РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ
Начелник
OПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
Број: 05-37-17/16
Датум: 15.08.2016. године

Одјељење за просторно уређење Oпштине Лакташи, рјешавајући по захтјеву
''CABLEX BH'' d.о.о, Лакташи, за издавање еколошке дозволе за постројење
намијењено за производњу кабловске конфекције, које се налази у Александровцу, а на
основу члана 81. и 89. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник
Републике Српске'' бр. 71/12 и 79/15), 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
о еколошкој дозволи
1. Даје се еколошка дозвола предузећу: ''CABLEX BH'' d.о.о, Лакташи, за
постројење намијењено за производњу кабловске конфекције, које се налази у
Александровцу, на парцелама означеним као к.ч. број: 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6,
225/7, 225/8, 225/9, 225/10, 225/11, 225/12, 225/46 и 225/50, у к.о. Крнете.
2. Постројења, погони и активности за које се издаје дозвола:
 пословна зграда, спратности: П и П+1 (приземље и приземље и спрат), димензија:
116,00 × 29,40 m, намијељена за производњу кабловских снопова и складиштење
(сировина, полупроизвода, готових производа и амбалаже), као и пратеће садржаје:
канцеларије, ресторан са кухињом, гардероба и санитарни чворови,
 у предметном постројењу обављат ће се спајање кабловских снопова од готових
каблова, исјечених на потребне димензије, који се добављају као репроматеријал,
као и производња пластичних носача за кабловске снопове, методом бризгања.
3. Основне сировине и помоћни материјали, који се користе у производњи:
 готови каблови као репроматеријал,
 полипропиленски и полиетиленски гранулати,
 хидраулична уља и уља за подмазивање.





4. Употреба воде, енергије и горива у постројењу:
вода се користи за пиће, санитарне и противпожарне потребе, а обезбјеђује се
прикључком на јавни водовод и властити захват подземне воде,
отпадне воде се испуштају у трокоморну септичку јаму, а крајњи реципијент је
упојни бунар на локацији постројења,
електрична енергија се обезбјеђује из дистрибутивне мреже, а користи се у
производне сврхе и за освјетљење,
загријавање и хлађење пословног објекта врши се помоћу топлотних пумпи, које
као извор енергије користе подземну воду из бушотине на локацији постројења.
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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:
 при набавци репроматеријала обезбједити уговоре којима ће се празна амбалажа
враћати произвођачу или достављачу ради поновне употребе,
 одговорно лице има за обавезу да развије систем детаљних процедура и техничких
упута/инструкција управљања системом прикупљања отпада и руковања са
отпадним хемикалијама, обезбиједи безбједносне ознаке и табле, те упутства за
поступање у акцидентним ситуацијама (случајно просипање/процуривање и сл.),
 одржавати постројење и уређаје у исправном стању, те вршити редован ремонт,
 приликом набавке нове опреме вршити избор опреме којом ће се осигурати:
оптимална потрошња сировина и енергије, минималан ниво емисија и олакшати
правилан рад и одржавање,
 механизме за праћење утрошка воде и електричне енергије (водомјере, бројила
електричне енергије) редовно прегледати и одржавати у исправном стању.
5.5.2. Мјере смањења негативног утицаја на воде:
 пречишћене oтпадне воде са локације постројења, прије испуштања у крајњи
реципијент, морају да задовољавају услове прописане у члану 15. Правилника о
испуштању отпадних вода у површинске воде (''Службени гласник РС'', број:
44/01),
 систем одводње површинских вода (сливне површине, решетке и канале) редовно
контролисати и чистити,
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 спријечити настајање загађених технолошких вода које се испуштају у
канализацију примјеном сухог чишћења радног и манипулативног простора,
 поставити одговарајуће тацне за прихват уља на мјестима гдје је могуће цурење и
капање уља (испод радних машина, у компресорској станици, испод пумпи за
транспорт уља) како би се избјегло разлијевање уља по манипулативној површини
и спирање уља у канализацију,
 у случају излијевања/пролијевања опасних материја/хемикалија спријечити њихово
излијевање у канализациони систем, користећи одговарајуће методе и средства за
упијање (усисавање + упијајући пијесак),
 водити евиденцију одржавања септичке јаме (датум и вријеме чишћења, количина
очишћеног садржаја, име, презиме и потпис одговорног лица за чишћење, име,
презиме и потпис лица који је извршио чишћење).
5.2.3. Мјере за смањење емисије у земљиште:
 за прикупљање евентуално просутих опасних супстанци нпр. уља, горива, мазива и
сл., обезбиједити адсорбенс - средство за упијање (пиљевину, пијесак или неки
други адсорбенс); употребљени адсорбенс одложити и збринути као опасан отпад,
 употребљени адсорбенс одложити у контејнер за опасан отпад (шифра 15 02 02*).
 спријечити неконтролисано расипање отпада.
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), те збрињавати на основу
уговора са овлаштеним оператерима,
 обезбиједити намјенске контејнере и посуде за селекцију отпада (опасни отпад,
отпадна уља, рециклажни отпад, амбалажа и др.) у складу са Планом управљања
отпадом,
 контејнери за складиштење отпада морају јасно бити означени врстом отпада и
нивоом опасности,
 отпадна уља и друге течности на локацији, контролисано сакупљати и привремено
складиштити у намјенске посуде; обезбједити посуде од могућег излијевања
садржаја и контаминације терена - поставити их у танкване,
 отпадна флуоресцентна и халогена расвјетна тијела, одвојено сакупљати и
привремено чувати у намјенским контејенрима заштићене од механичког
оштећења,
 опасан отпад предавати само оператерима који имају важећу дозволу за управљање
отпадом, за предметне врсте отпада, издату од стране надлежног органа,
 опасни отпад отпремати по настајању количине рентабилне за отпрему, а
складиштење на локацији не смије бити дуже од 12 мјесеци, од момента настанка,
 отпадну амбалажу од хемијских супстанци, која садржи остатке опасних супстанци
или је контаминирана опасним супстанцама (шифра: 15 01 10*), прописно
складиштити и враћати добављачу или је третирати као опасни отпад и предавати
овлаштеном оператеру на даљи третман,
 отпадни папир и картонску амбалажу, која није контаминирана, сакупљати у
намјенски контејнер и исти предати овлаштеном предузећу који се бави
рециклажом папира, са којим је инвеститор дужан склопити уговор,
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 пластичну (стреч) фолију и најлон од паковања одлагати у одговарајућу амбалажу,
сакупљене количине предавати на рециклажу овлаштеном предузећу, са којим је
инвеститор дужан склопити уговор о пословној сарадњи,
 комунални отпад сакупљати у намјенске контејнере затвореног типа; исти одвозити
на комуналну депонију,
 контролисати провођење Плана управљања отпадом од стране одговорног лица,
 поставити упозоравајуће табле са упутама и забранама.
5.2.5. Мјере превенције и смањења буке:
 уређаји односно машине која емитују буку морају бити атестирани, односно морају
бити конструисани или изоловани, тако да у спољну средину не емитују буку преко
дозвољеног нивоа,
 вентилациони систем (као најдоминантнији извор буке) одржавати у исправном
стању с циљем спријечавања повишених нивоа буке изнад граница прописаних
Правилником о дозвољеним границама звука и шума ("Службени лист СР БиХ",
број: 46/89).
6. Граничне вриједности емисија
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 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

