РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ
Начелник
OПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
Број: 05-37-27/14
Датум: 20.04.2015. године

Одјељење за просторно уређење Oпштине Лакташи, рјешавајући по захтјеву
''Глас Српске'' а.д. Бањалука, за обнову еколошке дозволе за штампарију, која се налази
у Маховљанима, општина Лакташи, а на основу члана 82. 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 број: 05-37-40/09 од 05.01.2010. године, за
штампарију са пратећим садржајима, која се налази у Маховљанима, на парцели к.ч.
број 176 к.о. Маховљани и издаје фирми: ''Глас Српске'' а.д. Бањалука.
2. Одговорно лице постројења је Борис Дмитрашиновић, из Бањалуке, а на
основу Рјешења о регистрацији, издатог од Окружног привредног суда у Бањалуци,
број: 057-0-Рег-11-001647 од 07.09.2011. год.
3. Постројења, погони и активности за које се издаје дозвола:
Постројење штампарије састоји се од :
 пословни објекат (I фаза изградње), спратности П+0 (хала), дјелимично П+1,
величине: 40,00 m ×25,00 m (хала) + 23,00 m ×25,00 m (канцеларијски простор и
пратећи садржаји);
 рото машина штампа дневне новине у тиражу од 20.000 примјерака дневно;
 офсетна машина формата Б1 је капацитета 5.000 отисака по сату (2 комада);
 планирани капацитет прераде папира износи 60 -70 тона рото и офсетног папира
мјесечно.
Постројење је намијењено за обављање графичке дјелатности и то за:
 штампање и израда: новина, часописа, књига, брошура, рекламног материјала и сл.;
 у производњи се примјењује: равна (offset) штампа, висока и сито штампа.
4. Основне сировине и помоћна средства и њихова просјечна потрошња
Основне сировине су:
 разне врсте папира и картона; око 720 t/god,
 офсет плоче; око 7,2 t/god,
 графичке боје; око 30 t/god (рото боје ) и око 800 – 900 kg/god (офсет боје),
 развијач; око 2,4 t/god,
 фиксир; око 1,2 t/god.
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Помоћни материјали су:
 средство за влажење - пуфери, 2.400 l/god,
 пудер, 2.400 kg/god,
 изо-пропил алкохол, 1.200 l/god,
 средство за прање система за влажење, 360 l/god,
 средство за корекцију шихте на офсетним плочама, 24 l/god,
 средство за прање ваљака, 840 l/god,
 спужве за прање машина, 200 kg /god,
 филаже (уваљани папир) за офсетну машину, 20 m³/god,
 књиговезачка жица, 50 kg/god,
 линије за биговање, штанцање и перфорирање, 15 m³/god,
 подложне лајсне за нож, 20 m³/god,
 књиговезачка газа, 30 m³/god,
 тонери,
 љепила.
5. Употреба воде, енергије и горива у постројењу:
 вода се обезбјеђује прикључком на властити водозахват – подземни бунар, а
употребљава се за: технолошке, санитарне и противпожарне потребе;
 крајњи реципијент свих отпадних вода са локације постројења је упојни бунар,
 електрична енергија се користи за покретање машина и расвјету, а обезбјеђује из
дистрибутивне мреже; просјечна потрошња износи 260.000 kW/god,
 топлотна енергија користи се за загријавање објеката, а добија се у топловодном
котлу који као енергент користи пелет (биомаса); инсталисан је котао ВТ 350 –
''Топлинг'', Прњавор, топлотниг капацитета 350 kW,
 течна горива (нафта и нафтни деривати) користи се као погонско гориво за радне
машине (виљушкар и доставна возила).
6. Еколошка дозвола се даје уз сљедеће услове:
6.1. 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.
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6.2. 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:
6.2.1. Мјере превенције за свођење емисија и штетних утицаја на минимум:
 запослени морају бити упознати са мјерама заштите животне средине и њиховим
основним обавезама, у те сврхе проводити обуке и сачинити записе о истим,
 адекватном организацијом процеса рада спријечити непотребно 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 која се користе у раду,
