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УВОД 
 
Еколошка дозвола је један од економских инструмената директне државне контроле у 
спровођењу политике заштите животне средине и представља управни акт која има за 
циљ висок ниво заштите животне средине у цјелини, преко заштите ваздуха, воде, 
земљишта, али и биодиверзитета. Еколошка дозвола је интегрални документ, јер је у 
њој интегрисано спречавање и контрола загађења животне средине. 
 
За објекте у којима се обављају дјелатности које угрожавају или могу угрожавати 
животну средину прије подношења захтјева за грађевинску дозволу, а уколико је 
тражено локацијским условима, инвеститор је дужан претходно прибавити еколошку 
дозволу, што је регулисано чланом 128. Закона о уређењу простора и грађењу 
("Службени гласник Републике Српске", бр. 40/13, 106/15, 3/16, 84/19). 
 
Еколошка дозвола се издаје на основу захтјева инвеститора и стручног елабората – 
Доказа уз наведени захтјев са прилозима, чији је садржај прописан чланом 85. Закона о 
заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15, 
70/20). Доказе израђују предузећа за стручне послове заштите животне средине 
овлаштена од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију. 
 
У процедури добијања еколошке дозволе Инвеститор „СРБИЊЕПУТЕВИ“ д.о.о. Фоча је 
ангажовао овлашћено и лиценцирано правно лице, Институт за грађевинарство “ИГ” 
д.о.о. Бања Лука, Пословна јединица Требиње које је приступило изради Доказа уз 
захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу асфалтне базе „TFALT SB 160“ 
капацитета 160 t/h. 
 
Циљ ових Доказа је процјена могућег утицаја на животну средину предметне асфалтне 
базе на предвиђеној локацији и давање препорука у циљу усклађивања техничко-
еколошких рјешења са законски прописаним нормама за све параметре загађења 
животне средине. 
 
Сви закључци и мјере заштите, који су проистекли из ових Доказа представљају обавезу 
која се мора уградити у планску и пројектну документацију и испоштовати у процесу 
изградње и експлоатације предметног погона. Увид у приложену документацију те 
ситуацију на терену, као и сазнања о карактеристикама радног процеса који ће се на 
предметној локацији одвијати послужили су нам као основа за израду овог документа. 
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1. ОПИС ПОСТРОЈЕЊА И АКТИВНОСТИ  
 
1.1. Опис погона и технолошког процеса за производњу асфалта 
 

Новопројектована асфалтна база ће се поставити у индустријску зону Брод на Дрини, 
општина Фоча, к.ч. бр. 201/1 К.О. Брод са свим пратећим елементима.  
 
Процес производње асфалта је у потпуности аутоматизован тако да се цијели процес 
производње прати преко командног пулта и компјутера од самог избора рецептуре 
асфалта кроз управљање комплетним процесом производње асфалта (сушење 
фракција, дозирање, загријавање система) до финалног производа. 
 
Општи процес производње асфалтне мјешавине обухвата: 

 депоније/боксове/силосе каменог агрегата; транспорт и преддозирање фракција,  

 загријавање фракција, одвајање прашине, транспорт фракција у силос на торњу, 
сепарисање на фракције и дозирање у мјешалицу; 

 силоси каменог брашна/филера; сушење, транспорт и дозирање филера;  

 резервоар битумена са системом загријавања; пумпама за транспорт и 
вентилима за дозирање; 

 складишта/резервоари додатака (полимери; цемент; транспорт и дозирање 
додатака) 

 мјешалица за мијешање компоненти;  

 прихватни силос топле асфалтне масе; 

 систем за пражњење; 

 командно управљачки блок.  
 
Капацитет производње асфалта на овој бази је 160 t/h. Тип асфaлтне базе је „TFALT SB 
TIP 160“. 
 

Табела 1. Основне техничке карактеристике и опрема асфалтне базе. 

