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Број: 167/22 
Бања Лука, октобар 2022. године 
  
 

Д О К А З И 
УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ  

ЗА  
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ -   

СОЛАРНА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРАНА „БРУСНА 2“, 
ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ 149,04 kW, 

 У МЈЕСТУ БРУСНА, ОПШТИНА ФОЧА  
 

 
 

(у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине  
„Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15, 70/20) 

 
 

Инвеститор: „SIMING TRADE“ д.о.о. Фоча 
 

Локација: к.ч. број: 815/1, к.о. Брусна, општина Фоча 
 
 
 
 
 

Бања Лука, октобар 2022. године 
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ЗРАЧЕЊА (ЈОНИЗУЈУЋЕ И НЕЈОНИЗУЈУЋЕ), КАО И ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ЗНАЧАЈНИХ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЖИВИ СВИЈЕТ У ЦЈЕЛИНИ, КАО И ЗДРАВЉЕ 
ЉУДИ ЗА ВРИЈЕМЕ ИЗГРАДЊЕ, РЕДОВНОГ РАДА ПОСТРОЈЕЊА ИЛИ ОБАВЉАЊА 
АКТИВНОСТИ 
 
Д) ОПИС ПРЕДЛОЖЕНИХ МЈЕРА, ТЕХНОЛОГИЈА И ДРУГИХ ТЕХНИКА ЗА 
СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊИВАЊЕ, УБЛАЖАВАЊЕ ИЛИ САНАЦИЈУ ШТЕТНИХ УТИЦАЈУ 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА, 
ТРЕТМАН И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И УПРАЉАЊЕ НУСПРОИЗВОДИМА, КАО И 
МЈЕРЕ У СЛУЧАЈУ ИНЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА  
 
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 
 
Е) ОПИС МЈЕРА ПЛАНИРАНИХ ЗА МОНИТОРИНГ ЕМИСИЈА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, 
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УВОД  
  
Предмет рада је израда ДОКАЗА уз захтјев за издавање еколошке дозволе за 
објекат за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије - 
Соларна фотонапонска електрана „БРУСНА 2“, инсталисане снаге 149,04 kW, 
у мјесту Брусна, општина Фоча, инвеститора „SIMING TRADE“ д.о.о. Фоча. 
 
Према Измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. 
године, једна од основних концепција развоја енергетике заснива се у коришћењу 
алтернативних енергија – геотермалне, соларне енергије, енергије вјетра, 
биомасе и друго. На подручју источне Херцеговине, због повећаног интереса 
инвеститора, планира се могућност изградње соларних електрана на земљи. 
Подручје Херцеговине, па самим тим и предметна локација је важећим Планом 
третирана као подручје за потенцијалне соларне паркове. 
 
Фоча је смјештена у југоисточном дијелу земље у близини границе према Црној 
Гори, недалеко од Рашке области у Србији, на сјеверу данашње источне 
Херцеговине, на изворишту ријеке Дрине. У временима до уназад стотинак 
година увијек су је сматрали простором Старе Херцеговине, након Берлинског 
конгреса, а нарочито послије Другог свјетског рата, била је присутна тенденција 
премјештања тог цијелог простора у Босну. Фоча је по свим особинама, 
историјским, географским, етничким, културним, језичким и др. ареал 
херцеговачки, јер се он простире на много већем простору у Старе Херцеговине. 
 
Подручје општине Фоча се налази између Динарских вијенаца средње Босне на 
западу, Херцеговачких и високих планина Црне Горе на југу и југоистоку, као и 
нижих планина са сјеверне и сјевероисточне стране. Обзиром на рељефне 
карактеристике у Фочи влада долинска клима, жупног карактера, која припада 
умјерено-континенталној клими. Тако просјечна температуре ваздуха у Фочи        
(395 m н.м.), у току године износи око 10°C, док иста температура на околним 
планинским појасевима изнад 1.100 m н.м. износи 7.5°C. Годишње се излучи око 
900 mm падавина и то углавном у касну јесен и рано прољеће што је 
карактеристика Средоземног режима падавина. Карактеристика овог подручја је 
и велики број мразних дана. Годишње, у просјеку се јавља 93 дана са мразом, и 
то највише у току јануара. У просјеку се јавља и 15 дана са јаким мразевима (са 
температуром испод -10°С). Осим дана са мразом, може се примјетити да у 
љетњим мјесецима постоји и већи број тропских дана, када максимална 
температура ваздуха прелази 30°С.  Отвореност долине Дрине према сјеверу 
условљава изложеност разматраног подручја хладном, поларном ваздуху које 
стиже са сјевероистока Европе. Предпланинска клима обухвата горњи ток ријеке 
Дрине и долине ријека које се улијевају у Дрину (Бистрица, Сутјеска, Ћехотина). 
С обзиром на карактер рељефа општине, планинска клима заузима највише 
простора. 
Босна и Херцеговина због свог географског положаја, те због повољних 
климатских и околинских услова има релативно велики потенцијал за 
производњу електричне енергије из фотонапонских и соларних електрана. 
Вриједности годишње ирадијације се крећу од 1.300 kWh/m2 на сјеверу земље до 
1.800 kWh/m2 на југу БиХ и Републике Српске. Трајање инсолације, односно 
просјечан број сунчаних сати се смањује од приморја према унутрашњости и у 
централној планинској области износи од 1.700 до 1.900 сати годишње. У јужним 
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регијама се број сунчаних сати креће од 1.900 до 2.300 (Мостар 2.285 сати), а у 
сјеверној БиХ од 1.800 до 2.000. Ово су вриједности које поуздано осигуравају 
масовно и економично кориштење соларне енергије.  
Босна и Херцеговина и Република Српска, а посебно њен јужни дио представља 
једну од најпогоднијих локација у Европи   када је у питању ирадијација сунчеве 
енергије. Поређења ради, БиХ има већу сунчеву ирадијацију од Њемачке, која је 
један од водећих произвођача електричне енергије из фотонапонских система. 
 
Локација Брусна је повољна за изградњу фотонапонске електране с обзиром на 
јаку соларну ирадијацију и велики број сунчаних дана. Такођер, локација је 
повољна из разлога што на мјесту изградње фотонапонске електране нема сјена 
од сусједних објеката и брда. 
 
Одговорно лице погона и постројења, у складу са Законом о заштити животне 
средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15, 70/20) и на 
основу Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад 
само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, 
број 124/12), дужно је да поднесе захтјев за издавање еколошке дозволе са 
ДОКАЗИМА за предметно постројење. 
  
Еколошку дозволу за предметно постројење, у складу са чланом 3. Правилника 
о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају 
еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), издаје 
надлежни орган општине Фоча. 
С тим у вези, предузеће „SIMING TRADE“ д.о.о. Фоча, се обратило предузећу 
„ЕКОДОЗВОЛА“ д.о.о. Бања Лука, захтјевом за израду ДОКАЗА за издавање 
еколошке дозволе. 
 
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 
Републике Српске је, предузећу „ЕКОДОЗВОЛА“ д.о.о. Бања Лука, за 
обављање наведених послова, издало Лиценцу број: 1 - Е/07 од 16.01.2020. 
године. 
 
Основни подаци о инвеститору: 
 

Инвеститор „SIMING TRADE“ д.о.о Фоча 

Адреса инвеститора Бранка Радичевића бб 
73300 Фоча 

Телефон/факс 066/480-011 

JIB 4401536670008 

Катастарска честица к.ч. број: 815/1, к.о. Брусна, општина Фоча  

Одговорно лице Младен Елез 

Адреса одговорног лица Соколска бб, Фоча 
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А. ОПИС ПОСТРОЈЕЊА И АКТИВНОСТИ, УКЉУЧУЈУЋИ ДЕТАЉАН ОПИС 
ПРОИЗВОДНОГ ИЛИ РАДНОГ ПРОЦЕСА, ТЕХНОЛОШКЕ И ДРУГЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
ОПИС ПОСТРОЈЕЊА И АКТИВНОСТИ 
 
Инвеститор, „SIMING TRADE“ д.о.о Фоча, планира у мјесту Брусна, на подручју 
општине Фоча изградити соларну фотонапонску електрану „БРУСНА 2“, 
инсталисане снаге 149,04 kW. Карактер објекта је привремен. Трајање 
привремене намјене је три године, уз могућност продужења рока. УТУ је 
предвиђен период привремености од 50 година. 
Соларна електрана са пратећим објектима ће се градити на локацији Брусна бб, 
на катастарској парцели број 815/1, к.о. Брусна, површине 1.804 m². За потребе 
постављања фотонапонских ћелија и пратеће опреме ангажоваће се површина 
од 720, 36 m². По култури предметна парцела је равна њива/ливада. 
За планирано постројење су издати Локацијски услови, број: 06-364-19/22 од 
06.10.2022. године, од стране Одјељења за просторно уређење, стамбено-
комуналне послове, општине Фоча. Саставни дио Локацијских услова су „Стручно 
мишљење са Урбанистичко - техничким условима“, број: 291-08/22 из септембра 
2022. године, урађени од стране „ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Требиње. 
Основна намјена фотонапонске електране је производња електричне енергије 
употребом фотонапонских модула и пратеће опреме. Фотонапонски модули, 
користећи сунчеву енергију, производе електричну енергију. Како би се иста 
дистрибуисала у мрежу, неопходна је, поред пратеће опреме и изградња 
трафостанице и високонапонског постројења. 
Трансформаторска станица се планира као стубна са једном 
трансформаторском јединицом, довољно удаљенa од фотонапонских модула, 
ради избјегавања засјењења истих. 
 
Технички подаци електране 

Основни подаци о фотонапонској електрани 
• Назив објекта: Фотонапонска електрана „БРУСНА 2” 
• Инвеститор : „SIMING TRADE” д.о.о. 
• Локација: Брусна, општина Фоча 
• Географска ширина: 43° 30' 29.5" N (43.508194)  
• Географска дужина: 18° 52' 57.6" Е (18.882667)  
• Надморска висина: 800 m 
• Прикључна снага електране: 149,04 kW 
• Врста генератора: фотонапонски модули с инвертором 
• Број фотонапонских модула: 276 модула јединичне снаге 540 Wp 
• Годишња производња: 201.109,83 KWh 
• Укупан број инвертора : 3 × 50 kW  
• Напон на прагу електране: 0,4 kV 
• Начин прикључења:  на припадајућу електродистрибутивну мрежу према 

условимa дефинисаним претходном електроенергетском    сагласношћу 
надлежног електродистрибутивног предузећа. 
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Узимајући у обзир географске координате предметне локације и планирану 
инсталисану DC снагу фотонапонске електране, направљена је процјена 
производње електричне енергије помоћу програмског пакета PVGIS. Резултати 
симулације су приказани на сљедећој слици. 
 

 
Процјена производње фотонапонске електране  
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За фотонапонску електрану је одабрана опрема произвођача: SUNTECH solar 
(модули), SUNGROW (инвертор) и Метална (конструкција). Поред наведене 
опреме, потребно је уградити и главни разводни ормар у којем ће бити 
интегрисани елементи АC заштите електране. Није предвиђена уградња ормара 
са елементима DC заштите с обзиром на то да су ти елементи интегрисани у 
одабраним инверторима. 
Поред инвертера, на носиву конструкцију фотонапонске електране „БРУСНА 
2“ се монтира и          слободностојећи главни разводни ормар (GRO). 
 
На фотонапонској електрани „БРУСНА 2“ се уграђује укупно 276 панела у 6 
редова. Панели су димензија 2,384 m x 1,096 m (дужина x ширина). 
 
Фотонапонски модули електране „БРУСНА 2“ ће бити монтирани  на  намјенским 
носивим конструкцијама које обезбјеђују угао нагиба модула од 26°, а угао 
азимута ће износити око 2°. На сљедећој слици је приказан распоред 
конструкција фотонапонске електране „БРУСНА 2“ на предметној локацији. 
 
 

 
 

Распоред носиве констуркције „БРУСНА 2“ 
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У складу са локацијским условима, носива конструкција се поставља у                                        
седам конструкцијска поља, и то: 
• прво конструкцијско поље дужине 10,45 m са 18 фотонапонских модула 

пореданих у два реда   са „портраит“ оријентацијом, 
• друго конструкцијско поље дужине 26,67 m са 46 фотонапонских модула 

пореданих у два  реда са „портраит“ оријентацијом, 
• треће конструкцијско поље дужине 26,62 m са 46 фотонапонских модула 

пореданих у два реда   са „портраит“ оријентацијом, 
• четврто конструкцијско поље дужине 23,15 m са 40 фотонапонских 

модула пореданих у два    реда са „портраит“ оријентацијом. 
• пето конструкцијско поље дужине 23,15 m са 40 фотонапонских модула 

пореданих у два   реда са „портраит“ оријентацијом. 
• шесто конструкцијско поље дужине 23,15 m са 40 фотонапонских модула 

пореданих у два   реда са „портраит“ оријентацијом. 
• седмо конструкцијско поље дужине 24,31 m са 42 фотонапонских модула 

пореданих у два   реда са „портраит“ оријентацијом. 
 
Предност овог типа конструкције је у брзој монтажи и демонтажи са минималним 
трошковима. Животни вијек конструкције је 25 година. Алуминијски рамови 
фотонапонских модула морају бити добро галвански спојени један са другим 
преко носивих профила и све заједно уземљено ради заштите од атмосферских 
пражњења. 
Основне карактеристике и технички подаци одабране носиве конструкције дати 
су у сљедећој табели: 
 

Техничке карактеристике конструкције 
Носива конструкција HQ Mount Tech HQ-GM-GT1 

Број редова/оријентација фотонапонских 
модула 

2/вертикално 4/хоризонтално 

Материјал 
вруће поцинчани челик (носиви вијци) 

алуминијум (профили) алуминијум (причврсни 
елементи) 

Тип монтаже на земљу 
Угао монтаже фотонапонских модула 0° – 60° 
Маx. брзина вјетра (m/s) 80 
Маx. оптерећење снијегом (kN/m2) 0,5 
Димензије простора за монтажу модула 
(mm) 10550 × 3232 

Температура (°C) -30 / +50 
Стандарди AS/NAZ S1170, JIS C 8955:2011/2017, DIN1055 
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Носива конструкција тип HQ-GM-GT1 
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Опис инсталација  
 
Хидротехничке инсталације  
На предметној локацији гдје се планира изградити соларна фотонапонска 
електрана „Брусна 2“ не постоји изграђена водоводна инфраструктура, нема 
потребе за санитарним чвором, ни потреба за питком водом. 
 
У току рада неће доћи до настајања санитарних, фекалних и технолошких 
отпадних вода. 
 
Електроенергетске инсталације 
Прикључење фотонапонске електране „БРУСНА 2“ се изводи у складу са 
Електроенергетском сагласности на електродистрибутивну мрежу ЗП 
„Електродистрибуција“ а.д. Пале. Све обавезе инвеститора те услови и начин 
прикључења ФНЕ на дистрибутивну мрежу, из наведене ЕЕ сагласности, 
детаљно се дефинишу у техничком уговору за прикључак електране на 
Електродистрибутивну мреже. 
 
За прикључење фотонапонске електране „БРУСНА 2“ потребно је изградити 
нову трафостаницу типа СТУБНА СТС-B 10(20)/0,4 kV 400 kVA са 
прикључним СН 10 (20) kV водом на 10(20) kV „Брусна“. 
 
Прикључење фотонапонске електране „БРУСНА 2“ извест ће се из НН 
разводног ормара новоизграђене стубне трафостанице. У ормар је потребно 
уградити НН четверополни прекидач са могућношћу даљинског управљања и 
надзора за одвајање електране са дистрибутивне мреже, а који ће бити у 
искључивој надлежности ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, те 
мултифункцијски нумеричко заштитно-управљачки уређај. У НН разводни 
ормар трафостанице предвиђена је уградња бројила и мјерне опреме за 
мјерења електричне енергије, те уређаја за континуирано мјерење квалитета 
електричне енергије. 
Инвеститор је дужан предвидјети властити развод ФНЕ „БРУСНА 2“ са 
одговарајућим заштитама у складу са потребама, те осигурати нисконапонски 
кабал за спој на НН разводни ормар у новоизграђеној трафостаници. 
Инвеститор је дужан набавити нисконапонски прекидач за одвајање електране. 
Коначан начин и услови прикључења требају бити дати од Дистрибутера што 
ће бити дефинисано електроенергетском сагласношћу. 
 
Колско-пјешачки приступ парцели:  
Приступ фотонапонској електрани је са јужне стране у складу са датим 
урбанистичко – техничким условима или са источне стране, са постојећег 
некатегорисаног пута, а преко к.ч. број 812, к.о. Брусна (која је у власништву 
Дракул Зорана). УТУ је планирана приступна саобраћајница минималне 
ширине 3,5 m, преко локалног пута са јужне стране локације, уз остваривање 
права служности преко к.ч. број 815/2 и 814, к.о. Брусна, које су у посједу 
инвеститора и к.ч. број 810, која је у посједу Републике Српске. 
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ОПИС ПРОИЗВОДНОГ ИЛИ РАДНОГ ПРОЦЕСА 
 
Производња електричне енергије из фотонапонских система 
 
Темељни блок фотонапонског система је фотонапонска ћелија. Она представља 
пн-спој који енергију сунчевог зрачења помоћу фотонапонског ефекта претвара 
у електричну енергију. 
 

 
 Фотоелектрични ефекат 

 
Фотонапонска ћелија је направљена од полупроводничког материјала, најчешће 
силиција. У силицијској (Si) фотонапонској ћелији на површини плочице силиција 
п-типа постоји танки слој примјесе, нпр. фосфора, тако да на танком 
површинском слоју настане подручје полупроводника n-типа. 
 

 
 Структура фотонапонске ћелије 

 
На предњој површини ћелије се налази метална решетка која не покрива више 
од 5% површине тако да готово не утиче на апсорпцију сунчевог зрачења. Она 
има улогу да скупи набоје који настају апсорпцијом фотона (честица свјетлости) 
из сунчевог зрачења. Прозирни антирефлексијски слој смањује рефлексију 
сунчеве свјетлости. Стражња страна ћелије прекривена је металним контактом. 
 