 репроматеријал (боје, разређивачи и други хем. препарати) набављати у великим
паковањима и повратној амбалажи,
 боје, разређиваче и остале лако запаљиве материјале складиштити одвојено од
папирног материјала, у намјенском складишту, са прописаним мјерама надзора и
контроле,
 посуде у којима се налазе хемијска средства, при складиштењу чувати у
сигурносним посудама (каде, танкване), које ће спријечити исцурења и контакт са
околином, код акцидентних ситуација,
 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 техничка
упутства/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.
6.2.2. Мјере смањења негативног утицаја на воде:
 отпадне течности из штампарије које садрже остатке хемикалија, боја, средстава за
чишћење машина и сл, не смију се испуштати у одводну канализацију, без
претходног третмана пречишћавања отпадних вода, на одговарајућем уређају, тако
да се задовоље услови прописани за испуштање у површинске воде,
 извршити детаљна испитивања технолошке отпадне течности из погона за
припрему штампе и на основу добијене анализе, пројектовати одговарајући уређај
за третман отпадне воде;
 инсталисати уређај за пречишћавање отпадне воде из погона за припрему штампе,
у коме ће се обављати неопходни третмани (нпр: неутрализација, таложење,
флокулација, издвајање и дехидрација муља) и тек након спроведног поступка
пречишћавања, отпадне воде испуштати у упојни бунар, у складу са Правилником
о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (''Службени гласник
Републике Српске'', број 44/01), а издвојени муљ третирати као опасан отпад који
ће се одвојено сакупљати у намјенске посуде и правовремено предавати оператеру
овлаштеном за третман опасног отпада,
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 инсталирати уређај за рекуперацију сребра из употребљене купке за развијање,
 као прелазно рјешење до изградње уређаја за пречишћавање, испуштати у посебне
намјенске цистерне или водонепропусне посуде; издвојену течност третирати као
опасни отпад и правовремено предавати оператеру овлаштеном за опасни отпад,
 отпадне течности и муљеве од прања штампарских машина излијевати у намјенске
посуде, исте привремено чувати у танкванама и посебним складиштима,
осигураним од акцидентног пролијевања, а коначан третман вршити на основу
уговора са овлаштеним оператером за опасни отпад,
 поставити одговарајуће тацне за прихват уља, на мјестима гдје је могуће цурење и
капање, како би се избјегло разлијевање уља по манипулативној површини и
спирање у одводну канализацију,
 манипулацију са бојама и хемикалијама вршити према прописаној процедури,
 чишћење подова у производној хали вршити сухим поступком,
 за прање и чишћење руку користити намјенска средства,
 обезбиједити одговарајуће количине адсорбенса (комерцијална, патентирана
средства) за сухо чишћење тла и радних површина; истим дјеловати у случају
просипања боја, разређивача, уља, мазива, горива и других хемикалија,
 употребљени адсорбенс одлагати у контејнер за опасни отпад,
 санитарне и фекалне отпадне воде упуштати у трокоморну водонепропусну
септичку јаму, изграђену и одржавану у складу са Правилником о третману и
одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације
(''Службени гласник Републике Српске'', бр. 68/01),
6.2.3. Мјере смањења емисија у ваздух:
 емисије загађујућих материја у ваздух, из постројења, смањити на најмању могућу
мјеру, кориштењем најбољих расположивих техника (BАТ– препоруке),
 вршити замјену развијача, боја и растварача на бази органских растварача са
супституентима, који су израђени на воденој бази или од природних састојака,
 редовно одржавати и побољшавати систем вентилације у штампарији, а издувни