ТИП АСФАЛТНЕ БАЗЕ: TFALT SB TIP 160 тона 

Опрема 

Назив јединице: Количина 

Бункер за фракције - агрегате 18 m3  5 

Појас за дозирање 2.2 kW мотор - зупчаник - гумена 
трака од 600 mm 

5 

Колекциони појас 4 kW мотор - зупчаник - гумена трака 
од 600 mm 

1 

Сушилица нагибни појас 5.5 kW мотор - зупчаник - 
гумена трака од 600 mm 

1 

Ротирајућа сушилица 2000 х 8000 пламеник – 
произвођач BALTUR Италија  

1 

Филтер и сепаратор 1 

Силоси за филтер 50 тона и трансфер филера 1 

Груби сепаратор пунила и пуж за фракцију агрегата 1 

Лифт за филер пуњење 5.5 kW 1 

Лифт за фракцију - агрегате 18.5 kW 1 

Вибрирајући екран – два вибратора  1 

Силос за топлу фракцију – агрегате 25 тона 1 

Вага за фракцију – агрегат 2000 k 4 LOAD-CELL 1 

Вага пунила 350 kg 1 

Вага за битумен 200 kg 1 

Пуж за дозирање филера 1 
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Мијешалица за асфалт 30 kW са два редуктора 2000 kg 1 

Силоси за вруће асфалтне залихе 25+25 тона 1 

Компресор 18.5 kW 3.2 m3/min 8 BAR 1 

Контролни ормарић 2400х5000х2400 mm 1 

Резервоар за битумен капацитета 50 тона 3 

1 000 000 kcal/h генератор врућег уља 1 

Резервоар за дизел капацитета 30 тона 1 
 

 

Постројење је дизајнирано за производњу 160 t/h путне мјешавине са готовим 
производом при почетној влази 4 % и од 160 ºC, под сљедећим стандардним условима: 

 Агрегати температуре на доводу сушила 10 ºC 

 Надморска висина 

 Просјечна густина напајања агрегата 1.650 kg/m3 

 Тешко уље број 6 калоријске вриједности ≥ 9.200 kCal/kg 

 Тешко уље број 4 калоријске вриједности ≥ 9.700 kCal/kg 

 Дизел-уље калоријске вриједности ≥ 10.200 kCal/kg 

 Калоријска вриједност природног плина ≥ 7.600 kCal/kg 

 Врући агрегати температура се повећава 160 К 

 Смјеса заосталог садржаја влаге 0,3 % 

Слика 1. Технолошка шема предметне асфалтне базе. 
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 Маx. агрегати величине 40 mm 

 Екран у пролазу материјала 35 % 3 mm 

 Материјал није порозан и хигроскопски са нормалним обликом 

 Стопа толеранције производње према условима амбијента и параметара ± 4% 
 
Прва фаза технолошког процеса је преддозирање фракције минерала у 
преддозаторима, односно прихватним бункерима за прихват различитих гранулација 
минерала и различитих извора минерала, којих обично има више. За ово постројење 
предвиђено је осам преддозатора. Из преддозатора се врши равномјерно дозирање 
материјала преко дозатора на сабирне транспортере и системом транспорта 
материјала се одвози у ротациону сушару за сушење. Технологијом преддозирања 
материјала, управља се из командне кућице транспортним тракама за изузимање 
материјала. Процес се води према радној рецептури тако да се врши ручна корекција 
преддозирања укључивање преддозатора и подешавање брзине, односно капацитета 
преддозирања. Сама аутоматика омогућава да се због евентуалних слабих временских 
утицаја (киша, велика влажност материјала) изврши ручна корекција капацитета 
преддозирања и то за све преддозаторе у одређеном задатом технолошком процесу. 
 
Интерни транспорт агрегата између депоа и постројења асфалтне базе вршит ће се са 
утоваривачем. 
 