Када се фотонапонска ћелија освијетли, односно када апсорбује сунчево 
зрачење, усљед фотонапонског ефекта на њеним крајевима се појављује напон. 
Тако фотонапонска ћелија постаје полуводичка диода, тј. пн-спој и понаша се као 
исправљачки уређај који пропушта струју у само једном смјеру. При томе 
апсорбовани фотони производе парове електрон-шупљина. Ако апсорпција 
настане далеко од пн-споја, настали пар се убрзо рекомбинује. Међутим, ако 
апсорпција настане унутар или близу пн-споја, тада унутрашње електрично 
поље, које постоји у осиромашеном подручју, раздваја настали електрон и 
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шупљину. Електрон се креће према н-страни, а шупљина према п-страни. Због 
груписања електрона и шупљина на одговарајућим супротним странама пн-споја 
долази до појаве напона на крајевима фотонапонске ћелије (напон отвореног 
круга). Контакт на п-дијелу постаје позитиван, а на н-дијелу негативан. 
 

 
Принцип рада фотонапонске ћелије 

 
Ако су контакти ћелије спојени са вањским потрошачем, кроз затворени круг ће 
протећи електрична струја, а фотонапонска ћелија постаје извор електричне 
енергије. Дакле, освијетљена фотонапонска ћелија се понаша као извор 
истосмјерне струје. 
 
Снага коју производи једна фотонапонска ћелија је релативно мала, па се због 
тога у пракси фотонапонске ћелије групишу у фотонапонске модуле. Дакле, 
модул се састоји од неколико ћелија које су механички и електрички спојене. 
Обично се све ћелије у једном модулу спајају серијски, а укупна површина 
комерцијалних модула је најчешће између 1,7 m2 и 2 m2. Све ћелије у серијској 
вези требају бити што униформније освијетљене и сличних карактеристика. У 
циљу добијања још већих снага, модули се по истом принципу повезују у тзв. 
фотонапонске панеле. Неколико панела спојених у серију чине стринг, а више 
стрингова спојених паралелно чине фотонапонски генератор. 
 

 
Од фотонапонске ћелије до стринга 
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Уколико се од одабраног броја фотонапонских ћелија жели добити највећа 
могућа струја, онда те ћелије треба везати паралелно. Ако је струја једне ћелије 
I1, а број ћелија n, онда је у идеалном случају укупна струја паралелно везаних 
ћелија Iuk = n·I1. 
 
Слично важи и за напон. Ако се од одабраног броја ћелија жели добити што је 
могуће већи напон, онда дате ћелије треба везати серијски. Ако је напон једне 
ћелије U1, а број ћелија n, онда је укупни напон серијски везаних ћелија Uuk = n·U1. 
Претходно наведено важи и у случају везивања већег броја модула. 
 

 
Начини повезивања фотонапонских ћелија 

 
Ефикасност фотонапонских модула такође опада са њиховим старењем. Већина 
данашњих произвођача фотонапонских модула даје тзв. линеарну гаранцију за 
ефикасност на 25-30 година. То значи да се ефикасност модула у првој години 
смањи за око 1%, а у наредним годинама ефикасност опада линеарно према 
приказу на слици 8. Након 10 година ефикасност модула се смањи на 94%, а 
након 25 година на 87,4%. 
 

 

Линеарна гаранција на 30 година за фотонапонске модуле 
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Свака фотонапонска електрана се састоји од сљедећих дијелова: 
• фотонапонски модули који се повезују у стрингове, 
• соларни кабели и DC разводни ормар са заштитним елементима, 
• DC/AC инвертор, 
• енергетски кабели и AC разводни ормар са заштитним елементима, 
• бројило електричне енергије и 
• громобранска и уземљивачка инсталација. 

 
Фотонапонски модули и њихово повезивање у стрингове су претходно описани. 
Због атмосферских утицаја попут кише, сунчевог зрачења и високе температуре, 
за међусобно спајање фотонапонских модула користе се тзв. соларни кабели, тј. 
гумирани кабели тип H07RN-F (EPN-50). Овај кабел је направљен од финожичног 
(покалајисаног) проводника са изолацијом од посебне гумене смјесе. 
Захваљујући изванредној механичкој чврстоћи кабел се користи при средњим и 
тешким механичким оптерећењима, у сухим и влажним условима, у условима 
виших температура од стандардних и великом сунчевом зрачењу, те у 
слободном простору и погонима гдје постоји опасност од експлозија. 
Стрингови се прво обједињују у DC ормару, а затим доводе у инвертор. Напони 
до 1000 V и јаке струје на DC страни представљају посебне изазове за заштиту. 
Због тога су у DC ормарима обавезно уграђени заштитни елементи:                          
DC осигурачи, DC растављачи и DC одводници пренапона. 
Инвертор је електронички уређај који истосмјерни напон фотонапонских модула 
претвара у измјенични напон регулисаног износа и фреквенције, синхронизиран 
са напоном мреже. Код фотонапонских система који су у паралелном раду са 
електродистрибутивном мрежом, у инвертору је физички и функционално 
интегрисан главни прекидач. Главни прекидач обезбјеђује испоруку електричне 
енергије по захтјевима прописаним стандардима и условима за испоруку 
електричне енергије. У случају промјене напона и фреквенције ван дозвољених 
граница, главни прекидач аутоматски искључује производни погон и одваја га од 
електродистрибутивног система. 
Главни прекидач фотонапонске електране посједује сљедеће заштитне 
функције: 

• напонска заштита: пренапонска заштита (U>) и поднапонска заштита (U<), 
• фреквентна заштита: надфреквентна заштита (f>) и подфреквентна 

заштита (f<), 
• прекострујна заштита (I>). 

 
Сваки инвертор има свој AC ормар. AC стране инвертора су груписане у главни 
AC разводни ормар и напајају мрежу. У AC ормарима су уграђени заштитни 
елементи: аутоматски осигурачи, FID склопке, AC одводници пренапона, 
раставне осигурачке склопке и компактни нисконапонски прекидачи. За везу 
између AC ормара и ормара обрачунског мјерења обично се користи кабел              
PP00-A одговарајућег пресјека, који се полаже у цијев. 
 
У тачки примопредаје електричне енергије се уграђује бројило електричне 
енергије. Мање електране до 150 kW се обично прикључују директно на главни 
прикључни ормар електродистрибуције у који се уграђује бројило електричне 
енергије, а електране снаге 150 kW и више обично се прикључују на 
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нисконапонску страну дистрибутивног трансформатора, гдје се уграђује и 
бројило електричне енергије. 
 
Да би се током животног вијека фотонапонског система обезбиједио сигуран и 
непрекидан рад, потребно је предвидјети цјелокупну заштиту од атмосферских и 
индуцираних пренапона већ приликом пројектовања фотонапонског система, а 
мјере заштите проводити током монтаже. Громобранска инсталација се прије 
свега састоји од хватаљке. То је најистуренији дио громобрана и има задатак да 
на себе привуче и преузме ударац грома и тако заштити објекат испод себе. 
Задатак громобранске инсталације је да прихваћену струју грома сигурно одведе 
од хватаљке у земљу. За то служе уземљивачи који се укопавају у земљу и спајају 
на одвод. 
 
Елементи фотонапонске електране 
За фотонапонску електрану је одабрана опрема произвођача: SUNTECH солар 
(модули), SUNGROW (инвертор) и Метална (конструкција). Поред наведене 
опреме, потребно је уградити и главни разводни ормар у којем ће бити 
интегрисани елементи AC заштите електране. Није предвиђена уградња ормара 
са елементима DC заштите с обзиром на то да су ти елементи интегрисани у 
одабраним инверторима. 
 
Фотонапонски модули 
Монокристални фотонапонски модули Ultra V Pro, тип STPXXXS-C72/Nmh+, снаге 
540 W, произвођача SUNTECH солар су приказани на сљедећој слици. 
 

 
Фотонапонски модул SUNTECH солар тип STPXXXS-C72/Nmh+ 

 
Основне карактеристике ових модула су дате у сљедећој табели. 
 

Табела: Техничке карактеристике модула Ultra V Pro,  
тип STPXXXS-C72/Nmh+ 

Модул SUNTECH солар Ultra V Pro, тип STPXXXS-C72/Nmh+, 
 STC * NOCT ** 
Номинална снага Pmpp (W) 550 419,8 
Номинална струја Impp (A) 13,08 10,81 
Номинални напон Vmpp (V) 42,05 38,8 
Струја кратког споја Isc (A) 14,11 11,38 
Напон празног хода Voc (V) 49,88 47,2 
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Димензије модула (mm) 2279x1134x30 
Маса модула (kg) 32,8 
Ефикасност (%) 21,3 
Спојни кабел 4 mm2 (TUV), дужина 350 + 160 mm 
Прикључна разводна кутија IP 68 
Број ћелија у модулу 144 
Температурни коефицијент за снагу -0,32 % / °C 
Толеранција  0 до +5 % 
Максимални напон система DC 1500 V (IEC) 
* STC (Standard Testing Conditions): ирадијација 1000 W/m2, AМ 1.5, температура ћелије 25°C 
** NOCT (Nominal Operation Cell Temperature): ирадијација 800 W/m2, амбијентална температура 
20°C, AМ 1.5, брзина вјетра 1m/s 

 
На фотонапонској електрани „БРУСНА 2“ се уграђује укупно 276 панела у 6 
редова. Панели су димензија 2,384 m x 1,096 m (дужина x ширина). 
 
Као оптимално рјешење са економског становишта уз истовремено олакшано 
одржавање и чишћење, фотонапонски модули се монтирају у четири реда 
слободностојећих носивих конструкција са по два низа фотонапонских модула 
вертикалне орјентације на начин описан у сљедећој табели. 
 

Табела: Распоред модула фотонапонске електране 

Фотонапонска електрана „БРУСНА 2“ 

Број реда Број стрингова Број модула у 
стрингу Укупан број модула 

1. 5 18 90 

2. 5 18 90 

3. 
4 18 

96 
1 20 

Инвертера: 3 ком Стрингова: 15  Модула: 276 

 
Укупна DC снага фотонапонске електране „БРУСНА 2“ износи: 
 
(14 стр × 18 PV + 1 стр × 20 PV) × 540 W = 276 PV × 540 W = 149,04 kW DC 
 
Стрингови се доводе на DC страну три инвертора. 
DC/AC инвертер 
За фотонапонску електрану „БРУСНА 2“ су одабрана три трофазна инвертера 
SUNGROW SG50CX произвођача Sungrow Solar, сваки излазне AC снаге 50 kW.  
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Инвертер SUNGROW SG50CX 

 
Табела: Техничке карактеристике инвертера SUNGROW SG50CX 

Инвертер SUNGROW SG50CX 
УЛАЗ 

Максимални напон 1100 V 
Максимална струја по МППТ-у 130 A 
Максимална струја КС по МППТ-у 200 A 
Опсег радног напона у МППТ-у 200 V – 1000 V 
Број ММПТ / улаза 1/5 

ИЗЛАЗ 
Номинална AC активна снага 50 kW 
Максимална AC активна снага 
(cosφ=1) 55 kW 

Номинални излазни напон 230 V / 400 V 
Номинална фреквенција 50 Hz 
Номинална излазна струја 83,6 A @ 400 V 
Максимална излазна струја 83,6 A @ 400 V 
Подесиви фактор снаге 0,8 инд – 0,8 кап 

ЗАШТИТА 
Заштита од DC повратне везе ДА 
Прекострујна заштита ДА 
Заштита од пренапона ДA 
Мониторинг мреже ДA 

СAГЛAСНОСТ СA СТAНДAРДИМA 

Цертификати  

IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, 
IEC 61683, VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-N 
4110:2018, IEC 61000-6-3, EN 50549, AS/NZS 
4777.2:2015, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 
2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA 

 
Инвертери се уграђују на носиву конструкцију. DC стрингови модула се спајају на 
DC улазе инвертера каблом 6 mm2 који се даље воде у систем за праћење 
оптималне радне тачке (МPPТ). На овај начин се осигурава да модули у било 
којим условима рада, без обзира на интензитет Сунчевог зрачења или његову 
радну температуру, увијек раде на истом максималном напону. Нужно је да 
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највиши и најнижи напони који се могу појавити у раду система буду унутар MPP 
граница напона. 
 

Табела: Распоред стрингова на инвертерима 

Фотонапонска електрана „БРУСНА 2“ 

Број 
инвертора 

Број 
стрингова 

Број модула у 
стрингу 

Укупан број 
модула DC снага 

1. 5 18 90 48,60 kW 

2. 5 18 90 48,60 kW 

3. 
4 18 

96 51,84 kW 
1 20 

Укупно: 276 149,04 kW 
 
SUNGROW SG50CX инвертер је опремљен напредном функцијом за управљање 
мрежом односно снагом (power limitation sistem). Електрана ће бити повезана на 
електродистрибутивну мрежу као „мрежом вођена“ електрана. У случају промјене 
напона и фреквенције изван дозвољених граница, главни прекидач ће 
аутоматски искључити и одвојити електрану од електродистрибутивног система. 
Након одвајања, под условом да се уклоне узроци нарушавања услова 
паралелног рада, дјеловањем аутоматике или ручним укључењем поново ће 
бити омогућено паралелно укључење фотонапонске електране на мрежу. 
 
У инвертер је физички и функционално уграђен главни прекидач који има 
интегрисане све захтијеване функције заштите: 

• напонска заштита: пренапонска заштита (U>) и поднапонска заштита 
(U<), 

• фреквентна заштита: надфреквентна заштита (f>) и подфреквентна 
заштита (f<), 

• прекострујна заштита (I>), 
• заштита од острвског рада, 
• заштита од пренапона на DC и AC страни, 
• заштита од инверзног смјера фотонапонских модула. 

 
Инвертер има могућност комуникације са вањским уређајима преко којих се могу 
биљежити и похрањивати сви битни параметри рада система. 
 
Главни разводни ормар 
Поред инвертера, на носиву конструкцију фотонапонске електране „БРУСНА 2“ 
се монтира и слободностојећи главни разводни ормар (ГРО). Сваки од                                       
3 инвертора прикључује се на главни разводни ормар каблом PP00 4×35 mm2. 
Сваки AC улаз ГРО опремљен је четверополним хоризонталним растављачем са 
краткоспојницима, четверополном RCD склопком 80 A/300 mA и четверополним 
аутоматским прекидачем 80 A, тип B, 20 kA. 
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У главном разводном ормару се планира и један резервни AC улаз опремљен 
четверополним хоризонталним растављачем са краткоспојницима, 
четверополном RCD склопком 80 A / 300 mA и четверополним аутоматским 
прекидачем 80 A, тип B, 20 kA. 
 
Сви инвертори су везани на бакарну сабирничку траку 30×5 mm на коју се 
обавезно уграђују четверополни одводници преднапона 275 Vac, 20 kA, класе V/C. 
 
Од ГРО ормара до нисконапонског постројења у трафостаници воде се два 
напојна кабла типа XPP00-A 4×120 mm2. AC одвод према нисконапонском 
постројењу у трафостаници опремљен је четверополним компактним 
прекидачем снаге 250 A, 50 kA, тип A. 
 
У ормару је предвиђена и уградња модула за даљински надзор фотонапонске 
електране COM 100 Smart Communication Box за који је неопходно осигурати 
помоћни напона напајања 100 – 277 Vac, 50 / 60 Hz. 
 
Изградња трафостанице је обавеза надлежне електродистрибуције, тако да 
трафостаница и уграђена опрема у НН постројењу у трафостаници нису предмет 
овог пројекта. 
 
Остала опрема 
Пројектом се предвиђа уградња система за даљински надзор и визуализацију 
рада фотонапонске електране „БРУСНА 2”. Системом за даљински надзор 
електране остварује се надзор свих виталних параметара фотонапонске 
електране, те дојава евентуалних проблема и кварова. Осим надзора рада 
електране овим системом је предвиђен и динамички приказ са свим релевантним 
подацима за вријеме рада електране, као што су тренутна снага, укупна дневна 
производња, допринос у смањењу CО2 емисије. На централном монитору је 
омогућен кумулативни приказ производње у стварном времену. Технички, систем 
је пројектован као wеб базирани софтвер, а централни надзорни уређај 
прикупља податке и шаље их на намјенски сервер. 
 
Систем даљинског надзора фотонапонске електране „БРУСНА 2” се реализује 
тако што се одабрани инвертери повезују мрежним комуникацијским каблом 
Cat.5е F/UTP PE на централни PE. 
 

 
Систем за надзор електране COM100 Smart Communication Box 
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Основне карактеристике одабраног система за надзор фотонапонске електране 
су дате у сљедећој табели. Начин повезивања инвертера и Smart Communication 
Box је приказан на цртежима.. 
 

Табела: Техничке карактеристике система за надзор COM100  
Smart Communication Box 

 
 
Такође, за електрану „БРУСНА 2“, предвиђена је уградња система видео надзора 
са 4 камера. Планирано је да се камере поставе на 4 стуба. Све камере би биле 
повезане у један систем који треба да има могућност надзора са удаљене 
локације. Детаљан пројекат видео надзора фотонапонских електрана ће бити 
израђен од пружатеља услуга којег одабере Инвеститор. 
 
Поред камера, на 4 стуба је предвиђено постављање и LED расвјетних тијела. 
Расвјета треба да се управља путем сензора присуства и освијетљености 
уграђеног у само расвјетно тијело. Електроинсталација расвјете се изводи 
кабловима типа PPY 3×2.5 mm2 положеним у бужир у кабловском рову. Истим 
кабловима се напаја и систем видеонадзора. Напојни каблови за расвјету и 
систем видео надзора ће бити доведени из ГРО електране. 
 
Опис инсталација 
Фотонапонски модули се спајају DC (соларним) кабловима, који се потом као 
стринг доводе на DC улазе инвертера. Бирају се искључиво гумени каблови тип 
EPN-50, називног напона 1000/1800 V, пресјека 6 mm2, специјално изведени за 
вањску употребу, врло отпорни на UV зрачење, атмосферске утицаје, 
температуру и падавине, двоструко изоловани. 
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Каблови се полажу у металне кабловске каналице са поклопцима који се спајају 
спојницама и/или причврсницама за металну носиву конструкцију. Код прелаза 
каблова из једног реда модула у други, каблови у каофлеx цијевима се полажу у 
земљани ров. Фотонапонски модули и каблови се повезују одговарајућим 
спојним конекторима MS4 за каблове 6 mm2. 
Од инверторског АC излаза до главног разводног ормара води се AC кабал PP00 
4×35 mm2. Од AC ормара до нисконапонског постројења трафостанице воде се 
два кабла типа XP00-A 4×120 mm2. Избор пресјека кабла је извршен с обзиром 
на струјно оптерећење и пад напона на начин да је код одабира узета резерва у 
износу од минимално 20%. Сваки струјни круг у разводу треба означити 
посебном маркицом на којој мора бити исписан број струјног круга. Ова маркица 
се мора поставити бар на три мјеста на кабловској траси. 
 
