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Одјељење за просторно уређење Oпштине Лакташи, рјешавајући по захтјеву
Д.о.о. ''ДРВО ПРОМЕТ - ЂУРИЋ'', Кнежево, за обнову еколошке дозволе за
постројење примарне прераде дрвета - пилану, која се налази у Маглајанима, у
општини Лакташи, а на основу члана 81. и 94. 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), члана 5. Правилника о
поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола (''Службени гласник Републике
Српске'' бр. 28/13) 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
о обнови еколошке дозволе

1. Обнавља се еколошка дозвола, за постројење примарне прераде дрвета пилану, која се налази у Mаглајанима, на парцелама означеним као к.ч. број 1145/1 и
1145/2, у к.о. Маглајани Доњи, и издаје предузећу: Д.о.о. ''ДРВО ПРОМЕТ - ЂУРИЋ'',
Кнежево. Годишњи капацитет прераде постројења износи 3.000 m³ трупаца.
2. Постројења, погони и активности за које се издаје дозвола:
2.1. стовариште трупаца;
2.2. погон за примарну прераду дрвета, димензија 25×9,5 m, са сљедећим машинама:
 хоризонтална трачна пила трупчара (LINDER, снага: 18,5 kW),
 циркулар за уздужно резање I (снага: 7,5 + 1,1 kW),
 циркулар за уздужно резање II (снага: 7,5 + 1,1 kW),
 попречни пререзивач (снага: 3 kW),
 виљушкар (DESTA-06, снага: 60 KS);
2.3. силос за суху пиљевину, капацитета: 18 m³;
2.4. стовариште резане грађе;
2.5. помоћни објекат.
3. Основне и помоћне сировине и капацитет постројења:
Основна сировина су трупци четинара, у количини око 3.000 m³/год, од којих се
произведе 1.800 m³ готових производа – резане грађе, разних димензија.
4. Употреба воде, енергије и горива у постројењу:
 вода се обезбјеђује прикључком на властити водозахват, а употребљава се за
санитарне и противпожарне потребе;
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 санитарне отпадне воде из пословног објекта, третирају се у септичкој јами,
 електрична енергија користи се за погон уређаја и освјетљење, а обезбјеђује се из
дистрибутивне мреже; просјечна потрошња износи око 20.000 kW, односно по
јединици производа 11,11 kW/m³,
 нафта и њени деривати користе се као погонско гориво за радне машине
(виљушкари, тестере).
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:
 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 употребе сировине, воде и енергије на минимум:
 адекватном организацијом процеса рада спријечити настајање и расипање чврстог и
течног отпада,
 обезбиједити правилно руковање са машинама и уређајима који се користе у
процесу рада,
 вршити редовну техничку контролу, преглед, сервисирање и оправке машина и
уређаја које се користе у производњи,
 приликом набавке нове опреме вршити одабир опреме којом ће се осигурати:
оптимална потрошњу сировина и енергије, минималан ниво емисија и олакшати
правилан рад и одржавање,
 одговорно лице има обавезу да обезбједи детаљну процедуру и техничке
упуте/инструкције за прикупљање отпада и руковања са супстанцама штетним за
животну средину, безбједносне ознаке и табле упозорења, те упутства за поступање
у акцидентним ситуацијама (просипање, цурење, изливање и сл.),
 механизме за праћење утрошка воде и електричне енергије (водомјере, бројила
електричне енергије) редовно прегледати и евидентирати потрошњу.
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5.2.2. Мјере смањења негативног утицаја на воде:
 атмосферске отпадне воде са отворених манипулативних површина и платоа за
прање трупаца, путем система уређених сливних површина и сливних канала,
одводити у сепаратор суспендованих честица – таложник, са преливом у крајњи
реципијент,
 oтпадне воде са локације постројења, прије испуштања у крајњи реципијент, морају
да задовољавају услове прописане Правилником о испуштању отпадних вода у
површинске воде (''Службени гласник РС'', број: 44/01),
 радне и манипулативне површине редовно контролисати и чистити сухим
поступком, а таложник одржавати у функцији тј. редовно чистити талог,
 успоставити процедуре сухог чишћења у радном простору, у циљу спречавања
настајања загађених технолошких вода, које се испуштају у упојне бунаре,
 поставити одговарајуће тацне за прихват уља на мјестима гдје је могуће цурење и
капање уља (испод радних машина, испод пумпи за транспорт уља и сличним
мјестима) како би се избјегло разлијевање уља по манипулативној површини и
спирање уља у земљиште и подземне воде,
 горива, мазива и уља транспортовати до машина, у посудама намијењеним за те
сврхе; у току допуњавања горива или уља испод машине поставити метално корито
за прикупљање просутих уља и нафте,
 обезбједити адсорбенс којим би се покупила евентуално просута нафта и нафтни
деривати; а настали отпад третирати као опасни,
 у случају складиштења мазива, уља, горива или осталих ризичних супстанци на
локалитету постројења, користити намјенске посуде које ће спријечити цурење; све
посуде/танкове поставити на за то намијењено и ограђено подручје са непропусном
подлогом, заштићеном од атмосфералија; редовно вршити инспекцију тог подручја,
 отпадне фекалне и санитарне воде одводити у водонепропусну сабирну јаму,
изграђену и одржавану, сходно Правилнику о третману и одводњи отпадних вода за
подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације (''Службени гласник РС'',