Друга фаза је сушење и загријавање минералних агрегата у ротационој сушари (бубњу), 
која као гориво користи екстра лако лож уље. Горионик је монтиран на чеоној плочи 
сушаре, односно на страни излаза материјала. Горионик има модуларни начин рада, а 
модулација капацитета горионика се врши из командне кабине према потребама 
излазне температуре материјала из сушаре. У ротационој сушници се врши сушење и 
загријавање материјала до потребне температуре за мијешање асфалта. У 
унутрашњости сушаре су специјалне лопатице за дизање материјала због сушења и 
истовремено за транспорт истог од почетка до краја, односно излаза. Сушење је 
протусмјерно, што значи да материјал иде насупрот ватри, коју производи горионик. 
Излаз материјала из сушаре је предвиђен простим падом преко излазног лијевка. Из 
лијевка материјал иде у врућ елеватор. Температура на излазу је око 180 °C. Осушени 
и врући материијал из сушаре се транспортује елеватором до вибрацијског сита за 
просијавање. Елеватор је са транспортним ланцем и кофицама, које дижу материјал и 
преносе га до излазног лијевка елеватора. Сушењем и просијавањем материјала, те 
сагоријевањем лож уља настају плинови, водена пара и прашина, који се из сушаре 
испуштају путем одводног цјевовода у предизлучивач (предсепаратор), те преко 
филтера даље у димњак, путем којег се испуштају у атмосферу. У предизлучивачу се 
издваја груба прашина која се путем пужног транспортера и врућег елеватора враћа у 
процес производње као властито пунило (филер), а дим и загријани зрак се преко 
усисног вентилатора и димњака избацују у атмосферу. 
 
Врући минерални агрегат се допрема путем врућег елеватора на опрему система за 
пресијавање, вагање и мијешање. То је трећа фаза, која обухвата транспорт и 
пресијавање минерала, као и транспорт пунила, са више подфаза: 

 транспорт минерала у сито врућих минерала, 

 пресијавање у ситу врућих минерала, 

 сакупљање просијаних фракција у бункерима врућих минерала, 

 транспорт властитог или куповног пунила у бункер пунила. 
 

Процесну опрему чине: 

 сито за пресијавање врућих минералних агрегата, 
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 међубункери за привремено складиштење просијаних агрегата на одређене 
гранулације, односно фракције, 

 систем вага (минерал, пунило и битумен) и 

 мјешалица за умијешавање асфалтне масе. 
 

Осушени и загријани минерални агрегат се из сушаре помоћу елеватора диже у сабирни 
кош, из ког се додаје на вибрациона сита ради просијавања. На ситима се раздваја 
минерални агрегат на четири фракције. Просијане фракције се према гранулацији 
распоређују у посебне кошеве (међусилосе) за привремено складиштење врућих 
просијаних агрегата. Крупније фракције се одбацују. Из међусилоса се према заданој 
рецептури преко ваге додаје одређена количина појединих фракција агрегата у 
мјешалицу. Истовремено се у мјешалицу додаје и одређена количина властитог или 
куповног пунила (филера), преко ваге пунила, а након неколико секунди додаје се још и 
одвагана (преко ваге) количина битумена, као везива везаних за производњу асфалтне 
масе. Након што се у мијешалицу издозирају фракције минерала, пунило и битумен, те 
по потреби одређени адитиви, слиједи мијешање. 
 
У мјешалици се све масе добро измијешају у коначан производ - асфалтну масу. 
 
Четврта фаза обухвата вагање појединачних компоненти асфалтне масе и мијешање, 
са више подфаза. Циклус мијешања минералног агрегата, пунила и битумена у 
мјешалици у заданим временским оквирима завршава се отварањем затварача и 
испустом асфалтне масе у скипну посуду. Након тога се готова асфалтна маса изручује 
у силос (торањ) за готову асфалтну масу. 
 
Пета фаза је складиштење асфалтне масе у силос готове масе, која се до силоса 
допрема из мјешалице у скипној посуди. Силос готове масе је опремљен посебним 
џепом за изравно пуњење, који може преузети једну или више шаржи, тако да се процес 
мијешања не омета због промјене возила. Постављен је непосредно испод модула 
мјешалице и служи за складиштење готове масе и утовар у камионе. Из силоса се 
асфалтна маса изручује у камионе. При истресању асфалта из силоса емитују се топли 
плинови и паре, који настају мијешањем сировина у торњу (минералног агрегата и 
битумена). Битумен различитог хемијског састава, а грађен је од виших угљиководоника 
и њихових деривата, те је и састав паре, који се испуштају у атмосферу, врло различит. 
 
Асфалтна маса се одвози за потребе асфалтирања путева и других асфалтних 
површина. 
 