канал из погона за сито штампу, извести тако да емисије у ваздух не могу утицати
на становништво које живи у околини постројења.
6.2.4. 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 довољан број намјенских контејнера и посуда за селекцију отпад у
складу са Планом управљања отпадом,
 отпадне течности: фотохемијске купке, раствори за испирање, развијачи и др.
хемикалије, одвојено сакупљати у намјенске посуде, осигуране од излијевања и
чувати до предаје овлаштеном оператеру,
 отпадне течности и муљеве од прања штампарских машина излијевати у намјенске
посуде, исте привремено чувати у танкванама и посебним складиштима,
осигураним од акцидентног пролијевања, а коначан третман вршити на основу
уговора са овлаштеним оператером за опасни отпад,
 отпадне боје одвојено сакупљати и исте рециклирати или враћати произвођачу,
 са отпадном амбалажом од хемијских супстанци (боја, хемикалија и љепила)
поступати према упуствима из сигурносно-техничких листва за дати производ,
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 искориштене крпе за брисање и друга средства за сухо чишћење штампарских
машина и радних површина, запрљана бојам и другим хемикалијама, одлагати у
контејнере за опасни отпад,
 контејнери и посуде за складиштење опасног отпада морају бити јасно означени
врстом и нивоом опасности отпада,
 сав опасан отпад привремено складиштити у уређеним просторима на локацији,
заштићеним од атмосфералија и механичких утицаја, као што су ограђене
надстрешнице, магацин и сличне просторије са ограничењем приступа
неовлаштеним лицима,
 коначан третман свих врста опасног отпада, који настаје на локацији постројења,
вршити на основу уговора са оператером овлаштеним за третман опасног отпада,
 опасни отпад отпремати по настајању количине рентабилне за отпрему, а
складиштење на локацији не смије бити дуже од 12 мјесеци, од момента настанка,
 отпадни папир и картон, али и други рециклабилни отпад (фолија, дрво, метал и
сл.) одвојено сакупљати и привремено складиштити у намјенским контејнерима, до
тренутка продаје оператерима, који имају дозволу за сакупљање, односно третман
секундарних сировина,
 искориштене штампарске, алуминијске плоче, посебно одлагати и редовно
продавати оператерима овлаштеним за откуп металног отпада,
 отпадна флуоресцентна и халогена расвјетна тијела, одвојено сакупљати и
привремено чувати у намјенским контејенрима заштићене од механичког
оштећења,
 празне тонер касете од штампача, враћати добављачу на поновно пуњење,
 комунални отпад одлагати у намјенске контејнере затвореног типа; исти одвозити
на комуналну депонију,
 закључити уговоре са овлаштеним оператерима за све врсте отпада који настаје на
локацији постројења,
 уредити простор за смјешатај контејнера за одлагање отпада (спријечити расипање
и разношење отпада),
 контролисати провођење Плана управљања отпадом од стране одговорног лица,
 водити Евиденцију о настанку и коначном третману отпада, по врстама,
категоријама, количинама, мјесту и времену настакна,
 поставити упозоравајуће табле са упутама и забранама.
6.2.5. Мјере превенције и смањења буке:
 изворе буке (агрегат за производњу електричне енергије и др.) поставити на
локацији постројења, тако да се минимизира њихов утицај на стамбене објекте,
 током рада постројења потребно је врата и прозоре, на халама и другим објектима
гдје се јавља бука, држати затворена,
 у случају да се у току рада постројења, контролом нивоа буке установи да иста
прелази законом прописане вриједности, извршити додатну изолацију објекта, као
и предузети низ других мјера (замјена дијела машина који изазивају буку, ремонт
постројења, постављање звучне изолације и др.).
7. Граничне вриједности емисија
7.1. 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