број: 68/01); у складу са наведеним Правилником вршити најмање два пута
годишње чишћење септичке јаме,
 атмосферске воде са кровних површина објеката испуштати директно на околне
површине дренажом.
5.2.3. Мјере смањења емисија у ваздух:
 емисије загађујућих материја у ваздух, из постројења, смањити на најмању могућу
мјеру, кориштењем најбољих расположивих техника (BАТ– препоруке),
 пиљевину и дрвну прашину из процеса производње елиминисати системом за
одсисавање пиљевине са циклоном за обарање прашине и силосима за
складиштење,
 системи за одсис, транспорт и складиштење пиљевине морају бити правилно
димензионисани и посједовати инстариране филтере или уређаје за пречишћавање
ваздуха и обарање пиљевине, ради спречавање емисије прашине у ваздух,
 систем за одсис, транспорт и складиштење пиљевине одржавати у исправном,
максимално заптивеном стању,
 инсталисане филтере контролисати и чистити у редовним интервалима, а
истрошене или оштећене филтeре, треба одмах замијенити,
 приликом манипулације са сухом пиљевином на отвореном простору, користити
технике и опрему која спречава настајање емисије прашине,
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 радне и манипулативне површине на локацији постројења, укључујући и кровне
површине објеката, редовно чистити од пиљевине и дрвне прашине, како би се
спријечило разношење исте у околину,
 формирати и одржавати заштитни зелени појас од дрвећа и жбуња на граничним
дијеловима предметне локације, у циљу заштите околине од повећане буке и
прашине.
5.2.4. Мјере за спречавање/смањење настанка отпада уз мјере управљања отпадом:
 отпад прикупљати и разврставати у складу са Планом управљања отпадом за
предметно постројење и Правилником о категоријама отпада са каталогом
(''Службени гласник Републике Српске'', бр. 39/05), те збрињавати на основу
уговора са овлаштеним оператерима,
 обезбиједити намјенске контејнере и посуде за селекцију отпад у складу са Планом
управљања отпадом,
 пиљевину из процеса производње сакупљати у силосе и друге затворене просторе,
без могућности емисије прашине у ваздух, исту користити за производњу пелета,
 крупни дрвни отпад (отпадна грађа, окорци, окрајци, и сл.) сакупљати, уредно
слагати и складиштити на стоваришту до коначног збрињавања као енергент или
секундарну сировину,
 опасни отпад као што су: боје, разређивачи, уља, мазива, филтери, крпе за брисање,
амбалажа која садржи остатке опасне супстанце или је контаминирана опасним
супстанцима, употребљени адсорбенс, као и други опасни отпад класификован као
такав, према Каталогу отпада (''Службени гласник РС'', број 39/05), одлагати у
намјенске контејнере и посуде које осигуравају безбједно чување и преношење
опасног отпада,
 опасни отпад привремено складиштити у уређеним просторима на локацији,
заштићеним од атмосферилија и механичких утицаја, као што су ограђене
надстрешнице, магацин и сличне просторије, са ограничењем приступа
неовлаштеним лицима,
 коначан третман опасног отпада вршити на основу уговора са овлаштеним
оператером за третман опасног отпада,
 отпадни метал (алуминијум, челик и др.), раздвајати на мјесту настајања, исти
одвојено одлагати у намјенске контејнере; коначан третман вршити на основу
уговора са овлаштеним оператером,
 уредити простор за смјешатај контејнера за одлагање отпада (спријечити расипање
и разношење отпада),
 контролисати провођење Плана управљања отпадом од стране одговорног лица,
 водити евиденције о врстама, количини, мјесту настанка и третману отпада,
 поставити упозоравајуће табле са упутама и забранама.
5.2.5. Мјере за смањење емисије у земљиште:
 у случају испуштања нафтних деривата, техничких уља и масти из машина и
возила, користити адсорбенс (комерцијална, патентирана средства) - средства за
сухо чишћење тла и радних површина средства, те загађено тло механички
одстранити,
 употребљени адсорбенс и загађено тло збринути као опасни отпад.
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5.2.6. Мјере превенције и смањења буке:
 заштиту околине од повећане буке коју стварају производне машине, ријешити
одговарајућом конструкцијом објеката са звучном изолацијом и довољном
удаљеношћу извора буке од објеката и простора гдје бораве људи који не учествују
у производном процесу,
 уз границу парцеле засадити и одржавати живу ограду од четинарских врста, ради
заштите од буке,
 у случају да се у току рада постројења, контролом нивоа буке установи да иста
прелази законом прописане вриједности, извршити додатну изолацију објекта
пилане, као и предузети низ других мјера (замјена дијела машина који изазивају
буку, ремонт постројења, постављање звучног зида и др.),
 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.
5.2.7. Мјере заштите пеjзажа:
 пројектовати и извршити хортикултурно урeђење локације постројења,
 засадити високу вегетацију (дрвеће) ради ублажавања контраста високих грађевина
(силос за пиљевину) у складу са пројектованим рјешењем.
6. Граничне вриједности емисија
6.2. Граничне вриједности буке:
 граничне вриједности емисија буке која се емитује са локације постројења не смију
да прелазе вриједности прописане за IV зону, према Правилнику о дозвољеним
границама звука и шума (''Службени лист СР БиХ'', број 46/89), а приказане су у
Табели 2.
Табела 2.
Подручје
(Зона)