Наведено је да се за производњу асфалта, поред минералног агрегата и пунила, 
користи асфалтни битумен као везивно средство за минерални агрегат у количини 3-8 
%. Асфалтни битумен је на нормалној температури чврста хомогена маса мрке или црне 
боје, која је отпорна на киселине и лужине. По хемијском саставу није тачно дефинисан, 
а састоји се углавном од виших угљиководоника и њихових деривата (ароматски, 
нафтенски или парафински угљиководоници), уз мање количине сумпора, азота, кисика, 
жељеза, никла и других супстанци. Битумен улази у састав асфалта. Битумен ће се 
складиштити у намјенским резервоарима, који су термички изоловани и у којима се 
налази отвор као одушак за плинове настале при загријавању бутумена. 
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1.2. Водовод и канализација 
 
Подручје насеља Брод се снабдијева водом из водоводног система Лучка Врела. Уз 
главну саобраћајницу кроз насеље пута изведени су цјевоводи Ø 200 mm. Укупна 
издашност врела процјењује се на Qmin=150 l/s. Као посљедица лошег одржавања 
издашност је смањена током експлоатације на Qmin=100 l/s. Већи дио расположивог 
протока преусмјерен је ка  урбаном дијелу општине Фоча, док се мањи дио користи за 
снадбијевање насеља Брод на Дрини, око Q=10-15 l/s. 

Као општа констатација може се закључити, да будуће ширење насеља треба да буде 
пропраћено и адекватним проширењима главних доводних капацитета воде у насеље, 
као и адекватним проширивањем секундарне водоводне мреже.    

Постојећу водоводну мрежу обухавата плана чине у улици Николе Бојовића: 

 Примарни цјевоводи Ø 200 mm и Ø 350 mm, 

 Секундарни и терцијални цјевоводи Ø 100 mm и Ø 50 mm, и мањи  
 
Површинске воде од падавина са подручја обухвата важећег Плана, у постојећој 
ситуацији се највећим дијелом путем ригола, отворених канала и пропуста одводе у 
реципијент ријеку Дрину или инфилтрирају директно у терен или путем површинског 
отицаја гравитационо дренирају према кориту ријеке. 
 
Пројектним рјешењем се предвиђа, да се површинске воде са асфалтних саобраћајница 
и земљаних платоа подужним и попречним нагибима сведу у отворени земљани канал 
који се пружa уз саму границу предметног обухвата. 
 
1.3. Електроенергетика и телекомуникације  
 
У обухвату предметне индустријске зоне "БРОД НА ДРИНИ", снабдијевање 
електричном енергијом обезбијеђено је из дистрибутивне 35/6 kV трафостанице, снаге 
(8+4)MW која се налази у објекту Енергане. На предметном подручју (подручје које је 
третирано спроведбеним документом просторног уређења) постоје сљедеће 
трафостанице: 

 ТС “ФАБРИКА МАСИВНОГ НАМЈЕШТАЈА”,6/0,4kV снаге 1х1000kVA 

 ТС “ИВЕРИЦА”, 6/0,4kV снаге: 3х1000kVA и 1х250 kVA 

 ТС “ПИЛАНА”,6/0,4kV снаге:2х100 kVA и 1х250 kVA 

 ТС “ДЕЦИМИРНИЦА”,6/0,4 kV снаге 630 kVA 

 ТС “ЛАМИНАТИ” ,6/0,4 kV снаге 630 kVA 

 ТС “ЛЕСОНИТ”, 6/0,4kV снаге:2х1250 kVA, 1х1000 kVA и 1х250 kVA и  

 Нова трафостаница МБТС 6/0,4 kV. 

 Такође, постоје и  три  новоизграђене трафостанице типа МБТС 6/0,4 kV снаге 
630 kVA, означене као ТС-1, ТС-2 и ТС-3. Предметне трафостанице су изграђене 
у договору власника припадајућих пословних објеката и надлежне 
електродистрибуције. 

Постојећи објекти у окружењу снабдијевају се електричном енергијом из наведених 
дистрибутивних трафостаница.   

Јавна расвјета  је изван функције због застарјелости, дугог времена експлоатације и 
неодржавања. 
 
