дужан је да на прописан начин пријави угинуће и преда
труп угинуле животиње овлашћеној организацији за обављање ветеринарскохигијенске службе,
 амбалажни отпад (папир, картон, фолија) раздвајати на мјесту настанка и одвојено
прикупљати у намјенске контејнере и тако омогућавати продају истих овлаштеним
оператерима рециклажног отпада,
 комунални отпад сакупљати у намјенске контејнере затвореног типа; исти одвозити
на комуналну депонију,
 закључити уговор са овлаштеним оператерима за одвоз и збрињавање отпада.
 контролисати провођење Плана управљања отпадом од стране одговорног лица,
 поставити упозоравајуће табле са упутама и забранама,
 водити евиденцију о врстама, количини, мјесту настанка и третмана отпада.
5.2.5. Мјере за смањење емисије у земљиште:
 обезбиједити одговарајуће количине адсорбенса - средства за сухо чишћење тла и
радних површина; истим дјеловати у случају акцидентног излијевања опасних
супстанци (нафта, уље и сл.),
 употребљени адсорбенс и евентуално загађено тло, механички одстранити и
одлагати у контејнер за опасни отпад.
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5.2.6. Мјере превенције и смањења буке:
 уређаји односно постројења која емитују буку морају бити атестирани, односно
морају бити конструисани или изоловани, тако да у спољну средину не емитују буку
преко дозвољеног нивоа.
6. Граничне вриједности емисија
6.1. Граничне вриједности емисија у ваздух:
 граничне вриједности емисије у ваздух из постројења, прописане су Правилником о
мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета
ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'', број: 3/15 и 51/15).
6.2. Граничне вриједности емисија у воду:
 граничне вриједности параметара отпадне воде прије њиховог испуштања у крајњи
реципијент, прописане су у члану 15. Правилником о испуштању отпадних вода у
површинске воде (''Службени гласник РС'', број: 44/01), а приказане у Табели 1.
Табела 1.
Ред.
Параметар
број
температура
1.
pH – вриједност
2.
талог након 0,5 h таложења
3.
укупне суспендоване материје
4.
БПК5
5.
ХПК дихроматни
6.
амонијачни азот
7.
нитритни азот
8.
нитратни азот
9.
укупни азот
10.
фосфор
11.
12.
PAH
13.
PCBs
фенолни индекс
14.
минерална уља
15.
детерџенти
16.
арсен
17.
кадмијум
18.
укупни хром
19.
гвожђе
20.
манган
21.
олово
22.
флуориди
23.
сулфати
24.
хлориди
25.

Јединица мјере

Гранична вриједност

°C
јединице Ph
ml/l
g/m³
gO2/m³
gO2/m³
g/m³
g/m³
g/m³
g/m³
g/m³
mg/m³
mg/m³
mg/m³
mg/m³
mg/m³
mg/m³
mg/m³
mg/m³
mg/m³
mg/m³
mg/m³
g/m³
g/m³
g/m³

30
6,5-9,0
0,5
35
25
125
10
1
10
15
3
200
20
100
500
1000
100
10
100
2000
500
50
2
200
250

7. Мониторинг загађења
7.1. Мониторинг земљишта:
 мониторинг земљишта вршити у случају акцидентних ситуација, приликом којих је
дошло до излијевања већих количина супстанци штетних за живе организме, у
земљиште,
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 извршити физичко-хемијску анализу земљишта, на контаминираној локацији, ради
утврђивања степена загађености и одређивања мјера санације.
7.2. Мониторинг производње и настанка отпада:
 водити евиденцију у коју се уписују подаци важни за одвијање радних процеса, а
нарочито о утицају постројења на елементе животне средине, као што су:
одржавање и чишћење одлагалишта отпада и осочне јаме, врста и начин одлагања
отпада, потрошња воде и енергената, подаци о предузетим мјерама по захтјевима из
еколошке дозволе, инспекције и надлежних органа.
8. У случају промјене одговорног лица постројења, исто је дужно, у што краћем
року, доставити обавјештење о проведеној промјени, надлежном органу за издавање
еколошке дозволе.
9. Одговорно лице је обавезно редовно достављати извјештаје о извршеном
мониторингу, односно о резултатима праћења емисија из постројења, општинском
еколошком инспектору.
10. Одговорно лице је дужно без одлагања пријавити општинском еколошком
инспектору сваку случајну или непредвиђену незгоду која може значајно утицати на
животну средину.
11. Одговорно лице постројења дужно је доставити извјештај о постројењима/
загађивачима општинском органу управе надлежном за послове заштите животне
средине, до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања. Извјештај се
подноси о подацима наведеним у Табели 2, у формату прописаном у Табели 3, сходно
члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и
загађивача (''Службени гласник РС'', број: 92/07).
12. Саставни дио овог Рјешења су Докази, број: 216/16, урађени од стране
''Екодозволе'' д.о.о, из Бањалуке, у октобру 2016. године.
13. Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година, рачунајући од дана
правоснажности овог рјешења. Најкасније три мјесеца прије истека рока важења ове
дозволе, инвеститор је обавезан да поднесе захтјев за обнову исте.
Образложење
Mирослав Радујковић, из Друговића, поднио је овом Одјељењу захтјев за
издавање еколошке дозволе за шталу за узгој говеда, која се налази у Друговићима, на
парцели означеној као к.ч. број: 176/1, к.о. Горњи Друговићи.
Уз захтјев су достављени Докази урађени од стране ''Екодозволе'' д.о.о, Бањалука,
које посједује лиценцу за обављање дјелатности из области заштите животне средине,
издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС,
број: 1-Е/07, од 23.12.2015. године.
Инвеститор је уз захтјев за издавање еколошке дозволе, приложио поред Доказа
сљедећу документацију:
- План управљања отпадом за фарму јунади, у Друговићима, из октобра 2016.
године,
- накнадни локацијски услови, издати од Одјељења за просторно уређење Општине
Лакташи, број: 05-364-336/16 од 23.09.2016. године.
Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о
поднесеном захтјеву обавијештена дана 10.10.2016. године путем огласне табле и
интернет странице Општине. У Законом предвиђеном року од 30 дана, није изјављена
ниједна примједба.
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Одговорно лице постројења дужно је обавјестити надлежни орган о промјени
одговорног лица, на основу члана 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања
еколошких дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 28/13).
Одговорно
лице
постројења
дужно
је
доставити
извјештај
о
постројењима/загађивачима општинском органу управе надлежном за послове заштите
животне средине, сходно члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења
регистра постројења и загађивача (''Службени гласник РС'', број: 92/07).
Одговорно лице постројења дужно је поднијети захтјев за обнову еколошке
дозволе најкасније три мјесеца прије истека важеће, на основу члана 5. Правилника о
поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола.
Имајући у виду да су Докази урађени у складу са чланом 85. Закона о заштити
животне средине, да је инвеститор приложио сву неопходну документацију, као и да
није било примједби јавности, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења допуштена је
жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Бањалука, у
року од 15 дана од дана пријема рјешења. Жалба се предаје путем овог органа писмено
или усмено на записник и таксира са 10,00 КМ административне таксе.
Такса у износу од 102,00 КМ наплаћује се по тарифним бројевима 1. и 23. Одлуке
о општинским административним таксама (''Сл. гласник Општине Лакташи'', број: 4/12).

Достављено:
1. Инвеститору 2х,
2. Еколошком инспектору,
3. Евиденцији,
4. Архиви.
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