5

6.2. Граничне вриједности буке:
 граничне вриједности емисија буке коју емитују извори буке на локацији постројења,
не смију да прелазе вриједности прописане за VI зону (табела 6.), према Правилнику
о дозвољеним границама звука и шума (''Службени лист СР БиХ'', број 46/89).
Табела 6.
Подручје
(Зона)

Nамјена подручја

I

болничко, љечилишно

II
III
IV

V
VI

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

Еквивалентни
нивои (Leq)
дан
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

7. Мониторинг
7.1. 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 и
начин депоновања отпада по врстама, потрошња воде и електричне енергије (по
појединим погонима), 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, урађени од стране ''Екодозвола'' д.о.о,
Бањалука, у јулу 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.
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Образложење
''CABLEX BH'' d.о.о, Лакташи, поднио је овом Одјељењу захтјев за издавање
еколошке дозволе за постројење намијењено за производњу кабловске конфекције, које
се налази у Александровцу, на парцелама означеним као к.ч. број: 225/2, 225/3, 225/4,
225/5, 225/6, 225/7, 225/8, 225/9, 225/10, 225/11, 225/12, 225/46 и 225/50, у к.о. Крнете.
Уз захтјев су достављени Докази, урађени од стране ''Екодозволe'' 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 ''CABLEX BH'' d.о.о, Лакташи, из јула 2016. године,
- локацијске услове, издате од Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију РС, број: 15.02-364-13/16 од 11.02.2016. године,
- рјешење о регистрацији, издато од Окружног привредног суда у Бањалуци, број:
057-0-Рег-З-16-002598 од 29.06.2016. године.
Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о
поднесеном захтјеву обавијештена дана 13.07.2016. године путем огласне табле и
интернет странице Општине. У Законом предвиђеном року од 30 дана, није изјављена
ниједна примједба.
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.

HАЧЕЛHИК ОДЈЕЉЕЊА
Дарко Ђурић