Полагање каблова је извршено према типским нацртима који су саставни дио 
пројектне документације. Приликом полагања по конструкцији, водови се полажу 
хоризонтално и окомито. Забрањено је косо полагање. Приликом полагања 
кабла на завршним мјестима (излазима) оставља се дужи вод за евентуално 
одвајање или оштећење. 
 
Приликом полагања каблова мора се водити рачуна да не дође до оштећења од 
стране инсталатера. Потребно је обратити пажњу да ли је набављени кабл 
потпуно исправан што се може установити тестирањем кабла. Након завршетка 
полагања потребно је испитати исправност инсталације. 
 
Каблови између инвертера, главног разводног ормара и прикључног мјерног 
ормара намијењени су за полагање у земљу, у ров према диспозицији, 
минималне дубине 80 cm. Изнад каблова се обавезно поставља FeZn трака. 
 
Приликом полагања каблова у земљу, обавезно се треба придржавати сљедећих 
правила полагања каблова: 

• након ископа рова, на дно се поставља постељица од пијеска дебљине 
од 10 cm, 

• на постељицу од пијеска се полажу каблови који се посипају пијеском у 
слоју дебљине 10 cm, 

• ако се каблови полажу испод саобраћајница потребно их је положити у 
PEXD цијеви фи 50 cm, 

• након полагања каблова, полаже се поцинчана трака FeZn по читавој 
дужини трасе, 

• по завршеном полагању FeZn траке, врши се засипање слојем земље 
дебљине око 10 cm, те постављање пластичних штитника и траке 
упозорења. 

 
Инсталација за изједначавање потенцијала 
Уземљивач фотонапонске електране је предвиђен као комбинација вертикалних 
штапних уземљивача у виду поцинчаних челичних вијака на које ће се 
причвршћивати носива конструкција и хоризонталног мрежног уземљивача 
димензија цца 160×140 m који се изводи траком FeZn 25×4 mm на дубини 0,6 m.  
 
Као дио система уземљења, изводи се инсталација за изједначавање 
потенцијала траком FeZn 25×4 mm, тако што се на мрежасти уземљивач изводе 
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отцјепи према свим металним конструкцијама и инсталираној опреми, који нису 
дио постројења под напоном. 
 
На уземљивач се повезује: 

• заштитни проводник електричне инсталације, 
• громобранска инсталација, 
• одводници пренапона, 
• металне масе носача и кућишта модула, инвертора, разводни ормар и 

ограда, 
• све друге металне масе у фотонапонској електрани. 

 
Трака за уземљење је заштићена од корозије минимално на дужини 30 cm испод 
и изнад увођења у земљу. У сврху заштите нисконапонских каблова у кабловском 
рову се такођер полаже FeZn трака. 
 
Повезаност металних маса потребно је провјерити мјерењем и потврдити 
одговарајућим атестом. Након извођења система уземљења потребно је 
извршити мјерења отпора уземљења постојећег система и по потреби извршити 
потребне корекције на уземљивачу. 
 
Заштита од атмосферских и индуцираних пренапона 
Квалитетна пренапонска заштита има највећи значај за сигуран рад 
фотонапонске електране „БРУСНА 2“. С обзиром на то да су фотонапонски 
модули постављени на отворену површину повећана је опасност од удара грома 
односно појаве атмосферских пренапона. Посљедице удара грома у 
фотонапонске модуле се могу проширити и на електричне инсталације у 
електрани. У складу са нормом ЕН 62305-2 у очекиване ризике оштећења 
фотонапонског система спадају директни или индиректни удари грома. 
 
Заштита фотонапонског система од атмосферских и индуцираних пренапона 
мора бити у складу са нормама Европске Уније: 
 

• ЕN 60364-7-712 (Електрична инсталација фотонапонског система), 
• ЕN 61173 (Заштита од пренапона насталих у фотонапонском систему), 
• групом стандарда ЕN 62305 (громобрани). 

 
Заштита од директног удара грома класе IV обезбијеђена је предвиђеном 
громобранском инсталацијом и системом уземљења. 
С обзиром на то да је инвертер централни елемент фотонапонског система, 
заштита од грома и индуцираних пренапона је првенствено усмјерена на 
инвертер, али у систем заштите мора бити укључен цијели фотонапонски систем. 
Инвертер се штити одводницима пренапона на AC страни. У фотонапонској 
електрани „БРУСНА 2”, AC одводници пренапона уграђени су на AC страни 
главног разводног ормара. Одабрани су одводници пренапона 275 V, струје 
одвођења 20 kA. 
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Громобранска инсталација фотонапонске електране „БРУСНА 2” изводи се 
помоћу FeZn n траке са хватаљкама које се постављају на сваких 25 m носиве 
конструкције, тако да хватаљка буде минимално 30 cm изнад фотонапонских 
модула. Фотонапонски модули, хватаљке и конструкција су повезани 
громобранском траком 4×25 mm са уземљивачем електране “ECO-VOLT 1”. 
 
Заштита од напона додира 
Заштита од напона додира се изводи са посебним заштитним проводником у      
TN-S систему мрежа. Заштитни проводник је један од проводника вишежилног 
вода у заједничком плашту кабла. Сви заштитни проводници појединих струјних 
кругова до 16 mm2 морају имати исти пресјек и исту изолацију као и фазни 
проводници и жуто-зелену боју. Ниједан заштитни и нулти проводник не смије 
имати осигурач, а сви заједно морају сачињавати непрекидну механичку и 
електричну везу по цијелој својој дужини. Заштитни проводник се веже на 
заштитну сабирницу. 
 
Мјерно мјесто 
Обрачунско мјерење произведене електричне енергије ће се вршити према 
претходној електроенергетској сагласности коју је издала надлежна 
електродистрибуција. Мјерење се врши на мјесту прикључења, на ниском 
напону, помоћу трофазног мултифункционалног електронског бројила класе 
тачности I за активну снагу и енергију, те класе тачности II или боље за реактивну 
снагу и енергију. Показно мјерење електричних величина реализује се и помоћу 
мултифункционалног уређаја који је интегрисан у инвертер. 
 
Натписи и упозорења 
На улазу у фотонапонску електрану неопходно је истакнути назив и снагу 
електране, а унутар електране на опреми потребно је навести сљедеће ознаке: 
 

• таблицу произвођача на свим елементима фотонапонског система, 
• на НН кабловима (назив, типска ознака, мјесто прикључења другог краја), 
• једнополну шему постројења у ормару, 
• таблицу са пет правила за сигуран рад у ормару, 
• упуте за пружање прве помоћи, 
• таблицу упозорења (ПОЗОР - ВИСОКИ НАПОН). 

 
Монтажа електроопреме 
Послови електромонтаже фотонапонске електране обухватају сљедеће радове: 

• монтажу и повезивање фотонапонских модула на носиву конструкцију, 
• монтажу инвертора и главног разводног ормара, 
• постављање уземљивача, 
• спајање свих металних дијелова постројења (који у нормалном раду нису 

под напоном) на уземљивач. 
 
Метеоролошка станица 
Соларну електрану је потребно опремити одговарајућом мјерном 
метеоролошком станицом. 
У склопу метеоролошке станице је потребно уградити следећу опрему:   

• анемометар за мјерење брзине вјетра, 
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• анемометaр за мјерење смјера вјетра, 
• мјерач температуре за мјерење температуре ваздуха, 
• хигрометар за мјерење влаге ваздуха, 
• пиранометар за мјерење укупног сунчевог зрачења са свим таласним 

дужинама, 
• уређај за биљежење података (енг. data loger). 
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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 
 
ОПИС ОСНОВНИХ И ПОМОЋНИХ СИРОВИНА 
 
У мрежом везаном соларном (фотонапонском) систему, основни извор енергије 
је сунчево зрачење на соларном модулу - ирадијација. Добијена енергија се, 
преко, мрежом везаних измјењивача, дистрибуише у електродистрибуцијску 
мрежу. 
За максимално добијање енергије из соларних панела битни су сљедећи 
фактори: 

- сунчево зрачење на соларном модулу, 
- ирадијација, 
- засјењење фотонапонских модула, 
- ефикасност мрежом везаних измјењивача и 
- губици узроковани падом напона. 

 
Основну сировину за покретање предметног постројења представља Сунчева 
енергија. 
 
Сунчево зрачење 
Енергија Сунчева зрачења је неопходна за очување живота на Земљи. Она 
одређује температуру на површини Земље и даје готово сву енергију потребну 
за природне процесе на Земљиној површини и у атмосфери. 
Сунчане ћелије омогућују директно претварање Сунчеве у електричну енергију 
на врло једноставан начин. Да би се енергија Сунца као извора што боље 
искористила у фотонапонском уређају, потребно је познавати карактеристике 
упадног Сунчевог зрачења. Најважније карактеристике упадне Сунчеве енергије 
за фотонапонске примјене су: 

• спектрални садржај упадног зрачења; 
• густоћа снаге (озрачење) коју Сунце зрачи; 
• угао под којим упадно Сунчево зрачење упада на плочу фотонапонског 

уређаја; 
• енергија зрачења коју Сунце емитује кроз годину дана или током дана за 

одређену плочу. 
За израду фотонапонских система и практично искориштење сунчане енергије 
битно је познавати податке о доступној сунчаној енергији на датом мјесту у 
одређено вријеме. Најважнији мјерени подаци су подаци о инсолацији 
(осунчању) те укупном и дифузном озрачењу хоризонталне плоче. 
Сунчево зрачење које упада на нагнуту плочу колектора фотонапонског модула 
се мијења током дана, мјесеца и године, а зависи и од географског положаја те 
од локалних атмосферских прилика. 
Савремена научна достигнућа и стечена искуства на пољу технологије 
коришћења Сунчеве енергије су показала да се соларна енергија може користити 
у трансформисаном облику, који може успјешно замијенити класични облик 
енергије. Из фазе експерименталног коришћења соларне енергије, многе 
привредно развијене земље у свијету су прешле на масовно кориштење соларне 
енергије (активно и пасивно), нарочито у задовољењу потреба становништва и 
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привреде код загријавања, климатизације и освјетљавања стамбених и 
пословних просторија. 
Конверзија сунчеве енергије се врши помоћу термалних соларних колектора и 
помоћу фотонапонских ћелија. Термални соларни колектори служе за добијање 
топле воде и загријавање простора, а фотонапонске ћелије се користе за 
директно добијање електричне струје од сунчеве енергије. Експанзија 
фотонапонских ћелија омогућена је значајним технолошким напретком у току 
посљедње деценије. Коефицијент корисног дејства је удвостручен, са око 7% на 
15%. 
Помоћу соларних панела сунчева енергија се може користити као неисцрпни 
извор енергије. 
Сунчево зрачење, било да је директно или индиректно, чак и у магловитим 
данима, допире до површине колектора и извор је соларне енергије. Може се 
уштедјети на драгоцјеном гориву и тиме снизити трошкови, али и емисије 
штетних састојака у околину. Код површине колектора од само 6 m2, избјегава се 
ослобађање до 1000 kg CО2 годишње. 
Кориштењем соларне технике пружају се велике могућности, без обзира да ли се 
планира производња електричне енергије или жели повећати вриједност 
инсталације гријања, да ли се жели само припремати топла вода или провести и 
подршка систему гријања. 
Сунце је заједнички извор свих обновљивих извора енергије, чији капацитет 
можемо сматрати неограниченим. Сунчева енергија је ресурс који је, зависно од 
климатског подручја, у већој или мањој мјери доступан свим људима. 
Снага Сунца коју прима Земља износи око 1,8 x 1011 МW што вишеструко 
превазилази све енергетске потребе. Ова енергија се може користити, како за 
производњу електричне, тако и топлотне енергије. Већина облика енергије на 
Земљи настала је и настаје дјеловањем Сунчевог зрачења. 
Кориштењем Сунчеве енергије смањује се потреба за фосилним горивима, те се 
смањује и онечишћење околине проузроковано њиховим изгарањем. Сунчева 
енергија не производи стакленичке гасове који узрокују глобално затопљење, ни 
радиоактивни отпад. 
Сунчева свјетлост изазива температурне промјене које покрећу вјетрове и 
океанске струје, опстанак биљног и животињског свијета и неопходна је за 
одржавање воденог циклуса ријека и мора. Без Сунца, наша планета не само да 
не би могла одржавати живи свијет, већ не би ни била довољно топла да одржава 
геотермалне изворе под земљом. Чак и фосилна горива, које еколози некада 
зову још и "старом биомасом", акумулирала су енергију Сунца. 
Сунце је основни извор свјетлосне и топлотне енергије на Земљи и покретач свих 
процеса у атмосфери. Сунце има обим сфере пречника око 1.400.000 km. Маса 
Сунца је око 330.000 пута већа од Земљине и износи око 99% масе нашег 
планетарног система. Око 75% масе Сунца је водоник, 24% хелијум, а остатак 
чине остали познати елементи. 
 
Површински слој Сунца која се види са Земље се назива фотосфера и има 
просјечну температуру 6.000°C и притисак од 0,01 бар, а дебљине је неколико 
стотина километара. Са спољне стране фотосфере је хромосфера, дебљине 
3.000 до 10.000 km, а састоји се од ужареног водоника. 
Изнад хромосфере је корона, развучен омотач од гасова мале густине, чији слој 
варира од више стотина хиљада до преко милион километара. У дубини сунчеве 
масе одвијају се бројне термонуклеарне реакције. Температура од 15 x 106 К, са 
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притиском од 70 x 109 атмосферског притиска, омогућава фузију лаких честица 
(језгро водоника) и стварање тежих честица (језгра хелијума). 
 

 
Диспозиција сунчеве енергије 

 
Сунчево зрачење у атмосфери се распршује у дотицају с молекулама 
атмосферских гасова и аеросола. Када Сунчева енергија на своме путу допре до 
молекуле гаса или честице, та честица бива побуђена на титрање, чиме и сама 
постаје секундарни извор електромагнетског зрачења. Распршењем се енергија 
која долази из једног смјера реемитира на све стране, па се, осим директне 
компоненте Сунчевог зрачења (директно од Сунчевог диска), јавља и дифузна 
компонента (зрачење од небеске хемисфере). Распршење зависи од величине 
честица, па се тако на ситном аеросолу и ваздуху јаче распршују кратке таласне 
дужине, а од видљивог зрачења љубичасти и плави дио спектра (и то обрнуто 
пропорционално четвртој потенцији таласне дужине – Rauleigx-ов закон). На 
крупнијем аеросолу, капљицама и кристалима, распршење је готово исто за све 
таласне дужине (обрнуто пропорционално таласној дужини). 
Дио Сунчеве енергије, проласком кроз атмосферу, се рефлектује од честица у 
атмосфери, облака и граничних површина (водене површине, снијег, пустиње, 
шуме), те се враћа у свемир. Различити типови подлоге рефлектују различите 
удјеле долазног зрачења, што се описује помоћу „албедо" фактора, који се 
дефинише као омјер одбијеног и долазног зрачења. 
Од краткоталасног Сунчевог зрачења које стигне на врх атмосфере, у просјеку 
се само око 20% апсорбује у атмосферу и облаке, око 30% се, због распршења и 
рефлексије враћа у свемир, а преосталих 50% долази до Земљине површине. 
Земљина површина апсорбовано зрачење даље претвара у топлотно 
(дуготаласно) зрачење, те у сензитивну и латентну топлоту, које се турбулентним 
токовима преносе у атмосферу. 
Највећи дио енергије коју Земља губи дуготаласним зрачењем и турбулентним 
токовима топлоте апсорбује се и задржава у самој атмосфери. Укупан износ 
Сунчевог зрачења и топлотне енергије који неће напустити Земљину атмосферу 
је нето зрачење (Rn = Sn + Ln); гдје је Sn нето краткоталасно зрачење, а Ln нето 
дуготаласно зрачење. 
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В) ОПИС СТАЊА ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ ПОСТРОЈЕЊЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И РЕЗУЛТАТЕ ИЗВРШЕНИХ ИНДИКАТИВНИХ МЈЕРЕЊА, 
КОЈИ ОБУХВАТАЈУ СТЕПЕН ЗАГАЂЕНОСТИ ВАЗДУХА, НИВО БУКЕ, НИВО 
ЗРАЧЕЊА, КВАЛИТЕТ ПОВРШИНСКИХ ВОДА, НИВО ПОДЗЕМНИХ ВОДА, 
БОНИТЕТ И НАМЈЕНУ ЗЕМЉИШТА, КАО И САДРЖАЈ ШТЕТНИХ И 
ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА У ЗЕМЉИШТУ 

 
ОПИС СТАЊА ЛОКАЦИЈЕ  
 
Ради сагледавања свих елемената на локацији, изласком на терен извршен је 
преглед садржаја у околини парцеле, објеката, преглед достављене 
документације и разговор са Инвеститором, на основу чега су добијени значајни 
елементи потребни за анализу изведених рјешења предметног објекта, на основу 
чега су добијени значајни елементи потребни за анализу локације планиране 
соларне фотонапонске електране, са становишта утицаја на животну средину. 
Предметна локација се налази источно од урбаног дијела општине Фоча, на 
удаљености од око 23 km. 
 
Приступ фотонапонској електрани је са јужне стране у складу са датим 
урбанистичко – техничким условима или са источне стране, са постојећег 
некатегорисаног пута, а преко к.ч. број 812, к.о. Брусна (која је у власништву 
Дракул Зорана). 
Западно од предметне локације налази се најближи стамбени објекат на 
удаљености од око 80 m, а најближе насељено мјесто је источно, на удаљености 
од око 200 m. 
 
Земљиште на којем се планира изградња ФНЕ „Брусна 2“ је неизграђено.  На 
парцели егзистира вођњак.  
 
На локацији предвиђеној за изградњу ФНЕ „Брусна 2“  нема водених токова. 
 
У близини предметне локације нема изграђених: школа, здравствених, спортско- 
рекреационих и културних објеката ни дјечијих вртића. 
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Сателитски приказ предметне локације (извор: Google Earth) 

 
ИНДИКАТИВНА МЈЕРЕЊА 
 
Од индикативних мјерења на предметној локацији су вршена индикативна 
мјерења квалитета ваздуха и индикативно мјерење интензитета буке. 
 