7.2. 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
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7.3. Граничне вриједности емисија у ваздух:
 граничне вриједности испарљивих органских једињења (VOC) прописане су
Правилником о емисији испарљивих органских једињења (''Службени гласник РС'',
број: 39/01) и приказане су у Табели 3:
Р.
бр.

Активност
(прагови потрошње
растварача у
тонама/година)

Праг
(праг
потрош
ње
раствара
-ча у
тонама/
години)

Граничне
вриједност
и емисије
у
отпадним
гасовима
(mgC/Nm3)

Вриједности
расипајућих емисија
(постотак уноса
растварача)

Укупне граничне
вриједности
емисије

Напомене

Нова
Постојећа
Нова Постојећа
Hitset
web
ofset 15-25
100
30 (1)
штампање
>25
20
30 (1)
(> 15)
2.
Рото
штампа
за
75
10
15
публикације
(> 25)
(1) Остаци растварача у готовом производу не сматрају се дијелом расипајућих емисија.
1.

(1)

 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),
 граничне вриједности емисије за постојећа, мала постројења за сагоријевање,
приказана су у Табели 4, а за предметни котао, који користи чврсто гориво – пелет
(биомаса), граничне вриједности су осјенчене.
Табела 4.
1) угљен-моноксид:
чврста горива
2) азотни оксиди:
чврста горива
течна горива
гасовита горива
3) димни број:
чврста горива
течна горива:
екстралако
лако
средње и тешко
гасовита горива
4) чврсте честице:
чврста горива
течна горива:
екстралако
лако
средње и тешко

гранична вриједност
1.000 mg/Nm3
400 mg/Nm3
450 mg/Nm3
125 mg/Nm3
1
1
1
2
0
150 mg/Nm3
30 mg/Nm3
50 mg/Nm3
60 mg/Nm3

8. Мониторинг загађења
8.1. Мониторинг отпадних вода:
 мониторинг технолошких отпадних вода из штампарије, након инсталирања система
за пречишћавање, вршити два пута годишње, на колектору технолошке канализације,
а прије испуста у оборинску канализацију, према Правилнику о испуштању отпадних
вода у површинске воде (''Службени гласник РС'', број: 44/01),
 у узорцима испитати основне и специфичне параметре за дату врсту отпадне воде
(сребро, жељезо, цинк, манган, хром, минерална уља и др.).
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8.2. Мониторинг буке:
 мјерење буке извршити једном у двије године, за дневну и ноћну буку, код
најближих стамбених објеката,
 мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштених институција, у
складу са важећим прописима и стандардима.
8.3. Мониторинг емисија у ваздух:
 мониторинг емисија у ваздух из погона штампарије и котла за загријавање вршити
у случају притужби грађана или по налогу инспектора,
 мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштених институција, у
складу са важећим прописима и стандардима.
8.4. 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.
9. У случају промјене одговорног лица постројења, исто је дужно, у што краћем
року, доставити обавјештење о проведеној промјени, надлежном органу за издавање
еколошке дозволе.
10. Одговорно лице је обавезно редовно достављати извјештаје о извршеном
мониторингу, односно о резултатима праћења емисија из постројења, општинском
еколошком инспектору.
11. Одговорно лице је дужно без одлагања пријавити општинском еколошком
инспектору сваку случајну или непредвиђену незгоду која може значајно утицати на
животну средину.
12. 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).
13. 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
''Глас Српске'' а.д. Бањалука, поднио је овом Одјељењу захтјев за обнову
еколошке дозволе број: 05-37-40/09, издате 05.01.2010. године, за штампарију, која се
налази у Маховљанима, на парцели означеној као к.ч. број: 176, к.о. Маховљани.
За предметно постројење била је издата еколошка дозвола, број: 05-37-40/09, у
поступку који је претходио градњи објекта и гласила је на име инвеститора и власника
објекта, односно компаније ''Дневне независне новине'' д.о.о. Бањалука. У предметном
објекту дјелатност обавља предузеће ''Глас Српске'' д.о.о. Бањалука, које посједује
склопљен уговор о пословној сарадњи, са власником објекта.
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Уз захтјев за обнову еколошке дозволе достављени су:
извјештај о испитивању отпадне воде, из марта 2015. године,
записник о испитивању нивоа буке, из фебруара 2015. године,
записник о мјерењу емисије у ваздух из котла, из фебруара 2015. године,
записници еколошког инспектора, број: 10-362.1-200/14 од 05.12.2014. 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,
- уговор о пословној сарадњи, број: 01-211/14 од 21.03.2014. године и анекс I
уговора, број: 01-33/15 од 28.01.2015. године,
- рјешење о издавању водне дозволе, издато од ЈУ ''Воде Српске'' Бијељина, број:
01/3-ВА.2-4511-1/14 од 08.10.2014. године,
- рјешење о регистрацији, издато од Окружног привредног суда у Бањалуци, број:
057-0-Рег-11-001647 од 07.09.2011. 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
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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