Разводна НН мрежа изведена је претежно као кабловска подземна или као надземна 
мрежа.  
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Телекомуникациона мрежа представља јединствен техничко - технолошки систем за 
пренос свих видова информација. 
 
На предметном подручју, постојећа телекомуникациона инфраструктура је углавном 
девастирана и технолошки застарјела. Међутим, у претходном периоду, на захтјев 
заинтересованих корисника постојећих објеката у обухвату, као привремено рјешење, 
дјелимично је изграђена самоносива ТК мрежа како би се задовољиле потребе за 
расположивим сервисима m:tel-а. Претплатници лоцирани у кругу индустријске зоне, 
телекомуникационе услуге остварују преко РДЛУ Брод на Дрини. Тренутно, сви 
заинтересовани претплатници, уз мања проширења, могу да користе услуге m:tel-а. 
Капацитет РДЛУ-а и ДСЛАМ-а (броадбанд сервиси) је довољног капацитета. Примарни 
ТК каблови који покривају насеље Брод на Дрини, пролазе недалеко од индустријске 
зоне, а капацитет мреже на том подручју задовољава тренутне потребе. 
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2. ОПИС ОСНОВНИХ И ПОМОЋНИХ СИРОВИНА, ОСТАЛИХ  
СУПСТАНЦИ И ЕНЕРГИЈЕ КОЈА СЕ КОРИСТИ ИЛИ КОЈУ 
ПРОИЗВОДИ  ПОСТРОЈЕЊЕ 

 
2.1. Основне сировине - камени агрегати 
 

У општем случају под агрегатом се подразумјева материјал растресите структуре 
формиран у виду скупа мање-више истоврсних честица тј. материјал релативно хомоген 
у смислу супстанце-изграђивача, који се састоји из међусобно невезаних гранула 
одређене крупноће. У ужем смислу као агрегат се третирају сви зрнасти инертни 
материјали који заједно са одређеним везивним материјалима (цемент, креч, битумен, 
полимер) служе за добијање разних врста малтера, бетона и асфалта, односно 
материјала који се дефинишу општим термином композити. Генерално посматрано 
агрегат може бити природног и органског и неорганског порјекла, природан или 
вјештачки. У категорију природних агрегата спадају пијесак, шљунак и дробина. 
 
2.2. Основне сировине - битумен 

 
Битумен се дефинише као црна, на нормалној температури полукрута или крута 
љепљива маса. Добија се као продукт прераде нафте; то су уствари остаци који се 
добијају када се из сировине нафте издвоји бензин, керозин и један дио уљних 
компоненти. Ово издвајање се врши поступцима атмосферске дестилације или вакуум 
дестилације, при чему се добијени остаци непосредно користе, или се подвргавају 
неким додатним третманима.  
 
Елементарни састав битумена варира у зависности од његовог поријекла, односно од 
састава нафте од које се добија и креће се у границама: угљеник (70 % - 80 %), водоник 
(10 % - 15 %), сумпор (2 % - 9 %), кисеоник (1 % - 5 %) и азот (0 % - 2 %). Постоје три 
основне групе једињења које улазе у састав битумена са сљедећим процентуалним 
учешћем: 

 Уља од 45 % до 60 %, 

 Смоле од 15 % до 30 %, 

 Асфалтени од 5 % до 30 %. 
 
Својства битумена као дисперзног система зависе од тога у ком односу су у њему 
заступљене напријед наведене групе угљоводоника. Повећање садржаја асфалтена и 
смола условљава повећање тврдоће, крутости и температуре размекшавања битумена.  
 
2.3. Помоћне сировине - нафта и њени деривати 

 
За потребе предметног постројења као енергент за загријавање неопходних компоненти 
за производњу асфалта користи се лож уље. Као погонско гориво за транспортна 
моторна возила користи се течно дизел гориво. Нафта припада групи природних течних 
горива, чијом дестилацијом се добијају природни гас, пропан и бутан гас, петролеум, 
разна горива, тешка уља за ложење, уља за подмазивање. Састоји се од различитих 
угљоводоника: алкана, циклоалкана, аромата (бензол-толуол), а као нечистоће садржи 
сумпор, азот, кисеоник и метале.  
 