Индикативна мјерења квалитета ваздуха (нулто стање) 
Индикативна мјерења квалитета ваздуха (нулто стање) је извршено унутар 
предметне локације дана 08.09.2022. године у 1600 часова.  
Наведена мјерења обављена су са инструментима за мјерење имисијских 
концентрација релевантних показатеља квалитета ваздуха, и то: 

- уређај (TETRA) за мјерење имисијских концентрација: О3, СО2, NО и CО; 
- уређај (GASMAN) за мјерење имисијских концентрација NО2; 
- уређај (APEX PUMPA) за мјерење количине суспендованих материја (PM10 

и PM 2,5); 
- уређај (GEOS N11) за мјерење микрометеоролошких параметара: брзине и 

правца струјања ваздуха, температуре, влаге и притиска. 
 

Обавеза извршиоца била је извршити мјерења имисијских концентрација 
релевантних показатеља квалитета ваздуха, што је укључивало: мјерење 
имисијских концентрација СО2, NО2, CО и количине суспендованих материја 
(PМ10), истовремено са мјерењем микрометеоролошких параметара: брзина и 
смјер вјетра, притисак, температура и релативна влажност ваздуха. 
Контрола квалитета ваздуха, урађена је у складу са Законом о заштити животне 
средине („Службени гласник РС“, број 71/12, 79/15, 70/20), Законом о заштити 
ваздуха („Службени гласник РС“, број 124/11, 46/17) и Уредбом о вриједностима 
квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број 124/11). 
 
 

МБ 
МКВ 
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Резултати мјерења квалитета ваздуха 
Прегледом статистичких показатеља квалитета ваздуха тј. измјерених 
концетрација загађујућих материја у ваздуху на предметној локацији и 
упоређивањем са циљним и граничним вриједностима према наведеној Уредби 
дошло се до сљедећих резултата: 
 

Табела - Резултати индикативних мјерења (нултог стања) квалитета ваздуха 

Мјерни 
параметри 

Вријеме 
усредњавања Резултат Јединица 

мјерења 
Гранична вриједност/ 

Толерантна вриједност 

СО2 24 сата 0,00 µg/m3   125/125 
NО2 24 сата 0,00 µg/m3  85/125 

Суспендоване 
материје (PМ10) 24 сата 0,00 µg/m3  50/75 

CО 24 сата 0,00 mg/m3  5/10 
 
У току мјерења су регистровани сљедећи метеоролошки параметри, који 
детерминишу предметни локалитет: 

• температура...........................................................................................27,0 ºC 
• релативна влажност ваздуха ................................................................54,0 % 
• вјетар......................................................................................................до 4 m/s 
• притисак............................................................................................1012 mbar 
• вријеме..................................................................................................сунчано 

 
Резултати индикативног мјерења нултог стања квалитета ваздуха, показују да је 
концентрација: 

- сумпордиоксида - СО2 (измјерено 0,00 µg/m3 у току узорковања - ГДВ је                  
125 µg/m3; у току 24 часовног усредњавања); 

- азотдиоксида - NО2 (измјерено 0,00 µg/m3 у току узорковања - ГДВ је                  
µg/m3; у току 24 часовног усредњавања); 

- суспендованих материја (PМ10) (измјерено 0,00 µg/m3 у току узорковања - 
ГДВ је 50 µg/m3; у току 24 часовног усредњавања) и 

- угљенмоноксида - CО (измјерено 0,00 µg/m3 у току узорковања - ГДВ је                 
5 µg/m3; у току 24 часовног усредњавања). 

 
Мјерења показују да се концентрација свих мјерених параметара загађења 
ваздуха, налазе испод граничних дозвољених вриједности (ГДВ), тј приликом 
мјерења вриједности свих мјерених параметару су били 0,00. 
 
Индикативно мјерење интензитета буке (нултог стања) 
Индикативно мјерење (нултог стања) интензитета укупног петнаестоминутног 
еквивалентног  нивоа  буке, извршено је дана 08.09.2022. године у 1600 часова, 
на дефинисаном мјерном мјесту МБ, а нормирање извршено у складу са 
Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени 
лист СР БиХ“, број 46/89). Ниво буке мјерен је инструментом букомјер 
произвођача „Voltkraft", тип 33 - 2050. 
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Резултати мјерења интензитета буке 
 
Бука је мјерена на једном мјесту на предметној локацији, према сјеверозападу 
на граници парцеле. 
 
Према члану 4. поменутог Правилника, мјерење је урађено на висини 1,70 m од 
нивоа терена, на удаљености најмање 3 m, од препрека које рефлектују буку. 
 
Резултати мјерења 15-минутног еквивалентног нивоа буке изражене у dB (A) за 
дневни период на мјерној позицији приказано је у сљедећој табели: 
 

Табела - Резултати индикативних мјерења (нултог стања) нивоа буке на 
дефинисаним мјерним мјестима 

Мјерно мјесто Измјерени ниво буке 
Lеq dB (A), Дан 

Дозвољени ниво буке-
еквивалентни нивои 
ГДВ (Зона IV) Дан 

МБ 38,2 60 

 
Мјерење укупног нивоа буке је вршено само у дневном периоду, на локацији 
планираног објекта, а приказане вриједности су просјечне вриједности измјерене 
у току 15 минута. 
Вриједност измјереног 15-минутног еквивалентног нивоа буке у вањској средини 
(на отвореном простору), на мјерном мјесту, је испод границе дозвољених 
вриједности, односно не прелази допуштене нормативе, према Правилнику о 
дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист СР БиХ“, број 
46/89) за зону IV - трговачко, пословно, стамбено и стамбено уз саобраћајне 
коридоре, складишта без тешког транспорта 
 
Напомена: 
На предметној локацији нису вршена индикативна мјерења нивоа зрачења,  
квалитета површинских вода, као и садржај штетних и отпадних материја у 
земљишту. 
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ФОТОГРАФИЈЕ СА ПРЕДМЕТНЕ ЛОКАЦИЈЕ 
     

 
 

Предметна локација планирана за изградњу соларне фотонапонске 
електране „Брусна 2“ 

 

 
 

Почетак градње трафо-постројења на предметној локацији  
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Г) ОПИС ПРИРОДЕ И КОЛИЧИНЕ ПРЕДВИЂЕНИХ ЕМИСИЈА ИЗ 
ПОСТРОЈЕЊА У СВЕ ДИЈЕЛОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ВАЗДУХ, ВОДА, 
ЗЕМЉИШТЕ), ОДНОСНО ПРИКАЗ ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ ИСПУШТЕНИХ 
ГАСОВА, ВОДЕ И ДРУГИХ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА, ПО ТЕХНОЛОШКИМ 
ЦЈЕЛИНАМА, УКЉУЧУЈУЋИ ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ, ИСПУШТАЊЕ У ВОДУ И 
ЗЕМЉИШТЕ, БУКУ, ВИБРАЦИЈЕ, СВЈЕТЛОСТ, ТОПЛОТУ И ЗРАЧЕЊА 
(ЈОНИЗУЈУЋЕ И НЕЈОНИЗУЈУЋЕ), КАО И ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ЗНАЧАЈНИХ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЖИВИ СВИЈЕТ У ЦЈЕЛИНИ, КАО И 
ЗДРАВЉЕ ЉУДИ ЗА ВРИЈЕМЕ ИЗГРАДЊЕ, РЕДОВНОГ РАДА ПОСТРОЈЕЊА 
ИЛИ ОБАВЉАЊА АКТИВНОСТИ 
 
ОПИС ПРИРОДЕ И КОЛИЧИНЕ ПРЕДВИЂЕНИХ ЕМИСИЈА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА У СВЕ 
ДИЈЕЛОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Под појмом „емисија” подразумјева се директно или индиректно испуштање 
супстанци, отпадних вода, топлоте, мириса или буке, које производи један или 
више извора загађења, у ваздух, воду или земљиште. 
Са предметне локације јављаће се: 

• емисије са локације током изградње постројења и 
• емисије на локацији током редовног рада постројења или обављања 

активности. 
 
Емисије из предметног постројења се могу класификовати на сљедећи начин: 

- емисија у ваздух; 
- емисија у водна тијела; 
- емисија у земљиште; 
- емисија буке;  
- емисија отпада; 
- емисија свјетлости и 
- емисија зрачења. 

 
Емисије на локацији током изградње постројења 
 
Основни извори емисија и мјеста настанка загађења су: 
 транспортна теретна возила и грађевинска механизација; 
 грађевински материјал (бетон, камени агрегати, цемент, грађевинско 

жељезо, панели, лим, дијелови електроинсталација…). 
 
Емисија у ваздух: 

- Током грађења и уклањања грађевинског отпада, до утицаја на ваздух 
може доћи као посљедица испуштања загађујућих материја у ваздух из 
теретних возила и грађевинске механизације, која су Законом о заштити 
ваздуха (“Службени гласник Републике Српске”, број 124/11, 46/17), 
дефинисана као покретни емисијски извори. 

- У ближој околини планираног постројења, у погледу утицаја на ваздух, 
најзначајнија може бити емисија прашине која је дијелом посљедица 
грађевинских радова (чишћење терена, изградња приступних путева, 
ископавање, насипање и др.), а дијелом настаје дизањем прашине с тла 
усљед кретања грађевинских машина и возила. 
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Из уређаја за сагоријевање фосилних горива, усљед лошег сагоријевања 
погонских мотора и лошег квалитета горива, долази до повећане емисије CО, 
СО2, SO2, SO3, NО, NО2, NО3, NH4 и др. гасова који загађују ваздух. Уколико су, 
грађевинска механизација и транспортна возила технички исправна, од истих се 
не очекује прекогранична емисија загађујућих материја у ваздух. 
 
У току рада се генерише прашина која има штетан утицај на животну средину. 
При вишим концентрацијама, прашина може узроковати сметње у очима, носу, 
грлу и дисајним путевима, а да при томе те сметње нису опасне. Прашина, ако у 
већој количини падне на лисну површину биљака, смањује фотосинтезу у истим. 
Уколико се, у току појаве прашине из наведених извора, врши редовно прскање 
површина на којима се иста јавља, не очекује се прекогранична емисија исте. 
 
Емисија у водна тијела и земљиште долази од: 

- Уклањања растиња и премјештања површинског слоја земљишта због 
планиране изградње постројења, приступних путева и смјештаја 
грађевинске механизације. 

- Расутог ископаног површинског слоја земљишта и грађевинског 
репроматеријала настао током транспорта и грађења. 

- Изливања машинских уља или горива у водна тијела током допреме и 
отпреме материјала, грађења и монтаже тј. кориштењем теретних возила 
и грађевинске механизације. 

 
Површински слој земљишта настао откопавањем (због изградње постројења и 
смјештаја грађевинске механизације) се благовремено одвози од стране 
извођача радова и збрињава у сагласности са надлежном комуналном службом. 
На тај начин се спречава његово расипање на локацији и спирање истог 
атмосферилијама. Ако се не поступи на наведени начин, односно ако се 
површински слој земљишта настао откопавањем не одвози благовремено са 
локације, исти ће бити подложан утицају атмосферилија, а самим тим имаће 
негативан утицај на квалитет живота у окружењу. 
Уколико се у току грађења исправно поступа, не очекује се значајно расипање 
ископаног површинског слоја земљишта и грађевинског репроматеријала, а 
самим тим и негативан утицај на земљиште. 
 
Дизел гориво је жућкасто браонкаста запаљива течност карактеристичног 
мириса. Не раствара се у води. Паре са ваздухом граде експлозивне смјесе. 
Карактеристике дизел горива с обзиром на запаљивост и експлозивност пара: 
1. Хемијска формула    Cn H2n CH2n-6n 
2. Агрегатно стање     Течност (према JUS-u Z.CO010) 
3. Релативна густина у односу на воду  0.6 
4. Релативна густина у односу на ваздух  2.5 
5. Тачка паљења °C     40 (према JUS-u Z.CO010) 
6. Средства за гашење пожара   Пјена, прах, CО2, халони 
7. Степен опасности при пожару за здравље 0 (према ЈУС-у Z.CO005) 
8. Степен опасности при пожару у погледу  
 запаљивости                                                     2 (према ЈУС-у Z.CO005) 
9. Температура самопаљења °C   350 
10. Степен опасности при пожару од  0 (према ЈУС-у З Z.CO005) 
 нестабилности (реактивности) 
11. Границе експлозивности – доња (vol %) 1,5 
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12. Границе експлозивности – горња (vol %) 7,6 
13. Температура топљења °C   - 40 
14. Температура кључања °C   80 
15. Густина (kg/dm3)     0,780-0,970 
16. Растворљивост у води    не 
17. МДК-радног простора (ppm)   25 
18. Температурна класа    Т3 
 
Средства за подмазивање – мазива 
Сирова нафта је основна сировина за добијање читавог низа различитих мазивих 
уља. То је у хемијском смислу, необично сложена мјешавина органских 
једињења, углавном угљоводоника. Из ње се дестилацијом добијају основне 
врсте мазива тзв. дестилати. Они се по својим особинама међусобно много 
разликују и највише зависе од хемијског састава сировина из којих се добијају и 
њихових физичких особина, метода и степена прераде и њиховог оплемењивања 
другим материјалима. Једна од подјела је на органска и неорганска средства за 
подмазивање. У органска мазива средства убрајамо: биљне и животињске масти 
и уља; минерална уља, водени раствор гликола, глицерина и сапуна; синтетичка 
мазива. У састав неорганских мазивих средстава улазе: графит, молибден-
дисулфид, површински слојеви (неки метали нпр. олово и други). 
Сирова нафта и нафтни деривати доводе до малформација (урођених 
поремећаја) и „акутно“ су смртоносни за рибе, или другим ријечима, убијају рибе 
брзо, при концентрацији од 4000 ppm. Уколико су грађевинска механизација и 
транспортна возила технички исправна, од истих се не очекује неконтролисаног 
изливања машинских уља или горива. 
 
Адекватним збрињавањем евентуално просутог машинског уља или горива и 
правилним одлагањем насталог отпада спријечиће се загађење земљишта. 
 
Емисија буке 
На градилишту предметне парцеле може доћи до појаве буке и то из два извора: 

- Бука коју производи грађевинска механизација на градилишту (булдозери, 
ровокопачи, мјешалице за бетон и сл.). 

- Бука коју производе транспортна средства (камиони - приколичари, кипери 
и сл.) приликом кретања и истовара материјала. 

Бука утиче на човјека физички, психички и социјално, па тако може изазвати: 
оштећење слуха, сметње при комуникацији, узнемиравање, умор и слабији рад. 
 
Уколико се у току рада користи модерна и исправна механизација, а радови 
изводе у одређеним временским интервалима, према прописима и стандардима, 
биће знатно смањен утицај буке на животну средину. 
 
Емисија отпада 
Током грађења постројења настајаће различите врсте отпада (уклоњено ниско 
растиње, отпадна уља, различита амбалажа, остаци грађевинског материјала…) 
Отпад је сложен и хетероген материјал који настаје активностима у току 
изградње предметног постројења. 
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 
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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 соларне фотонапонске 
електране, спријечиће њихов негативан утицај на животну средину. 
 
Према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада 
(„Службени гласник Републике Српске”, број 19/15, 79/18), на предметној 
локацији током изградње предметног постројења јављају се сљедеће категорије 
отпада: 
 

Табела - Категорије отпада које се јављају на предметној локацији током  
изградње постројења 

ШИФРА НАЗИВ ОТПАДА 
02 01 07  отпади из шумарства 
13 01 10* минерална нехлорована хидраулична уља 
13 01 11* синтетичка хидраулична уља 

13 02 05* минерална нехлорована моторна уља, уља за мјењаче и 
подмазивање 

 13 02 06* синтетичка моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање 
 13 07 01* погонска горива и дизел 
15 01 06 мијешана амбалажа 

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

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

15 02 03 апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање, заштитна 
одјећа, која је другачија од 15 02 02 

17 01 01 бетон 
17 01 02 цигле 
17 01 03 плочице и керамике 
17 04 03 гвожђе и челик 
17 04 07 мијешани метали  
17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 
17 05 04 земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03  
17 05 06 ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05 
17 05 08  шљунак који није наведен под 17 05 07 
20 01 01 папир и картон 
20 01 02 стакло 
20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 
20 01 39 пластика 
20 01 40 метали 

НАПОМЕНА: Врсте отпада означене звјездицом (*) означавају врсте опасног отпада који 
морају збрињавати овлаштена лица за збрињавање опасног отпада. 
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Емисије на локацији током редовног рада постројења или обављања 
активности 
 
Основни допринос унапређењу животне средине соларних електрана се огледа 
управо у смањењу емисије загађујућих материја, усљед смањења производње 
електричне енергије из термоелектрана на лигнит, тј. смањења потрошње 
лигнита, а тиме и смањења емисије гасова стаклене баште.  
Основни извори емисија и мјеста настанка загађења из предметног постројења 
су: 
 технолошка опрема; 
 отпад који се јавља у процесу рада фотонапонске соларне електране; 

 
Емисија у ваздух 
У току рада предметног постројења, не очекују се емисије у ваздух будући да рад 
соларних панела практички не оптерећује околину. При раду соларних панела не 
производе се гасови са ефектом стаклене баште. 
 
Емисија у водна тијела 
У току одвијања технолошког процеса рада на предметној локацији настају: 

- атмосферске воде са фотонапонских панела и  
- атмосферске отпадне воде са отворених површина и макадамских 

површина интерних путева  
 
У току рада постројења, загађење вода може настати као посљедица 
неадекватног одржавања трансформаторске станице и замјене 
трансформаторског уља. 

 
Атмосферске отпадне воде са фотонапонских панела ће се, као незагађене, без 
пречишћавања, испуштати на околни терен. 
Атмосферске отпадне воде, са отворених површина и макадамских површина 
интерних путева ће се, без пречишћавања, испуштати на околни терен. 
Правилним одвођењам насталих атмосферских вода, те одржавањем 
трансформаторске станице спријечиће се могући утицаји, као и загађивање вода. 
 