Намјена подручја

Еквивалентни
нивои (Leq)
дан

I
II
III
IV

V
VI

болничко, љечилишно
туристичко, рекреацијско,
опоравишно
чисто стамбено, васпитно-образовне и здравствене
институције, јавне зелене и рекреационе површине
трговачко, пословно-стамбено и стамбено уз
саобраћајне коридоре, складишта без тешког
транспорта
пословно, управно, трговачко, занатско, сервисно
(комунални сервис)
индустријско, складишно, сервисно и саобраћајно
подручје без станова

ноћ

Вршни
нивои
L10

L1

45

40

55

60

50

40

60

65

55

45

65

70

60

50

70

75

65

60

75

80

70

70

80

85

6.1. Граничне вриједности емисија у воду:
 граничне вриједности параметара отпадне воде прије њиховог испуштања у упојни
бунар, прописане су у члану 15. Правилника о испуштању отпадних вода у
површинске воде (''Службени гласник РС'', број: 44/01), а приказане су у Табели 1.
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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

6.3. 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).
7. Мониторинг загађења
7.1. Мониторинг буке:
 мјерење буке вршити најмање једном у двије године, код најближих стамбених
објеката, у складу са Правилником о дозвољеним границама звука и шума
(''Службени лист СР БиХ'', број 46/89) и важећим стандардима,
 мониториг буке са локације постројења вршити при пуном оптерећењу постројења,
односно при раду свих погона који су у функцији.
7.2. Мониторинг земљишта:
 мониторинг земљишта вршити у случају акцидентних ситуација, приликом којих је
дошло до излијевања већих количина супстанци штетних за живе организме, у
земљиште,
 извршити физичко-хемијску анализу земљишта, на контаминираној локацији, ради
утврђивања степена загађености и одређивања мјера санације.
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7.3. 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: количина,
врста и начин одлагања отпада, потрошња сировина и помоћних средстава
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. Еколошка дозвола се обнавља 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
Д.о.о. ''ДРВО ПРОМЕТ - ЂУРИЋ'', Кнежево, поднио је овом Одјељењу захтјев за
обнову еколошке дозволе, за постројење примарне прераде дрвета - пилану, која се
налази у Mаглајанима, на парцелама означеним као к.ч. број 1145/1 и 1145/2, у к.о.
Маглајани Доњи.
За предметно постројење била је издата еколошка дозвола, број: 05-37-50/10 од
22.10.2010. године.
Уз захтјев за обнову еколошке дозволе достављени су:
- извјештаји о мониторингу животне средине из: новембра 2013 и децембра 2014.
године,
- записник еколошког инспектора, број: 10-362.1-127/15 од 17.07.2015. године,
- овјерена изјава одговорног лица да су са даном подношења захтјева за
обнављање дозволе извршене мјере и обавезе наложене рјешењем о дозволи и да
није дошло до значајних промјена услова који се односе на постројење и
активности, основне и помоћне сировине, кориштење енергије, извор емисија и
локацију на којој се постројење налази, од 09.07.2015. године,
- рјешење о регистрацији, издато од Окружног привредног суда у Бањој Луци,
број: 057-0-Рег-11-003842 од 12.04.2013. године.
Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у
поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену појединих услова из дозволе,
односно извршити усклађивање са најбољим расположивим техникама и важећим
прописима, а које се односе на мјере заштите животне средине по сегментима и
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мониторинг емисија, што је у складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине
(''Службени гласник РС'', бр. 71/12).
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.
Цијенећи да су испуњени услови из члана 5. Правилника о поступку ревизије и
обнављања еколошких дозвола, а на основу члана 94. Закона о заштити животне
средине, 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 52,00 КМ наплаћује се по тарифним бројевима 1. и 23. Одлуке
о општинским административним таксама (''Службени гласник Општине Лакташи'',
број: 4/12).

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