Нафта је лако запаљива течност. Топлота сагорјевања нафте 43.534 – 46.046 KJ/kg. При 
сагорјевању, пламен нафте достиже температуру од 1100 ºC. Нафта је специфично 
лакша од воде, због чега плива и гори на површини воде у случају изливања у воду. 
 
Уколико дође до пожара, за гашење пожара нафте користе се пјена, суви прах, угљен-
диоксид, пијесак, земља, а вода се смије користити само у виду магле. Опасност по 
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живот и здравље људи при хаварији амбалаже са нафтом сведена је на опасност од 
пожара и експлозије. Складиштење нафте врши се по пропису о складиштењу течних 
горива. 
 

При производњи асфалтне масе у постројењу асфалтне базе „TFALT SB 160“ количина 
дизел горива која ће се трошити за загријевање каменог агрегата и за гријање битумена 
варираће у зависности од квалитета горива и његове калоријске вриједности.  
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3. ОПИС СТАЊА ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ 
ПОСТРОЈЕЊЕ 

 
Основу за свако истраживање животне средине на одређеном простору мора 
представљати детаљна анализа постојећег стања. Само детаљно познавање 
постојећег стања животне средине може послужити као основа на коју се могу реално 
пресликавати сви будући односи и донијети исправни закључци у погледу негативних 
посљедица и потребних мјера заштите. Карактеристике еколошких потенцијала чине 
комбинације међусобних утицаја природних фактора као што су земљиште, вода, 
ваздух, рељеф, флора и фауна. Сваки од еколошких потенцијала настао на овај начин 
посједује одређене функције које су у ствари од прворазредног значаја за анализу 
опште проблематике заштите животне средине.  
 

 
Слика 2. Географски положај Фоче. 

 
3.1. Опис стања локације 

 
Локација на којој се планира изградња асфалтне базе налази се у насељу Брод на 
Дрини, Општина Фоча. Предметни обухват  налази се око 3.5 km југозападно од Фоче 
на самој обали ријеке Дрине, на мјесту гдје се ријека Бистрица улијева у Дрину. Са јужне 
стране локације налази се регионални пут Р 457 Брод на Дрини 3 - Фоча 2 а са сјеверне 
стране ријека Дрина и магистрални пут М 20 дионица Горажде - Фоча. Предметни 
локалитет раније је био изграђен и уређен као фабрички комплекс „Маглић“ са 
индустријским објектима, пратећим садржајима, манипулативним просторима, 
интерним саобраћајним површинама, те свим другим елементима и садржајима 
неопходним за функционисање и рад комплекса ове намјене. Предметно подручје се 
налази са десне долинске стране ријеке Дрине. Са геоморфолошког аспекта највише 
утицаја на формирање рељефа имао је флувијални процес. Флувијални процес је 
генетски везан за ток Дрине и заступљен је у акумулативним флувијалним облицима тј. 
алувијумом. На више локалитета су запажени и процеси ерозије ријечног корита који 
имају утицај на стабилност падина као и на иницирање неких од савремених геолошких 
процеса који су идентификовани на терену. 



Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе за асфалтну базу, општина Фоча 

 
 

14 

 

 
3.2. Проведени мониторинг стања животне средине 
 
На локацији асфалтне базе инвеститора „Србињепутеви“ д.о.о. Фоча извршен је нулти 
мониторинг стања животне средине, а мјерења су обухватила сљедеће: 
 

 мјерење емисија загађујућих материја у ваздух, 

 ниво саобраћајне и индустријске буке, 

 квалитет отпадне воде. 
 
3.2.1. Мјерење емисија загађујућих материја у ваздух 
 

Мјерење је извршено од стране ЈНУ „Институт за заштиту и екологију Републике 
Српске“, Бања Лука. Мјерење емисије загађујућих материја у ваздух извршено је поред 
мјеста гдје ће се градити асфалтна база у индустријској зони Брод на Дрини (уз пелетару 
„Павгорд“). Испитивање је вршено по принципу 24-часовног узорковања у трајању од 
једног дана и то од 14 часова 08.11. до 14 часова 09.11.2022. године. 
 