У току рада на предметној локацији неће доћи до настајања технолошких 
отпадних вода. Вода ће се по потреби користити само за прање фотонапонских 
панела. За прање фотонапонских панела користи се искључиво вода пошто 
детерџенти могу оштетити саме фотонапонске панеле, а и велики су ударац на 
екосистем. 
Количина воде која се користи, на годишњем нивоу, за прање фотонапонских 
панела, зависи од временских услова у којима ради соларна електрана, али и од 
области гдје је лоцирана. Како се објекат фотонапонске електране не налази у 
непосредној близини индустријске зоне није предвиђено посебно одржавање.  
Неповољни утицај на водна тијела са аспекта корозије рјешава се наношењем 
довољно дебелог слоја цинка на челичним елементима конструкције, што се 
обезбјеђује ваљаним прорачуном и квалитетном израдом у складу са 
прорачуном. У случају примјене алуминијумске конструкције, проблем корозије је 
у потпуности елеминисан. 
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Емисија у земљиште  
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. 

 
Током рада соларне фотонапонске електране не долази до емисије загађујућих 
материја које би могле негативно утицати на земљиште.  
Такође, току рада предметног постројења неће се користити пестициди и остале 
хемикалије за сузбијање раста травнате вегетације који би могли довести до 
непотребног загађења околног земљишта, а самим тим ни вода. Одржавање 
површине ће се изводити само механичким методама. 
Усљед неодговарајућег одржавања трансформаторске станице може доћи до 
излијевања уља у земљиште и до његовог загађења. 
Правилним одржавањем трансформаторске станице спријечиће се могући 
утицаји, као и загађивање земљишта. 
 
Емисија буке 
Бука утиче на човјека физички, психички и социјално, па тако може изазвати: 

- оштећење слуха, 
- сметње при комуникацији, 
- узнемиравање, 
- умор и 
- слабији рад. 

Положај извора буке условљен је распоредом опреме на локацији пословног 
објекта, конфигурацијом и нивоом терена, правцем пружања интерних 
саобраћајница итд. 
 
У току рада предметног постројења, не очекују се емисија буке, будући да 
фотонапонске соларне електране у току свог рада не стварају буку и фреквенција 
возила која буду долазила на локацију неће бити висока. 
 
Емисија отпада  
У току рада предметног постројења неће доћи до генерисања отпада. 
Евентуални отпад који ће настајати на предметној локацији је:  

- отпад настао при замјени и одржавању дијелова опреме (било да се ради 
о редовним измјенама дотрајале опреме или о непредвиђеним 
кваровима); 

- опасан отпад (употребљени адсорбенс за сакупљање евентуално 
исцурјелог уље из трансформатора); 

На предметној фотонапонској електрани неће бити стално запослених радника, 
тако да неће доћи до стварања комуналног отпада. 
Отпад настао при замјени и одржавању дијелова опреме (било да се ради о 
редовним измјенама дотрајале опреме или о непредвиђеним кваровима), опасан 
отпад (употребљени адсорбенс за сакупљање евентуално исцурјелог уље из 
трансформатора), по дефиницији спада у индустријски отпад. 



"Екодозвола" д.о.о. Бања Лука 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Докази за издавање еколошке дозволе 

40 

Инертни отпад је отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или 
биолошким промјенама, не раствара се, не сагоријева или на други начин 
физички или хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче неповољно 
на друге материје са којима долази у контакт на начин који може да доведе до 
загађења животне средине или угрози здравље људи. 
 
Опасан отпад је отпад који, по свом поријеклу, саставу или концентрацији 
опасних материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље 
људи и има најмање једну од опасних карактеристика утврђених посебним 
прописима, укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован. 
 
Према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада 
(„Службени гласник Републике Српске”, број 19/15, 79/18), на предметној 
локацији током експлоатације предметног постројења јављају се сљедеће 
емисије отпада: 
 

Табела - Категорије отпада које се јављају на предметној локацији током 
експлоатације постројења 

ШИФРА НАЗИВ ОТПАДА 

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

15 02 03 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа 
другачији од оних наведених у 15 02 02 

НАПОМЕНА: Врсте отпада означене звјездицом (*) означавају врсте опасног отпада који морају 
збрињавати овлаштена лица за збрињавање опасног отпада. 
 
Отпад настао при замјени и одржавању дијелова опреме (било да се ради о 
редовним измјенама дотрајале опреме или о непредвиђеним кваровима) 
одвозиће се са локације од стране предузећа које ће обављати поправке и 
предвиђено одржавање.  
Ако се у процесу рада јави опасан отпад, потребно га је контролисано одлагати 
у намјенске затворене посуде или контејнере. За збрињавање опасног отпада 
(употребљени адсорбенс за сакупљање евентуално исцурјелог уљa из 
трансформатора), Инвеститор треба склопити уговор са предузећем надлежним 
за збрињавање опасног отпада. 
 
Емисија свјетлости - свјетлосни ефекат 
Свјетлосни ефекат код електране је незнатан и соларна електрана нема никакав 
утицај на ваздушни саобраћај из разлога што су панели премазани 
антирефлексијским слојем. 
 
Емисија зрачења: 
Наелектрисана тијела генеришу електромагнетно поље и помоћу њега 
интереагују са материјалном средином. Електромагнетно поље је посебан 
физички ентитет који представља један од облика егзистенције материје, 
простире се коначном брзином, посједује енергију и у информатичком смислу, 
носилац је информација и/или шума. 



"Екодозвола" д.о.о. Бања Лука 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Докази за издавање еколошке дозволе 

41 

Нејонизујуће зрачење је ЕМ зрачење које не посједује довољну енергију да 
изазове јонизацију у живим организмима. Природни извори нејонизујућег 
зрачења су ријетки и изразито слаби. 
ВНФ поља (поља врло ниске фреквенције) по дефиницији су поља фреквенције 
до 3 kHz. 
На овим фреквенцијама, таласна дужина је веома велика, 6000 m за 50 Hz. 
Познато је да у околини сваког проводника кроз који тече наизмјенична струја 
постоји електромагнетно поље. Интензитет електромагнетног поља опада са 
квадратом растојања од проводника. На већим удаљеностима ефекат 
нејонизујућег зрачења које потиче од таквог поља постаје безначајан. 
Изградњом предметне соларне фотонапонске електране доће до повећања 
нивоа електромагнетног зрачења тј. електромагнетних поља у односу на ниво 
прије изградње исте. ЕМ зрачење тј. поље ће у највећој мјери емитовати 
инвертори и трансформатори, а затим и електро опрема у разводним ормарима 
и други командно-управљачки уређаји и водови (само приликом протицања 
струје). Ради се о ЕМГ пољу, фреквенције 50 Hz. Ниво електромагнетног поља је 
низак и локалног је карактера (не простире се ван граница предметног 
постројења). Електромагнетско поље о коме је овдје ријеч, је поље које спада у 
нејонизирајућа поља, то значи да његова енергија у примарном акту инциденције 
није довољна да изазове јонизацију молекула у биолошком ткиву. 
 
У току рада предметне соларне електране није предвиђена стална људска 
посада, за управљање и надзор, који ће вршити контролу и надзор рада исте. 
Најближи стамбени објекат налази на удаљености од cc-+а 80 m од границе 
локације, тако да се с обзиром на његову удаљеност не очекује утицај 
електромагнетног зрачења који емитују инвертори, трансформатори, електро 
опрема у разводним ормарима и други командно-управљачки уређаји и водови 
на исти. 
 
Обавеза инвеститора је да за предметно постројење прибави рјешење 
којим се одобрава употреба извора електромагнетног поља, у складу са 
Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник 
Републике Српске“, број 34/19) и Правилником о заштити од 
електромагнетних поља до 300 GHz („Службени гласник Републике Српске“, 
број 99/19). 
 
Напомена: 
У току редовног рада постројења или обављања активности не очекују се емисије 
топлоте у животну средину. 
 
ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЖИВИ 
СВИЈЕТ У ЦЈЕЛИНИ  
 
Могући утицаји постројења на флору и фауну  
Осим индиректног неповољног утицаја наведеног у претходном пасусу, техничка 
рјешења соларних електрана могу имати и директан неповољни утицај.  
Будући да се комплекс налази под напоном – из безбједносних разлога је нужно 
да буде ограђен (такође и ради спријечавања крађе и вандализма). Ограда, у 
зависности од конфигурације, може спрјечавати кретање ситних глодара, 
водоземаца и рептила, што опет може имати индиректне утицаје на екосистем. 
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Такође, се може конфигурацијом ограде обезбиједити неометано кретање ситних 
животиња, али онда постоји и могућност да дође до оштећења 
електроенергетских инсталација (изолација) и да се на тај начин угрози 
безбједност животиња и исправност рада постројења. Стога је неопходно 
обратити пажњу, током одржавања електране, да ли је дошло до таквих 
случајева, јер они могу указивати на угроженост животне средине једнако као и 
индикацију оштећења електране. 
 
Могући утицај постројења на здравље становништва  
Обзиром да се најближи стамбени објекат налази на удаљености од cca 80 m од 
границе локације и да предметна соларна електрана не захтијева стални боравак 
радног особља, не очекује се значајан утицај на становништво, кад су у питању 
емисије из предметног постројења.  
 
Могући утицаји на околину по престанку рада соларне фотонапонске 
електране 
Напоменимо, да се по завршетку вијека соларне електране, фотонапонских 
модули и пратећа опреме могу рециклирати и поново употријебити у новим 
производима (нпр. стакло, алуминиј итд.). Технологија рециклирања 
фотонапонских панела наставиће се развијати у будућности како се буду 
развијале нове технологије и материјали за израду панела. Тренутно најбоље 
развијена технологија за рециклирање примјењује се за монокристалне и 
поликристалне силицијумске панеле, гдје можемо искористити до 95% 
рециклираних материјала за даљу употребу.  
Обавеза инвеститора је да, по престанку рада предметне соларне електране, 
уради Пројекат рекултивације терена и враћање предметног подручја у 
претходно стање.  
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Д) ОПИС ПРЕДЛОЖЕНИХ МЈЕРА, ТЕХНОЛОГИЈА И ДРУГИХ ТЕХНИКА ЗА 
СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊИВАЊЕ, УБЛАЖАВАЊЕ ИЛИ САНАЦИЈУ ШТЕТНИХ 
УТИЦАЈУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И ДРУГИМ 
ПРОПИСИМА, ТРЕТМАН И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И УПРАBЉАЊЕ 
НУСПРОИЗВОДИМА, КАО И МЈЕРЕ У СЛУЧАЈУ ИНЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА  

 
На основу процјене угрожености земље, ваздуха и околних водних ресурса, 
имајући првенствено у виду локацију постројења, његову намјену, физичко-
хемијске особине материјала са којима се манипулише, те могућности 
инцидентних ситуација, потребно је предвидјети максимално могуће мјере 
заштите природне средине у непосредној околини. 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, према препорукама из БРЕФ 
докумената, тако да: 

• не угрожава нити омета здравље људи и да не представља 
несносну/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 превенције за свођење употребе сировине, воде и енергије на 
минимум: 

• осигурати уз помоћ програма обуке, да се запослени упознају са 
еколошким аспектима пословања предузећа и њиховим основним 
обавезама; 

• обезбиједити правилно руковање са опремом и уређајима који се користе 
у процесу рада; 

• дозволити руковање опремом и уређајима, инсталацијама само 
овлаштеним и оспособљеним лицима, а на видним мјестима истакнути 
одговарајућа упутства за руковање као и потребна упозорења и забране; 

• упозоравати раднике на радну дисциплину којом се налаже пажљиво 
руковање са појединим уређајима и опремом; 
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• адекватном организацијом процеса рада спријечити настајање и расипање 
чврстог и течног отпада; 

• приликом набавке нове опреме вршити одабир опреме којом ће се 
осигурати: оптимална потрошња сировина и енергије, минималан ниво 
емисија и олакшати правилан рад; 

• оптимизирати процедуре чишћења манипулативног простора на што мању 
потрошњу воде, контролисати потрошњу електричне енергије; 

• вршити редовну техничку контролу, преглед, сервисирање и оправке 
опреме и уређаја које се користе у раду; 

• ограничити кретање возила, осим за потребе процеса рада; 
• ограничити кретање људи, осим запослених радника; 
• контролисати потрошњу електричне енергије по потрошачима;  
• у току рада производног објекта обезбједити оптимално кориштење, 

мјерење и контролу потрошње воде (обављати мјерење потрошње воде, 
како би се имао увид у потрошњу воде у циљу предузимања корективних 
мјера); 

• обезбиједити могућност одлагања материјала који се може поново 
користити; 

• стандардне машинске и електро инсталације потребно је периодично 
прегледати, односно морају бити атестиране и испитане од стране 
овлаштене организације. 

 
Мјере за смањење емисије током изградње постројења 
 
Мјере смањења емисија у ваздух: 

• Код организовања градилишта и извођења радова у току изградње 
користити савремену праксу и средства, технички исправне уређаје, 
возила и постројења која су, према европским стандардима, 
класификована у категорију са минималним утицајем на околину. 

• У току извођења радова на изградњи соларне електране као енергент за 
грађевинске машине користити нискосумпорна горива, код којих је садржај 
сумпора испод 1%. 

• У току грађења примјенити све мјере на смањењу концентрације прашине 
у ваздуху. 

• Приликом утовара ископаног материјала у сушном периоду потребно је 
квашење (поступак орошавања водом) да би се постигла његова влажност 
од 6% и издвајање прашине свело на минимум. 

• Приступне и друге градилишне путеве потребно је редовно одржавати и 
квасити водом и то 2 до 4 пута у току дана уколико је подлога земљана са 
хабајућим слојем пијеска. Такође при изградњи приступних путева водити 
рачуна о томе да се што је могуће мање наруши изглед околине. 

 
Мјере смањења негативног утицаја на воде и земљиште: 

• Забрањена је дистрибуција горива на предметном локалитету, због 
могућности загађења животне средине (земљишта и воде). 

• На предметној локацији потребно је поставити посуду за адсорбенс 
(пиљевина, пијесак, екопор) у случају просипања нафте и нафтних 
деривата. 

• Отпад настао упијањем нафте и нафтних деривата посебно одлагати и 
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третирати као опасан отпад по уговору са овлаштеним предузећем. 
• Површински слој земљишта настао откопавањем (због изградње соларне 

електране и смјештаја грађевинске механизације) благовремено одвозити 
и збрињавати у сагласности са надлежном комуналном службом. На тај 
начин се спречава његово расипање на локацији и спирање истог 
атмосферилијама. 

• Вишак грађевинског материјала након изградње предметног постројења, 
не смије се истресати у водотоке, нити на околно земљиште, већ га 
благовремено одвозити и збрињавати у сагласности са надлежном 
комуналном службом. На тај начин се спречава његово расипање на 
локацији и спирање истог атмосферилијама. 

• Површине на локацији редовно чистити и одржавати уредним. 
• Прање и одржавање радне механизације не обављати на предметној 

локацији, већ на дефинисаном мјесту гдје је омогућено контролисано 
прихватање отпадних вода од прања и таложење суспендованих честица 
из истих. 

 
Мјере заштите од буке: 

• Грађевинске радове у току којих би се јављала повишена бука, изводити у 
одређеним временским интервалима, према прописима и стандардима. 

• Забранити коришћење грађевинских машина у ноћном периоду и 
ограничити их на радне сате и дане у седмици. У случају да ниво буке 
прекорачи дозвољене вриједности, забранити кориштење механизације 
која производи недозвољену буку, односно користити модерну и исправну 
механизацију. 

 
Мјере за смањење емисије током употребе постројења 
 
Мјере смањења емисија у ваздух: 

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

• Забранити рад моторних возила приликом боравка на предметној 
локацији, у циљу смањења емисије продуката сагоријевања из истих.  

• Редовно одржавати и чистити макадамске површине интерних путева. 
 

Мјере смањења негативног утицаја на воде: 
• Атмосферске отпадне воде са фотонапонских панела, отворених 

површина и са макадамских површина интерних путева одводити на 
околни терен. 

• Одржавати систем за прикупљање атмосферских отпадних вода са 
отворених површина и са макадамских површина интерних путева. 

 
Мјере смањења негативног утицаја на земљиште: 

• Одредити посебно мјесто са танкваном за држање посуда са опасним 
отпадом, заштићено од утицаја атмосферилија. 

• Обезбиједити одговарајуће количине адсорбенса (комерцијалног назива 
нпр. LEYCO-SОRB DRY или сл.), средства за суво чишћење земљишта и 
радних површина. Истим дјеловати у случају просипања 
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трансформаторског уља, мазива и других хемикалија у кругу предметне 
локације. Употребљени адсорбенс одлагати у контејнер за опасни отпад. 

• Опасан отпад (употребљени адсорбенс за сакупљање евентуално 
исцурјелог уље из трансформатора) као опасан отпад одвозити и 
збрињавати од стране предузећа овлаштеног за прикупљање и 
збрињавање ове врсте отпада. 

 
Мјере за спречавање/смањење настанка отпада уз мјере управљања 
отпадом: 

• Направити план управљања отпадом за предметно постројење у складу 
са чланом 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 
111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21), усклађен са технолошким 
процесом рада. 

• Одговорно лице треба да спроводи план управљања отпадом и води 
евиденцију о врстама, количини, мјесту настанка и третману отпада. 

• Отпад који ће настајати на локацији, прикупљати и раздвајати на мјесту 
настанка, а опасни отпад одлагати у намјенске контејнере и посуде за 
опасни отпад, у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о 
категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 19/15, 79/18). 

• Набавити намјенске, водонепропусне контејнере и посуде за збрињавање 
комуналног, опасног и неопасног отпада и исте поставити на локацију 
уређену за безбједно привремено одлагање, заштићену од атмосферских 
утицаја. 

• Контејнери - канте за складиштење отпада морају јасно бити означени 
типом и нивоом опасности отпада. 

• Поставити упозоравајуће табле са упутама и забранама. 
• Спријечити неконтролисано расипање отпада. 
• Закључити уговоре са овлаштеним правним лицима за одвоз и 

збрињавање комуналног, опасног и неопасног отпада. 
 
Мјере у случају инцидентних ситуација 
Вјероватноћа настанка инцидента у току рада соларне електране је врло мала, 
посебно уважавајући примјену свих релевантних законских прописа управљања 
и одржавања читавог система. 
Међутим у току грађевинских радова и изградње соларне електране, може доћи 
до инцидентног загађења земљишта и вода моторним уљима и нафтним 
дериватима из возила и машина. Пажљивим руковањем машинама и примјеном 
превентивних мјера, ризик од такве могућности је минималан. 
 