Mjeрење квалитета ваздуха обухватило је сљедеће параметре: 
 

 угљенмоноксид (CO) 

 азотни оксиди (NOX, NO, NO2) 

 сумпордиоксид (SO2) 

 озон (O3) 

 лебдеће честице (PM10) 
 

Слика 3. Ситуација преузета са Google Earth-a. 
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Слика 4. Локација мјерења квалитета ваздуха. 

 

 
Слика 5. Станица постављена на локацији. 

 
За праћење угљенмоноксида користи се анализатор модел Т 300 (MODEL T 300 Gas 
Filter Correlation CO Analyzer) и недисперзивна инфрацрвена спектрометријска метода 
(NDIR) мјерног подручја 0-1000 ppm. БАС стандард постоји и то БАС ЕН 14626. 
 
Мониторинг концентрације NOX врши се на анализатору за мјерење концентрације NOX, 
NO, NO2, модел Т 200 (Chemiluminiscence NO/NO2/NOX Analyzer). За одређивање нивоа 
загађености за NOX, NO, NO2 користи се метода хемилуминисценције, 0-200 ppb мјерног 
подручја. За мониторинг азотних оксида постоји БАС ЕН 14211 стандард. 
 
Мониторинг концентрације SO2 у животној средини се врши на анализатору за мјерење 
концентрације SO2, модел Т 100 (UV Fluorescence SO2 Analyzer) и метода УВ 

флуоресценције, мјерног подручја 0-20 ppm. За ову методу постоји БАС ЕН 14212. 
 
Мониторинг приземног озона у животној средини врши се референтном УВ 
фотометријском методом, мјерног подручја 0-10 ppm, модел Т 400 (UV Absortion O3 
Analyzer). Мјерење се врши по стандарду БАС ЕН 14625. 
 
За мониторинг суспендованих честица PM10 користи се метода апсорпцијом β-зрака, 
чији су захтјеви утврђени у стандарду БАС ЕН 10473. Узорковање и анализа се врше 
уређајем BAM 1020 (Particulate Monitor). Мјерење се врши по стандарду БАС ИСО 10473. 

 
За праћење метеоролошких параметара, врши се аутоматско мјерење и: 

 брзина и смјер вјетра, 0-75 m/s, 0-360º 
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 температура и релативна влажност, (-50)ºC - 60ºC. 0-100% 

 притисак, 300-1200 hPa 
 
Измјерене концентрације загађујућих материја 

 
Табела 2. Резултати мјерења квалитета ваздуха на локацији. 

Период узимања 

узорка од 14 часова 

08.11. до 14 часова 

09.11.2022. године 

МЈЕРНИ ПОЛУТАНТИ 

SO2 µg/m3 NO2 µg/m3 CO µg/m3 O3 µg/m3 PM10* µg/m3 

08.11.2022. 14:00 12,42 23,67 1,39 45,54 23,08 

08.11.2022. 15:00 13,09 34,69 1,43 47,20 30,29 

08.11.2022. 16:00 15,03 36,47 1,49 48,28 22,70 

08.11.2022. 17:00 15,99 31,79 1,53 46,21 26,98 

08.11.2022. 18:00 19,39 30,20 1,59 37,08 28,97 

08.11.2022. 19:00 19,16 29,81 1,56 37,79 36,93 

08.11.2022. 20:00 23,14 26,96 1,66 27,53 36,42 

08.11.2022. 21:00 24,90 24,41 1,83 21,97 33,20 

08.11.2022. 22:00 18,42 26,16 1,60 26,93 35,42 

08.11.2022. 23:00 21,15 20,27 1,90 15,07 39,70 

09.11.2022. 00:00 19,94 23,16 1,68 17,40 34,99 

09.11.2022. 01:00 15,89 20,82 1,68 16,40 26,01 

09.11.2022. 02:00 14,84 24,65 1,55 20,09 24,18 

09.11.2022. 03:00 14,24 25,10 1,49 20,10 18,38 

09.11.2022. 04:00 13,38 24,73 1,44 19,31 16,06 

09.11.2022. 05:00 15,00 21,11 1,44 15,31 24,74 

09.11.2022. 06:00 15,17 22,33 1,44 16,42 17,56 

09.11.2022. 07:00 16,44 24,61 1,49 18,32 21,66 

09.11.2022. 08:00 16,44 22,60 1,47 18,09 25,61 

09.11.2022. 09:00 17,97 17,23 1,42 7,55 28,75 

09.11.2022. 10:00 18,79 11,43 1,41 6,17 29,51 

09.11.2022. 11:00 18,60 11,21 1,43 8,32 30,97 

09.11.2022. 12:00 16,85 13,41 1,40 27,24 31,61 
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09.11.2022. 13:00 14,83 20,53 1,43 43,83 33,61 