Овим мјерама се умањују посљедице већ изазване инцидентним ситуацијама. У 
принципу, оне обухваћају акције које још можемо предузети да би смањили 
активирање разорних потенцијала, односно смањили моћ разарања ослобођеног 
(активираног) потенцијала, те акције спречавања нежељених посљедица тог 
догађаја.  
Мјере обухватају:  

• Добру комуникацију са ватрогасним службама, цивилном заштитом, 
службом хитне медицинске помоћи и полицијом;  
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• Узбунити ватрогасну службу: 123; Службу хитне медицинске службе: 124, 
Службу МУП-а: 121; 

• Дјелотворно гашење пожара у зачетку, у сврху правовременог гашења и 
спречавања разарајућих пожара на објектима који пријете изворима 
опасности за околину, односно прелаз пожара на њих.  Дјелотворно 
гашење развијених пожара на наведеним локалитетима пожарном 
професионалним и добровољним ватрогасним екипама, са којима треба 
успоставити сарадњу;  

• Активирати властите и градске снаге на евакуацију и спашавање људи из 
микро и макро локације, код појаве снажног угрожавања; 

• Активирати узбуњивање снага цивилне заштите, у сврху појачане 
приправности при изванредном догађају;  

• Евакуисати особе из угроженог подручја, организовати спашавање 
озлијеђених особа у несрећи, уз пружање помоћи на одговарајући начин;  

• Успоставити сарадњу са службом хитне медицинске помоћи имајући на 
уму да у случају пожара настаје угљен моноксид, угљен диоксид, оксиди 
азота и др. У сарадњи са службом хитне медицинске помоћи припремити 
упутство за давање прве помоћи;  

• Спријечити свако излијевање нафтних деривата, а у случају истог што је 
прије могуће зауставити. Мобилне преграде у сврху заштите простора се 
могу направити од пијеска, земље као и другог материјала за заштиту. 
Плитки контејнери (посуде) се могу користити при прикупљању било каквог 
производа (излива материјала) који је у току излијевања; 

• У случају пожара нафтних деривата ослобађају се штетни гасови те је 
непходно носити заштитно одијело и маску за дисање. Када се деси пожар 
прска се вода у виду водене завјесе између ватре и површине са нафтним 
дериватима и предузимају све мјере да се ефекат односно дјеловање 
топлоте на резервоар сведе на минимум. Ако се водена завјеса не може 
сигурно урадити тада се примјењује хлађење површине резервоара 
помоћу воде тако да се спријечи дисторзија метала. У случају да се танк 
или контејнер запали онда треба користити хемијски прашак, угљен 
диоксид или пјену као средство за гашење. 
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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, 
соларна фотонапонска електрана, 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, 63/21, 65/21) и Законом о водама („Службени 
гласник Републике Српске”, број 50/06, 92/09, 121/12, 74/17), те одговарајућим 
подзаконским актима. 
Одговорно лице у случају несреће је Младен Елез и он је дужан 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 соларне фотонаспонске електране, 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: 
 Заштиту подземних вода и земљишта, од загађења неконтролисаним 

одлагањем чврстог отпада, ријешити одвајањем по врсти и 
правовременим одвожењем на, за то предвиђену, депонију. 

 У складу са пожарним оптерећењем објекта, извршити постављање 
одговарајућег броја противпожарних апарата. 

 Код градње или доградње објеката, предвидјети одговарајућу изолацију од 
буке, па према томе бирати грађевинске материјале са што већом звучном 
изолацијом. 

 Даљом изградњом објекта, касније и његовим функционисањем, не 
угрозити режим постојећих подземних и површинских вода. 

 Стандардне машинске инсталације морају бити атестиране и испитане на 
пробни притисак и компактност изолације. 

 Сакупљање отпада на предметној локацији, ријешити путем посебних 
контејнера, а исти затим одвозити на депонију (уговор са овлаштеним 
лицима).   

У складу са правилником о методологији и начину вођења регистра 
постројења и загађивача („Службени гласник РС“, број 92/07), сходно 
члановима 3. и 8. и подацима наведеним у табели бр. 2, а према формату 
прописаном у табели број 3 (из горе наведеног правилника), одговорно 
лице овог постројења дужно је, надлежном органу управе за послове 
заштите животне средине, доставити извјештај до 30. јуна текуће године за 
предходну годину извјештавања.  
 
Мјере након затварања постројења: 

 предузети све мјере које су захтјеване или ће се захтјевати према 
законима који су или ће бити на снази; 
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 у случају преуређења постројења или доградње нових помоћних 
објеката, вршити уградњу конструктивних материјала које не садрже 
токсичне или радиоактивне елементе; 

 на прихватљив начин околине, користити све расположиве мјере у циљу 
уклањања отпада; 

 у случају промјене намјене локалитета, Инвеститор је дужан извршити 
рекултивацију терена и предметни локалитет довести у првобитно 
стање у складу са посебним пројектом о рекултивацији; 

 отпад који би настао приликом рушења постројења, збринути на 
прописани начин; 

 извршити физичко уклањање постројења и објеката; 
 на крају извршити физичко поравнавање терена и оплеменити изглед и 
пејзаж локације засијавањем и засађивањем одговарајућих биљних 
врста;  

 
Циљ наведених мјера је довођење наведене локације у првобитно стање 
чиме ће се обновити биљни и животињски свијет, добиће се природан пејзаж 
и изглед локације, односно вратиће се стари изглед и стање животне средине 
на предметној локацији. 
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Е) ОПИС МЈЕРА ПЛАНИРАНИХ ЗА МОНИТОРИНГ ЕМИСИЈА У ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ, УКЉУЧУЈУЋИ ГРАНИЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ЕМИСИЈА ПРОПИСАНЕ 
ПОСЕБНИМ ПРИЛОЗИМА, ПАРАМЕТРЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ МОГУ 
УТВРДИТИ ШТЕТНИ УТИЦАЈИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И МЈЕСТА, НАЧИН И 
УЧЕСТАЛОСТ МЈЕРЕЊА УТВРЂЕНИХ ПАРАМЕТАРА 

 
Све планиране мјере мониторинга имају за циљ смањење емисија загађујућих 
материја у ваздух, воду и земљиште, чиме се смањује утицај наведеног 
постројења на животну средину. 
Уколико се у току рада соларне фотонапонске електране појаве веће емисије од 
прописаних у појединим Правилницима, предузеће је дужно одмах приступити 
њиховом смањењу и санацији евентуалног загађења или заустављању самог 
рада, док се не отклоне извори превелике емисије. О наведеним инцидентима 
одговорно лице је дужно обавјестити надлежни орган. 
 

Табела - Мјере планиране за мониторинг емисија у животну средину 
 

Опис мјере Учесталост 

Организовати обуку свих запослених и водити 
записе о обуци и подизању свијести запослених о 
унапређењу радних процедура у циљу превенције 
загађивања. 

Сваких 6 мјесеци 

Водити дневник у који се уписују подаци важни за 
рад објеката, а нарочито  подаци о количини и 
начину депоновања  продукованог отпада, 
потрошњи воде. Саставни дио  дневника мора 
бити: документација о техничко - технолошкој 
опремљености објекта, количини утрошених 
сировина и помоћних материјала, количини 
утрошене воде и електричне енергије (укупно, као 
и по јединици производа), подаци о годишњој 
производњи и о предузетим мјерама по 
захтјевима из еколошке дозволе и евентуално по 
захтјевима инспекције за заштиту животне 
средине и водопривредне инспекције. 

Мјесечно и годишње 

Водомјере и сатове за електричну енергију на 
локацији предметног објекта редовно очитавати и 
записивати податке. Вршити редовне анализе 
података о утрошку воде и енергије, пратити 
ефекте провођења активности и мјера из Плана у 
погледу смањења утошка, те водити записе о 
овоме. Анализирати и економске ефекте 
постигнуте смањењем утрошка воде кроз накнаде 
које се плаћају. 

Сваки мјесец 

Надзирати и водити запис о провођењу програма 
активности и мјера за спречавање цурења воде 
из славина, цјевовода, опреме и пумпи. На бази 
ових докумената планирати будуће активности. 

Сваки мјесец 

Направити сумарни извјештај о свим 
претходно наведеним мјерама за мониторинг  
настанка отпада и емисија 

Једном годишње 
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Сам мониторинг план има превентивни значај у спречавању загађења животне 
средине и благовременом реаговању. Основни циљ који се мора испунити кроз 
процес мониторинга је да се смањи емисија загађујућих материја и њихов утицај 
на животну средину и здравље људи, да се смањи количина отпада, да се 
обезбиједи и промовише што већи проценат поновне употребе, рециклаже 
насталих продуката, као и безбједно одлагање отпада.  
 
У програму праћења стања животне средине неопходно је проводити 
сљедеће мјере на предметној локацији: 
1. У току грађења: 
 мониторинг буке, 
 мониторинг стања отпадних материја. 

 
Табела - Мониторинг елемената животне средине у току изградње соларне 

фотонапонске електране 
Р. 
бр. 

Аспект  
животне 
средине 

Закон /Пропис Мјесто 
мјерења 

Параметри  
који се анализирају 

Начин  
вршења 

мониторинга 

Учесталост 
мониторинга 

1. МОНИТОРИНГ 
ЕМИСИЈЕ БУКЕ 

Правилник о дозвољеним 
границама интензитета 

звука и шума (“Службени 
лист БиХ“, број 46/89) 

На граници 
предметне 
локације, 

према 
најближем 
стамбеном 

објекту 

Ниво буке 

Одговарајућа 
опрема за 

мониторинг 
буке 

Једанпут 
годишње у 

вријеме 
извођења 

грађевинских 
радова или по 

налогу 
надлежног 
инспектора 

2. 

МОНИТОРИНГ 
СТАЊА 

ОТПАДНИХ 
МАТЕРИЈА  

- МЈЕСЕЧНИ- 

Закон о управљању 
отпадом („Службени 

гласник РС”, број 111/13, 
106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 

65/21); 
Правилник о категоријама, 

испитивању и 
класификацији отпада 

(„Службени гласник 
Републике Српске”, број 

19/15, 79/18) 
 

На 
предметној 

локацији 

План управљања 
отпадом - Мјесечно 

 
2. У току експлоатације: 
 мониторинг стања отпадних материја. 
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Табела - Мониторинг елемената животне средине у току експлоатације 
предметног постројења 

Р. 
бр. 

Аспект  
животне 
средине 

Закон /Пропис Мјесто 
мјерења 

Параметари  
који се анализирају 

Начин  
вршења 

мониторинга 

Учесталост 
мониторинга 

1. 

МОНИТОРИНГ 
СТАЊА 

ОТПАДНИХ 
МАТЕРИЈА  

- МЈЕСЕЧНИ- 

Закон о управљању 
отпадом („Службени 

гласник РС”, број 111/13, 
106/15, 16/18, 70/20, 

63/21, 65/21); 
Правилник о 

категоријама, испитивању 
и класификацији отпада 

(„Службени гласник 
Републике Српске”, број 

19/15, 79/18, 70/20) 
 

На 
предметној 

локацији 

План управљања 
отпадом - Мјесечно 

 
Напомена: 

• Мониторинг квалитета ваздуха није предвиђен у оквиру ових Доказа, јер 
се у току рада предметне соларне фотонапонске електране не очекују 
емисије у ваздух, будући да рад соларних панела практички не оптерећује 
околину и не производе гасове са ефектом стаклене баште. Такође, у току 
рада предметног постројења, не очекује се емисија буке, будући да 
фотонапонске соларне електране у току свог рада не стварају буку. 

• Мониторинг емисије буке (у току грађења) врши овлаштена институција. 
• Мониторинг стања отпадних материја (у току грађења и у току процеса 

рада) врши Инвеститор према Плану управљања отпадом, користећи 
табеле дате прилогу истог. 
 

Граничне вриједности емисије буке 
Мјерења вршити у складу са Правилником о дозвољеним границама 
интензинтета звука и шума (“Службени гласник СР БиХ”, број 46/89). У смислу 
наведеног Правилника дан подразумјева период од 6 до 22 часа, а ноћ од 22 до 
6 часова. Дјеловање буке изван граница предметног објекта не смије да прелази 
дозвољену границу у складу са Правилником о дозвољеним границама 
интензинтета звука и шума (“Службени гласник СР БиХ”, број 46/89). 

 
 

Подручје 
(зона) 

 
 

Намјена подручја 

Највиши дозвољени нивои 
вањске буке дB (А) 

 
Вршни нивои 

Еквивалентни нивои Леq 
Дан Ноћ Л10 Л1 

I Болничко, љечилишно 45 40 55 60 

II Туристичко, рекреацијско, 
опоравишно 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 
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V 
Пословно, управно, 
трговачко, занатско, 
сервисно 

65 60 75 80 

VI 
Индустријско, складишно, 
сервисно и саобраћајно 
подручје без станова 

70 70 80 85 

 
Предметна локација, у односу на околину, спада у зону IV - Трговачко, 
пословно, стамбено и стамбено уз саобраћајне коридоре, складишта без 
тешког транспорта 
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Ж) ОПИС РАЗМАТРАНИХ АЛТЕРНАТИВНИХ РИЈЕШЕЊА У ОДНОСУ НА 
ПРЕДОЖЕНУ ЛОКАЦИЈУ И ТЕХНОЛОГИЈУ, КАО И РАЗЛОГЕ ЗБОГ КОЈИХ СЕ 
ОДЛУЧИЛО НА ПРЕДЛОЖЕНА РИЈЕШЕЊА 
 
Код избора локације, Инвеститор се одлучио за одабрану локацију не 
презентујући могућа алтернативна рјешења. Изабрана локација је резултат 
одређене процјене за успјешну експлоатацију предметног постројења који је 
прилагођен ситуацији на терену и постојећим објектима у окружењу.  
 
Предузимањем овог захвата, Инвеститор се оприједјелио за обављање 
дјелатности у складу са позитивним законима из домене заштите животне 
средине и закључцима који ће се утврдити рјешењем надлежне институције, 
односно условима и ограничењима који ће бити садржани у одобрењу за 
употребу објекта. 
 
Обзиром на предвиђено трајање експлоатације, Инвеститор се опредјелио за 
стално праћење процеса рада, уз стални непосредни контакт с локалном 
заједницом који ће укључивати и извјештавање јавности о могућим проблемима 
везаним уз заштиту животне средине. 
 
Обзиром на положај локације предметног постројења и технолошки процес, 
односно немогућности прекограниченог утицаја реализације захвата на околину 
и глобалног утицаја на животну средину, оцијењено је оправданим изузимање 
овог поглавља из садржаја Доказа. 
 
Заштита животне средине, а посебно заштита пејзажних вриједности, ваздуха 
као и подземних и површинских вода представља трајну и важну задаћу носиоца 
захвата.  
 
Из наведеног се види да предметна соларна фотонапонска електрана жели 
проводити политику заштите животне средине на предметној локацији. 
 
Везано уз израду Доказа и прихваћање овог Захтјева, прије издавања еколошке 
дозволе, Инвеститор ће упознати локалну јавност с Доказима, планираним 
мјерама на смањењу емисија и усклађивању с најбољим расположивим 
техникама. 
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З) ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ИЗРАЂЕН У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ 
ПРОПИСОМ КОЈИ РЕГУЛИШЕ УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
 
Полазећи од Законом дате дефиниције да се под отпадом подразумјевају 
материјали који настају у обављању производне, услужне или друге дјелатности, 
предмети искључени из употребе као и отпадне материје које настају у 
потрошњи, а могу се непосредно или уз одговарајућу дораду и прераду 
употребљавати као сировине у производњи или као полупроизводи, произлази 
констатација да се отпад на предметној локацији може третирати као 
специфична врста отпада. 
Начин сакупљања и привременог депоновања свих врста отпада на локацији 
предметног постројења (до преузимања од овлаштених кућа за збрињавање 
насталог отпада) зависи од његових карактеристика: 

• хемијског састава, 
• агрегатног стања, 
• могућности разградње и 
• количине или могућности рециклаже – као секундарних сировина. 

 
У току рада предметног постројења неће доћи до генерисања отпада. 
Евентуални отпад који ће настајати на предметној локацији је:  

- отпад настао при замјени и одржавању дијелова опреме (било да се ради 
о редовним измјенама дотрајале опреме или о непредвиђеним 
кваровима); 

- опасан отпад (употребљени адсорбенс за сакупљање евентуално 
исцурјелог уље из трансформатора); 

На предметној фотонапонској електрани неће бити стално запослених радника, 
тако да неће доћи до стварања комуналног отпада. 
 
Из тих разлога је унапређење управљања отпадом на локацији предметног 
комплекса идентификовано као високи приоритет. Такође, прихваћено је да се 
стандарди ЕУ, закон о управљању отпадом, те други подзаконски прописи у вези 
управљања отпадом на локацији, морају имплементирати тренутно, те да су 
промјена у смислу поступне надоградње, једини економски исплатив начин са 
којим се могу очекивати побољшања, која би дала дугорочно позитивне 
резултате. 
Прогресивне промјене које се требају имплементирати састоје се у захтјеву за 
бољим увидом за производњу отпада на предметној локацији за механизме којим 
би се смањило, а затим повратило и рецикловало што је могуће више отпада на 
економски исплатив начин. 
Преостали отпад мора бити третиран (обрађен) на локацији предметног 
комплекса, а затим одложен на начин који смањује негативне посљедице по 
околину. Зато је потребно предметни процес рада, проводити на начин да се 
избјегну инцидентне ситуације и стварање отпада, како би се животна средина 
сачувала за будуће нараштаје. Произведени отпад се мора максимално 
редуковати, а преостали дио адекватно збринути у сарадњи са овлаштеним и 
регистрованим предузећима за управљање отпадом. 
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ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
Одговорно лице за управљање и правилно збрињавање отпада, према члану 31. 
Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број 
111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21) је Младен Елез, који је одговоран за 
рад предметне соларне фотонапонске електране, за активности произашле из 
рада садржаја истог, као и за правилно збрињавање, спровођење мјера за 
смањење, поврат и рециклажу отпада. 
Дужности лица одговорног за управљање отпадом су: 
 спровођење и ажурирање плана управљања отпадом из члана 22. Закона о 

управљању отпадом, 
 предлагање мјера превенције, смањења, поновног искоришћења и 

рециклаже отпада и 
 праћење и спровођење закона и других прописа о управљању отпадом и 

извјештавање органа управљања. 
 
ОСНОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
Основа за доношење Плана управљања отпадом је Закон о управљању отпадом 
(„Службени гласник Републике Српске”, број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 
65/21) који третира све врсте дјелатности, операције и постројења у управљању 
отпадом. 
Одредбе овог закона не примјењују се на: 

а) радиоактивни отпад, 
б) гасове који се емитују у атмосферу, 
в) отпадне воде, осим течног отпада, 
г) муљ из канализационих система и садржај септичких јама, осим муља из 

постројења за третман муља, 
д) отпад животињског поријекла (лешеви животињског поријекла и њихови 

дијелови и саставни дијелови животињског тијела који нису намијењени или 
безбједни за исхрану људи, као и конфискат) из објеката за узгој, држање, 
клање животиња, као и из објеката за производњу, складиштење и промет 
производа животињског поријекла, фекалне материје са фарми и друге 
природне, неопасне супстанце које се користе у пољопривреди, 

ђ) отпад из рударства који настаје истраживањем, ископавањем, прерадом и 
складиштењем минералних сировина, као и јаловина из рудника и 
каменолома, 

е) отпад који настаје при тражењу, ископавању, превозу и коначној обради или 
уништавању минско-експлозивних и других бојних средстава и експлозива и 

ж) сламу и други неопасан пољопривредни или шумски материјал који се налази 
у природи и користи у пољопривреди, шумарству или за производњу енергије 
из такве биомасе поступцима или методама које немају штетан утицај на 
животну средину и не угрожавају здравље људи. 

 
Циљ овог закона је да се обезбиједе и осигурају услови за: 

a) управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна 
средина, 

б) превенцију настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и 
рационалним коришћењем природних богатстава, као и отклањање 
опасности од његовог штетног дејства на здравље људи и животну средину, 

в) поновно искоришћавање и рециклажу отпада, издвајање секундарних 
сировина из отпада и коришћење отпада као енергента, 
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г) развој поступака и метода за одлагање отпада, 
д) санацију неуређених одлагалишта отпада, 
ђ) праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада и 
е) развијање свијести о управљању отпадом. 

Према члану 22. наведеног закона: 
1) За сва постројења за која се издаје еколошка дозвола припрема се и доноси 

план управљања отпадом, који садржи: 
а) 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), 
б) мјере које се предузимају у циљу смањења производње отпада, посебно 
опасног отпада, 
в) поступке и начине раздвајања различитих врста отпада, посебно опасног 
отпада и отпада који ће се поново користити, ради смањења количине отпада 
за одлагање и 
г) начин складиштења, третмана и одлагања отпада. 

(2) План управљања отпадом припрема овлашћено правно лице које испуњава 
услове за обављање дјелатности из области заштите животне средине. 

(3) План управљања отпадом, заједно са осталим доказима, прилаже се уз 
захтјев за издавање еколошке дозволе, у складу са прописом који регулише 
заштиту животне средине. 

(4) План управљања отпадом ажурира се сваких пет година. 
 
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ПРОИЗВОДЊЕ ОТПАДА, 
ПОСЕБНО ОПАСНОГ ОТПАДА 
Управљање отпадом заснива се на сљедећим начелима: 
 начело избора најпогодније опције за животну средину каже да је то 

систематски и консултативни процес доношења одлука који обухвата 
заштиту и очување животне средине. Примјена избора најпогодније опције 
за животну средину установљава, за дате циљеве и околности, опцију или 
комбинацију опција која даје највећу добит и најмању штету за животну 
средину у цјелини, уз прихватљиве трошкове и профитабилност, дугорочно, 
али и краткорочно. 

 
 начело близине и заједничког приступа управљању отпадом 

подразумијева: 
a) третирање или одлагање отпада што је могуће ближе мјесту његовог 

настајања, односно у подручју у којем је произведен, да би се у току 
транспорта отпада избјегле нежељене посљедице на животну средину, 

b) вршење избора локације постројења за третман или одлагање отпада у 
зависности од локалних услова и околности, врсте отпада, његове 
запремине, начина транспорта и одлагања, економске оправданости, као 
и од могућег утицаја на животну средину и 

c) заједничко управљање отпадом обезбјеђује се развојем и примјеном 
заједничких планова заснованих на стратегији управљања отпадом 
донесеном у складу са овим законом. 

 
 начело хијерархије управљања отпадом представља редослијед 

приоритета у пракси управљања отпадом, а то је: 



"Екодозвола" д.о.о. Бања Лука 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Докази за издавање еколошке дозволе 

58 

a) превенција стварања отпада и редукција, односно смањење коришћења 
ресурса и смањење количина и/или опасних карактеристика насталог 
отпада, 

b) поновна употреба, односно поновно коришћење производа за исту или 
другу намјену, 

c) рециклажа, односно третман отпада ради добијања сировине за 
производњу истог или другог производа, 

d) искоришћење, односно коришћење вриједности отпада (компостирање, 
спаљивање уз искоришћење енергије и др.) и 

e) одлагање отпада депоновањем или спаљивање без искоришћавања 
енергије, ако не постоји друго одговарајуће рјешење. 

 
 начело одговорности подразумијева да: 

a) произвођачи, увозници, дистрибутери и продавци производа који утичу 
на пораст количине отпада одговорни су за отпад који настаје усљед 
њихових активности, 

b) произвођач сноси највећу одговорност, јер утиче на састав и особине 
производа и његове амбалаже и 

c) произвођач је обавезан да брине о смањењу настајања отпада, развоју 
производа који су рециклабилни, развоју тржишта за поновно 
коришћење и рециклажу својих производа. 

 
 начело загађивач плаћа каже да произвођач производа од којег настаје 

отпад, односно произвођач отпада, претходни власник отпада, односно 
власник отпада сноси трошкове мјера управљања отпадом, те је 
финансијски одговоран за спровођење санацијских мјера због штете коју је 
проузроковао или би могао да је проузрокује отпад. 

 
Основне мјере за спречавање настанка отпада на локацији предметног 
објекта: 
 Максимално смањити настајање свих врста отпада кроз поштовање 

технолошког процеса. 
 Настали опасни отпад, на одговарајући начин збринути. 
 На средствима за рад, редовно вршити контролу рада опреме, у циљу 

смањења отпада, односно, уклањања отпадног материјала. 
 Посебна пажња се мора обратити на саме машине, опрему за смањење 

емисија, дијелове за прикупљање отпада и др. 
 Сав настали отпад ће се збрињавати у складу са потписаним уговорима са 

овлаштеним оператерима, и др. 
У току рада јављају се и одређене количине разних врста опасног и неопасног 
отпада. Наведени отпади се морају класификовати и одвојено складиштити до 
коначног збрињавања од стране овлаштеног предузећа за управљање опасним 
отпадом, водећи рачуна да вријеме трансфера буде што краће. 
 Сакупљање опасног отпада са предметне локације, мора се вршити путем 

контејнера затвореног типа. Контејнери морају бити лоцирани на чврстој, 
водонепропусној подлози у надкривеном простору. 

 Као посљедица рада и боравка запослених, јавља се извјесна количина 
комуналног отпада, који се одлаже у контејнер и којег одвози овлаштено 
предузеће према склопљеном уговору. 
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НАЧИН СКЛАДИШТЕЊА, ПАКОВАЊА И ОБИЉЕЖАВАЊА ОПАСНОГ ОТПАДА                               
(у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обиљежавања 
опасног отпада - „Службени гласник Републике Српске“, број 49/15) 
 
Складиште опасног отпада треба да испуњава сљедеће (опште) техничко-
технолошке услове: 
1) да је затворено и наткривено, 
2) да је изграђено од чврстог материјала, потпуно затворено или да је ограђен 

наткривени простор, у који је онемогућен доток оборинских вода, 
3) да је физички одвојено од осталих просторија друге намјене, 
4) отпад се складишти одвојено у складу са својом врстом, карактеристикама и 

агрегатним стањем, 
5) подна површина складишта треба да буде непропусна и отпорна на дјеловање 

ускладиштеног отпада, 
6) да је опремљено тако да се спријечи расипање или пролијевање отпада, 

ширење прашине, буке, мириса и других емисија, 
7) да је опремљено уређајима, опремом и средствима за дојаву, гашење и 

спречавање ширења пожара, 
8) на уочљивом мјесту у складишту треба да буде истакнут план дјеловања у 

случају ванредних ситуација, који садржи податке о врстама отпада који се 
складишти, о могућим ванредним ситуацијама, име, презиме, телефонске 
бројеве одговорних лица и њихова овлашћења, телефонске бројеве полиције, 
ватрогасаца и хитне помоћи и 

9) треба да буде означено натписом: “СКЛАДИШТЕ ОПАСНОГ ОТПАДА”, с 
подацима о врстама опасног отпада који се складишти, индексним бројевима 
из Каталога отпада у складу Правилником о категоријама, испитивању и 
класификацији отпада (“Службени гласник Републике Српске”, број 19/15, 
79/18) и подацима о квалификованом лицу одговорном за стручни рад за 
управљање опасним отпадом и радном времену складишта. 

 
За складишта текућег опасног отпада, осим општих услова, треба да се осигура 
сабирна јама или посуда обима најмање 10% свих посуда, које се могу 
складиштити на припадајућој сливној површини, с тим да њена запремина не 
може бити мања од запремине највеће посуде или спремника. 
За складиште гасовитог опасног отпада, осим општих услова, треба да се 
осигурају посуде и спремници од отпорног материјала за сигурно пуњење, 
пражњење, узимање узорака, те непропусно затварање и печаћење. 
У складишту опасног отпада, у зависности од врсте агрегатног стања опасног 
отпада, поред техничко-технолошких услова, треба да буду испуњени и сљедећи 
услови: 

1) постављање расвјете с умјетним изворима свјетла за сигурно руковање 
опасним отпадом и 

2) уграђивање енергетских, плинских, водоводних, вентилацијских и осталих 
инсталација у складу са посебним прописима којима се регулише 
уграђивање наведених инсталација. 

Посуда за складиштење опасног отпада треба да буде затворена и израђена од 
материјала који обезбјеђује непропустљивост са одговарајућом заштитом од 
атмосферских утицаја. 
Посуде у којима је ускладиштен опасан отпад, а у чијој близини се налазе посуде 
за складиштење опасног отпада, чији је садржај некомпатибилан, треба да буду 



"Екодозвола" д.о.о. Бања Лука 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Докази за издавање еколошке дозволе 

60 

заштићене међусобно и одвојене преградом, банкином, насипом, зидом или на 
други безбједан начин. 
Складиштење отпада у течном стању врши се у посуди за складиштење 
обезбијеђеном непропусном танкваном која може да прими цјелокупну количину 
отпада у случају удеса (процуривања). 
Стациониране посуде, спремници, као и друге врсте посуда у складишту 
изграђене су тако да осигурају безбједно пуњење, пражњење, одзрачивање, 
узимање узорака, те непропусно затварање и печаћење, а ненаткривени 
спремници треба да буду с двоструким стијенкама или атестирани за 
складиштење супстанци које су саставни дио отпада. 
Посуде за складиштење опасног отпада, са свим својим саставним дијеловима, 
треба да буду отпорне на опасан отпад који се налази у њима. 
Посуде за складиштење опасног отпада редовно се одржавају, чисте и не 
користе се након истека утврђеног рока употребе. 
Посуде за складиштење редовно се контролишу провјером посуда и њихових 
саставних дијелова у погледу њиховог оштећења, цурења, корозије или другог 
облика оштећења. 
Уколико је посуда за складиштење опасног отпада или њен саставни дио 
технички неисправан, ако је корозирао или има видљива оштећења, опасан 
отпад треба премјестити у технички исправну посуду на безбједан и прописан 
начин. 
Приликом складиштења опасан отпад се пакује и обиљежава на начин којим се 
обезбјеђује сигурност по здравље људи и животну средину. 
Опасан отпад класификује се према поријеклу, карактеристикама и саставу које 
га чине опасним, у складу са Правилником о категорији, испитивању и 
класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске”, број 19/15, 79/18). 
Ако се опасан отпад састоји од више врста отпада, његова класификација се 
врши на основу најзаступљеније компоненте. 
Различите врсте опасног отпада ускладиштене на истом простору треба да се 
одлажу одвојено. 
Опасан отпад недовољно испитаних особина, до прибављања лабораторијског 
извјештаја о испитивању отпада, привремено се складишти на безбједан начин, 
одвојено од осталог разврстаног опасног отпада, на тачно означеном мјесту у 
оквиру складишта. 
Паковање опасног отпада врши се посебно према категорији опасног отпада, а у 
складу са овим Правилником о начину складиштења, паковања и обиљежавања 
опасног отпада. 
Паковање опасног отпада врши се тако да запремина и тежина паковања буду 
ограничене до минималне адекватне количине, а да се истовремено обезбиједи 
неопходан ниво безбједности за прихватање упакованог опасног отпада од 
одговорног лица. 
Упакован опасни отпад треба да буде обиљежен видљиво и јасно. 
Етикета којом се обиљежава упакован опасан отпад садржи сљедеће податке: 
1) упозорење са натписом: ОПАСАН ОТПАД, исписан на српском и енглеском 

језику; 
2) податке у складу са Правилником о категорији, испитивању и класификацији 

отпада, и то: 
1. индексни број и назив отпада из Каталога отпада, 
2. Y ознаку према листи категорија или сродних типова опасног отпада према 

њиховој природи или активности којом се стварају (Y листа), 
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3. Ц ознаку према листи компоненти отпада због којих се отпад сматра опасним 
(Ц листа), 

4. Х ознаку према листи карактеристика отпада које га чине опасним (Х листа); 
3) податке о власнику отпада који је паковао отпад: назив, сједиште, 

телефон/факс, датум паковања, име и презиме квалификованог лица 
одговорног за стручни рад за управљање опасним отпадом; 

4) физичка својства отпада: прах, чврста материја, вискозна материја, паста, 
муљ, течна материја, гасовита материја, као и друга својства; 

5) количина садржана у паковању, а ако је групно паковање, уписује се и 
количина за сваки појединачни пакет и 

6) на етикету се уписују и остали подаци који су значајни за управљање опасним 
отпадом. 

 
Формат и величина етикете дати су сљедећој табели. 
Величина паковања изражена у литрима Формат и димензије етикете 
до 3 l, укључујући и 3 l  А8 (74 mm 52 mm) 
изнад 3 l, до 50 l, укључујући и 50 l  А7 (105 mm 74 mm) 
изнад 50 l, до 200 l, укључујући и 200 l  А6 (148 mm 105 mm) 
изнад 200 l, до 500 l, укључујући и 500 l  А5 (210 mm 148 mm) 
изнад 500 l  А4 (297 mm 210 mm) 

  
Етикета је заштићена и/или израђена од материјала (метал, пластика и слично), 
који су отпорни на атмосферске и спољашње утицаје, као и на опасан отпад који 
је упакован. 
Боја и приказ на етикети треба да буду такви да ознака опасног отпада буде лако 
уочљива. 
Текст на етикети са подацима из члана 8. овог правилника треба да буде 
упечатљив, лако читљив и штампан на начин да не може да се избрише. 
Етикета се фиксира на паковање тако да се текст може прочитати хоризонтално 
када је паковање у нормалном положају. 
Етикета треба да се причврсти на паковање цијелом својом површином на начин 
који обезбјеђује њено присуство све док опасан отпад није у потпуности уклоњен 
из паковања. 
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ПОСТУПАК И НАЧИН РАЗДВАЈАЊА РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА ОТПАДА ПОСЕБНО 
ОПАСНОГ ОТПАДА И ОТПАДА КОЈИ ЋЕ СЕ ПОНОВО КОРИСТИТИ, РАДИ 
СМАЊЕЊА КОЛИЧИНЕ ОТПАДА ЗА ОДЛАГАЊЕ 
 

 
Шема организације управљања отпадом 

 
Приликом чишћења и одржавања предметног објекта, врши се сакупљање свих 
врста отпада, а затим његова селекција, раздвајање и складиштење у намјенске 
контејнере водећи рачуна и компатибилности материја које се складиште. 
Компатибилност, односно способност је да два или више материјала егзистирају 
један поред другог без формирања опасних и штетних хемијских и физичких 
реакција. 
На локацији се мора строго водити рачуна о одвајању и чувању опасног отпада. 
У ту сврху, на локацији је потребно да се налазе намјенске посуде и контејнери, 
у зависности од количине отпада која се продукује из процеса рада предметног 
објекта. 
 
НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА 
На локацији предметног објекта треба да се налазе намјенски контејнери за 
привремено складиштење отпада сљедећих карактеристика: 
 материјал контејнера је инертан, тј. неће реаговати са садржајем, да је 

отпоран на утицај садржаја, 
 робустан и способан да прими вањски утицај,  
 у добром је стању, без цурења структурних дефекта или хрђе, чист, 

Predmetnо 
postrojenje 
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 по могућности добро затворен осим када се отпадни материјал додаје или 
уклања из њега, 

 да се садржај неће просути при нормалном руковању, 
 одговарајући за количину/масу отпада – непрепуњен, 
 направљен од квалитетног материјала, 
 трајан и 
 отпоран на временске прилике. 

 
Предузеће планира да набави, за прикупљање и складиштење отпада, сљедеће: 
 вреће, 
 кутије, 
 бурад и 
 контејнери. 

 
У зависности од врсте отпада, извршиће се и набавка средстава за складиштење 
отпада. 
 
Сва мјеста на локацији, на којима ће се складиштити привремено отпад, биће 
видно означене, а ознаке морају да буду: 
 трајне, 
 на једном од језика конститутивних народа БиХ, 
 јасне, 
 на контрастној подлози и 
 удаљене од других ознака. 

 
ЕТИКЕТЕ 
Сви контејнери и буради за складиштење опасног и неопасног отпада морају 
јасно бити означени типом и нивоом опасности отпада. 
Етикете треба да буду: 
 направљене од квалитетног материјала, 
 трајне, 
 отпорне на временске прилике, 
 добро лоциране, 
 препознатљиве и јасне дању и ноћу, 
 да дају информације о мјерама предострожности и забранама приликом 

одржавања и 
 најмање 100 mm са сваке стране. 

 
Типови етикета 
Етикете за опасност: 
 правоугаоног облика под углом од 45º, 
 потребне за најопасније производе осим за магнетне материјале. 

Етикете са упутством за руковање: 
 у различитим правоугаоним облицима, 
 потребне или као саме или као додатак етикетама за опасност за неке 

опасне производе. 
 
БРИГА О СКЛАДИШТЕЊУ ОТПАДА 
На локацији су одређена мјеста за привремено складиштење, депоновање 
отпада, до тренутка преузимања од лица која су овлаштена за збрињавање 
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отпада, тако да не праве сметњу и не представљају опасност за нормално 
одвијање процеса рада. 
Треба имати у виду, да ће се код складиштења отпада водити рачуна да: 
 Вријеме трансфера буде што краће. 
 Да се предузму све мјере заштите у случају цурења, просипања и пожара. 
 Води се евиденција о количини и типу отпада који се складишти. 

 
Такође, водиће се рачуна, да се привремена складишта отпада налазе у близини: 
 Мјеста извора одређеног типа отпада, 
 Изван зоне плављења, 
 Изван зоне рада објекта за прераду огревног дрвета, 
 Изван зоне активности радника и 
 Имају добар контакт са приступним путевима, инфраструктуром. 

 
ИНСПЕКЦИЈА И ВОЂЕЊЕ ЗАПИСНИКА 
Инспекцијски надзор врши се преко инспектора за заштиту животне средине (у 
даљем тексту: инспектор екологије) у оквиру дјелокруга утврђеног законом. 
Општини се повјерава вршење инспекцијског надзора над активностима 
сакупљања и транспорта инертног, неопасног и опасног отпада, као и 
привременог складиштења инертног, неопасног и опасног отпада на локацији 
произвођача, односно власника отпада на основу овог закона. 
У вршењу послова инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да 
провјерава и контролише нарочито: 

1. спровођење и ажурирање планова управљања отпадом; 
2. управљање отпадом у предузећима која стварају отпад, примјену мјера и 

поступака за смањење његових количина или опасних својстава, 
класификацију, сакупљање, складиштење, третман, транспорт и одлагање 
отпада; 

3. поступање са отпадом у току његовог сакупљања и транспорта, односно у 
току његовог  кретања; 

4. примјену поступака класификације, складиштења, паковања, обиљежавања 
и транспорта  опасног отпада, у складу са законом о управљању отпада; 

5. рада лица одговорног за управљање отпадом и координатора одговорног за 
управљање отпадом; 

6. вођење и чување прописане евиденције са подацима о поријеклу, 
одредишту, третману, врсти и количини отпада; 

7. спровођење других прописаних мјера и поступака управљања отпадом. 
Зато је неопходно да предузеће врши вођење записника о кретању отпада: 
 Да би се имала евиденција о производњи отпада и његовом кретању, 
 Да би се униформисале опције одлагања, 
 Да служи као документ о “ланцу одговорности”, 
 Да се усагласи са правилима, 
 Да осигура дужност бриге о отпаду. 

 
ТРОШКОВИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 
Произвођач или власник отпада сноси трошкове сакупљања, транспорта, 
складиштења, третмана и одлагања отпада, у складу са законом. 
Трошкови управљања отпадом утврђују се према количини и својствима отпада 
у складу са начелом “загађивач плаћа” и обухватају: 

1) трошкове одвојеног сакупљања отпада; 
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2) трошкове превоза отпада; 
3) трошкове других мјера управљања отпадом које нису покривене прометом 

отпада; 
4) трошкове уклањања отпада који је лице одложило изван депоније отпада. 

Правно или физичко лице које обавља дјелатност сакупљања, транспорта, 
складиштења, третмана или одлагања отпада наплаћује своје услуге према 
цјени утврђеној у складу са законом. Цјена услуге се одређује у зависности од 
врсте, количине, карактеристика отпада и учесталости услуге, као и од дужине и 
услова транспорта отпада и осталих околности које утичу на цјену организације 
управљања отпадом. 
На локацији предметног постројења водиће се евиденције о насталом 
опасном отпаду и водиће се мјесечни регистар отпадних материја, према 
табелама за евиденцију. 
 
НАЧИН СКЛАДИШТЕЊА, ТРЕТМАНА И ОДЛАГАЊА ОТПАДА 
Основни циљ управљања отпадом је његово правилно збрињавање, поврат и 
рециклажа, те смањење његовог негативног утицаја на животну средину и 
здравље људи. Само привремено складиштење и коначно збрињавање отпада 
се мора обављати на прихватљив и одобрен начин од стране овлаштених 
предузећа и институција.  
Одговорно лице је дужно склопити уговор о преузимању и коначном збрињавању 
опасног отпада са овлаштеним предузећима, која врши одвоз и збрињавање 
опасног отпада. Наведене врсте отпада (побројане у табели отпада) треба да се 
класификују и одвајају у намјенске контејнере и посебне посуде - за течне 
садржаје и друга упијајућа средства и привремено се складиште до преузимања 
од стране овлаштених предузећа према склопљеном уговору. Контејнери и 
посуде треба да буду обиљежени по врстама отпада за складиштење и лоцирани 
на посебном мјесту на локацији. Испод бачви са течним садржајем ће бити 
постављене металне посуде - танкване за прикупљање евентуално расутог 
садржаја. 
 
ПОВРАТ И РЕЦИКЛАЖА ОТПАДА 
Један од задатака предметног објекта, је да врши поврат и рециклажу 
произведеног отпада који се јавља. Већина претходно наведених врста отпада 
се углавном не може поновно употребљавати на предметној локацији, али се 
зато може вршити одвајање, селекција разних врста отпада на локацији.  
Пиљевина, картон, метал, стакло се могу одвојено сакупљати, привремено 
одлагати и продавати  предузећима која се баве откупом отпада и која наведени 
отпад одвозе у фабрике, гдје се врши њихова поновна прерада. Тиме, предузеће 
остварује и одређену економску корист уз безбједно збрињавање отпада.  
 
ЗАКЉУЧАК 
Прављење конкретног Плана управљања отпадом и програма мјера за 
побољшање третмана отпада има за циљ да се кроз његову примјену разради 
што сигурнији и ефикаснији начин збрињавања и третман отпада као и да се 
ствара и продукује што мања количина отпада. 
Основни је циљ да се кроз овај План као прво смањи количина насталог отпада 
и то тако да се изврши поврат отпада који се може поново употријебити, затим 
да се врши одвајање отпада по специфицираним врстама и да се на сигуран 
начин збрине на одобреном мјесту - депонији. 
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О насталим врстама отпада, његовом збрињавању, редовном пражњењу, 
чишћењу и одржавању објекта и опреме у којима се одлаже настали отпад, треба 
да се води уредна евиденција. 
За одговарајуће збрињавање појединих врста отпада склопиће се уговори са 
овлаштеним предузећима и о њиховом времену трајања и важности мора се 
водити рачуна. 
 
Одговорно лице за управљање отпадом код предметне соларне фотонапонске 
електране, према члану 31. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени 
гласник Републике Српске“, број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21) дужно 
је да: 
 организује спровођење и ажурирање плана управљања отпадом из члана 

22. Закона о управљању отпадом, 
 предлаже мјере превенције, смањења, поновног искоришћења и 

рециклаже отпада и  
 прати спровођење закона и других прописа о управљању отпадом и 

извјештавање органа управљања. 
Начин сакупљања и привременог депоновања свих врста отпада са предметне 
локације, до момента преузимања од овлаштених кућа за збрињавање насталог 
отпада, зависи од његових карактеристика - хемијског састава, агрегатног стања, 
могућности разградње, количине или могућности рециклаже - као секундарних 
сировина. 
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„SIMING TRADE“ д.о.о 
Фоча, 

 Соларна фотонапонска 
електрана „БРУСНА 2“ 

ЧВРСТИ И ТЕЧНИ ОТПАД 

Припремио: Датум: 
 
Главни извори и врсте чврстог отпада који се производи 
 

ВРСТА 
ОТПАДА 

КОД 
ОТПАДА ОПАСНОСТ ИЗВОР ГОДИШЊА 

КОЛИЧИНА 
НАЧИН 

СКЛАДИШТЕЊА 
ЛОКАЦИЈА 

СКЛАДИШТА 
АДЕКВАТНОСТ 
СКЛАДИШТА 

ТРЕНУТНА 
ДЕСТИНАЦИЈА 
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„SIMING TRADE“ д.о.о 
Фоча, 

 Соларна фотонапонска 
електрана „БРУСНА 2“ 

ЧВРСТИ И ТЕЧНИ ОТПАД 

Попунио: Датум: 
 
Рециклирани отпад / Остатак на локацији  

ВРСТА ОТПАДА КОД ОТПАДА ОПАСНОСТ 
 

ГДЈЕ И КАКО СЕ МАТЕРИЈАЛ ПОНОВНО КОРИСТИ 
 

ГОДИШЊА 
КОЛИЧИНА 

     
     
     
     
     

 
Рециклирани отпад / Поновно кориштен ВАН локације  

ВРСТА ОТПАДА КОД ОТПАДА ОПАСНОСТ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
САКУПЉАЊЕ ОТПАДА  

ГОДИШЊА 
КОЛИЧИНА 

ФРЕКВЕНЦИЈА 
САКУПЉАЊА 

      
      
      
      
      

 
Отпад обрађен НА локацији  

ВРСТА ОТПАДА КОД ОТПАДА ОПАСНОСТ НАЧИН ОBРАДЕ ГОДИШЊА 
КОЛИЧИНА 
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„SIMING TRADE“ д.о.о 
Фоча, 

 Соларна фотонапонска 
електрана „БРУСНА 2“ 

ЧВРСТИ И ТЕЧНИ ОТПАД 
Попунио: Датум: 
 
Отпад обрађен ВАН локације 

ВРСТА ОТПАДА КОД 
ОТПАДА ОПАСНОСТ 

ПРЕДУЗЕЋЕ 
КОЈЕ 

САКУПЉА 
ОТПАД  

ГОДИШЊА 
КОЛИЧИНА 

ФРЕКВЕНЦИЈА 
САКУПЉАЊА КОРИШТЕНА МЕТОДА 

       
       
       
       
       

 
Отпад одложен НА локацији  

ВРСТА ОТПАДА КОД 
ОТПАДА ОПАСНОСТ ЛОКАЦИЈА 

ОДЛАГАЊА 
ГОДИШЊА 
КОЛИЧИНА 

ФРЕКВЕНЦИЈА 
ОДЛАГАЊА 

АКТИВНОСТИ 
ОДЛАГАЊА 

АДЕКВАТНОСТ 
ОДЛАГАЛИШТА 
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„SIMING TRADE“ д.о.о 
Фоча, 

 Соларна фотонапонска 
електрана „БРУСНА 2“ 

ЧВРСТИ И ТЕЧНИ ОТПАД 
Попунио: Датум: 
 
Отпад одложен ВАН локације  
 

ВРСТА ОТПАДА КОД 
ОТПАДА ОПАСНОСТ ПРЕДУЗЕЋЕ КОЈЕ 

САКУПЉА ОТПАД 
ГОДИШЊА 
КОЛИЧИНА 

ФРЕКВЕНЦИЈА 
САКУПЉАЊА 

ЛОКАЦИЈА 
КРАЈЊЕГ 

ОДЛАГАЊА 
       
       
       
       
       

 
Годишњи утрошак за одлагање отпада укључује било који приход од продаје отпада, као и трошак одлагања отпада   
 

ВРСТА ОТПАДА РУТА ОДЛАГАЊА ТРОШКОВИ ПРИХОД 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
Да ли су предузети кораци за смањивање количине отпада на извору? 
 

ВРСТА ОТПАДА ПРОЦЕСНО ПОДРУЧЈЕ ПРЕДУЗЕТИ КОРАЦИ УОЧЕНА ПОBОЉШАЊА 
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„SIMING TRADE“ д.о.о Фоча, 
 Соларна фотонапонска 
електрана „БРУСНА 2“ 

РЕГИСТАР ОПАСНИХ МАТЕРИЈА 

Ред 
бр. 

НАЗИВ 
Генерички, хемијски и 

други и формула хемијске 
материје 

МЈЕСТО У ПРОЦЕСУ МАСЕНИ (ЗАПРЕМИНСКИ) БИЛАНС   
kg, t, m³, l, ml) 

Отпад Транспорт Промет Складиште Максим. 
дневна 

Средња 
мјесечна 

Средња 
годишња 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
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 Ј.  ПРИЛОЗИ  
 
За предметну соларну фотонапонску електрану „Брусна 2“, прилажу се сљедећа 
документа: 
 

- Рјешење о регистрацији предузећа Друштва за инжињеринг и трговину 
„SIMING TRADE“ д.о.о. Фоча, број 062-0-РЕГ-11-000531, од 03.07.2012. 
године, при Окружном привредном суду Требиње, Република Српска, 
Босна и Херцеговина; 

- Копија катастарског плана, број предмета 21.41-952.1-3-397/2022, од 
13.09.2022. године, при Републичкој управи за геодетске и имовинско-
правне послове, Подручна јединица Фоча; 

- Посједовни лист – препис, број 347/2, од 13.09.2022. године, при 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна 
јединица Фоча; 

- Локацијски услови за изградњу фотонапонске електране „Брусна 2“                      
(149,04 кW), број 06-364-19/22, од 06.10.2022. године, при Одјељењу за 
просторно уређење, стамбено-комуналне послове, општина Фоча, 
Република Српска; 
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НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ 
 
У циљу подношења захтјева за издавање еколошке дозволе за предметни 
инфраструктурни објекат, у складу са Законом о заштити животне средине 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) обрађени су 
подаци о Инвеститору, локацији, планираним активностима у вези рада 
постројења, инфраструктури, утицају на животну средину, предложене мјере за 
смањење утицаја, мониторинг и мјере које се морају испунити у фази 
експлоатације и краја кориштења предметног постројења. Овај захтјев није 
обрађивао услове Заштите на раду и Заштите од пожара. 
 
Обновљиви извори енергије (ОИЕ-енергија вјетра, енергија Сунца, 
хидроенергија, енергија океана, геотермална енергија, биомаса и биогорива) 
замјена су за фосилна горива и доприносе смањењу емисије гасова стаклене 
баште, диверсификацији снабдијевања енергијом те смањењу зависности о 
непоузданим и нестабилним тржиштима фосилних горива, посебно нафте и гаса. 
 
Намјена изградње соларне електране „Брусна 2” је производња електричне 
енергије директним претварањем енергије Сунчевог зрачења, као и испорука 
исте у електроенергетски систем. Годишња производња електричне енергије 
процјењује се на око 201 МWh. 
Земљиште на којем се планира изградња соларне фотонапонске електране 
„Брусна 2“  је површине од око 1.804 m2 и на њему нема изграђених објеката. На 
парцели тренутно егзистира воћњак. 
 
Због дјелимичне фрагментације станишта за соларну електрану „Брусна 2” и 
ограничености локације, процјењује се да кумулативни утицај губитка станишта 
није значајан. Реализацијом пројекта се неће знатније нарушити нити 
осиромашити станиште, а крчењем шикаре и слабе шуме на дијелу локације 
стекли би се и повољнији услови за повратак неких вриједних камењарских врста 
флоре и фауне које су данас потиснуте и/или нестале са локације. 
Соларна фотонапонска електрана „Брусна 2” је електрана у којој током рада неће 
доћи до емисије штетних материја у ваздух, као ни настанка отпадних вода, неће 
настати ни нуспроизводи или повећана емисије буке, прашине и вибрација, што 
се може сматрати еколошки пожељном електраном. 
 
Извођач радова и власник електране су обавезни поштовати и примјењивати 
мјере заштите током извођења радова и експлоатације објекта у складу са 
законима и прописима. 
Морају се придржавати услова и мјера заштите које ће бити одређене 
сагласностима и дозволама издатим према посебним прописима – у вези 
грађевинарства, заштите вода, заштите од пожара, заштите на раду, заштите 
природе, конзерваторским условима – како током градње и коришћења соларне 
електране не би дошло до значајног негативног утицаја на социјалну и животну 
средину. 
 
Завршетком животног вијека соларне електране и уклањања исте са локације, а 
у складу са тада важећом законском регулативом и стањем околног подручја, 
потребно је прилагодити мјере и активности за заштиту животне средине, 
посебно у погледу еколошког складиштења и поступања са опремом. 
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Напоменимо да су предложене мјере заштите животне средине дефинисане кроз 
мјере заштите у току израдње, мјере заштите у току експлоатације и мјере 
заштите у случају акцидента, које се првенствено огледају кроз: уређење 
градилишта, неопходну техничку исправност механизације, заштиту на раду код 
руковања експлозивним материјалима, управљањем чврстим отадом, итд. 
 
Реализацијом предвиђених мјера заштите животне средине, које су предложене 
у овим Доказима, омогућава се заштита животне средине на нивоу који 
задовољава тражене стандарде, тако да се, експлоатацијом предметног 
постројења, не очекују прекогранични утицаји на животну средину. 
На основу увида у стање на терену, те приложене информације и услове за рад 
постројења, констатујемо да се на описаној локацији, уз поштовање предвиђених 
мјера заштите локације, угрожавање животне средине може свести на 
дозвољену мјеру, односно процесом рада предметни објекат неће угрозити 
квалитет околне животне средине, нити становништво, природна и културна 
добра у ближој и даљој околини локације. 
 
На основу свега наведеног, смо мишљења, да се, након испуњавања 
услова наведених у овим Доказима, може издати еколошка дозвола за 
објекат за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије 
- Соларна фотонапонска електрана „Брусна 2“, инсталисане снаге 149,04 
kW, на локацији к.ч. број: 815/1, к.о. Брусна, општина Фоча, Инвеститора 
„SIMING TRADE“ д.о.о. Фоча. 
 
 
ОВЛАШТЕНИ СТРУЧНИ САРАДНИЦИ: 
 
 
Љубинко Костић, дипл. инж. маш.   _____________________ 
 
Љубиславка Вукојевић, дипл. инж. грађ.  _____________________ 
 
Светлана Павичић, дипл. инж. технол.   _____________________ 
 
Далибор Кљајић, дипл. инж. пољопривреде  _____________________ 
 
Миланка Пејаковић, дипл. просторни планер  _____________________ 
 
Јована Валан, дипл. еколог    _____________________ 
 
Зорица Илибашић, дипл. инж. зашт. жив. сред. _____________________ 
 
 
 

Директор 
 
 

_____________________________ 
Љубинко Костић, дипл. инж. маш. 
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