број мјерења 24 24 24 24 24 

средња дневна 

вриједност 

17,13 23,64 1,53 25,34 28,22 

минимална дневна 

вриједност 

12,42 11,21 1,39 6,17 16,06 

максимална дневна 

вриједност 

24,90 36,47 1,90 48,28 39,70 

 

Табела 3. Дневне просјечне концентрације мјерених загађујућих материја. 

Загађујућа материја Вријеме 

узорковања 

Концентрација 

(µg/m3) 

Гранична 

вриједност  

сумпордиоксид SO2  

од 14 часова 08.11. 

до 14 часова 

09.11.2022. године 

17,13 125 µg/m3 

азотдиоксид NO2 23,64 85 µg/m3 

угљенмоноксид CO** 1,53 5 mg/m3 

приземни озон O3 25,34 120 µg/m3 

PM10 28,22 50 µg/m3 

** Концентрација је изражена у mg/m3 

Закључак 

Средња дневна вриједност концентрација сумпордиоксида у животној средини за дан 

мјерења је износила 17,13 µg/m3. На основу мјерења закључујемо да је средња дневна 
вриједност концентрација сумпордиоксида у животној средини испод граничне 
вриједности ваздуха из Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/12). 
 
Средња дневна вриједност концентрација азотдиоксида у животној средини за дан 
мјерења је износила 23,64 µg/m3. На основу мјерења закључујемо да је средња дневна 
вриједност концентрација азотдиоксида у животној средини испод граничне 

вриједности ваздуха из Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/12). 

 
Средња дневна вриједност концентрација угљенмоноксида у животној средини за дан 
мјерења је износила 1,53 mg/m3. На основу мјерења закључујемо да је средња дневна 
вриједност концентрација угљенмоноксида у животној средини испод граничне 

вриједности ваздуха из Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/12). 
 
Средња дневна вриједност концентрација PM10 у животној средини за дан мјерења је 
износила 28,22 µg/m3. На основу мјерења закључујемо да је средња дневна вриједност 
концентрација PM10 у животној средини испод граничне вриједности ваздуха из Уредбе 

о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 
124/12). 
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Средња дневна вриједност концентрација озона у животној средини за дан мјерења је 
износила 25,34 µg/m3. На основу мјерења закључујемо да је средња дневна вриједност 
концентрација озона у животној средини испод граничне вриједности ваздуха из Уредбе 

о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 
124/12). 
 
3.2.2. Ниво саобраћајне и индустријске буке 

 
На отвореном простору на локацији у непосредној близини асфалтне базе извршено је 
мјерење петнаестоминутног еквивалентног нивоа комуналне буке. Мјерење је извршено 
12.08.2022. године у кругу производног погона за производњу пелета која је у 
власништву „Србињепутеви“ д.о.о. Фоча. На локацији је извршено еквивалентно 
мјерење нивоа буке од стране УНИС Института за екологију, заштиту на раду и заштиту 
од пожара – Источно Сарајево. Мјерење је требало дати увид у постојеће стање на 
локацији, које се не смије нарушити приликом одвијања усвојених радних процеса и 
активности, унутар предметног подручја.  
 
Методе, инструменти и резултати мјерења буке 
 
Вредновње измјерених нивоа буке извршено је у складу са Правилником о дозвољеним 
границама интензитета звука и шума (Службени лист СРБиХ бр. 46/89). Према 
наведеном правилнику, мјерење буке на отвореном простору врше се на прописаној 
удаљености од препрека које рефлектују буку, те одговарајућој висини од нивоа терена. 
Према наведеном правилнику дан подразумјева период од 6 до 22 часа, а ноћ од 22 до 
6 часова. 
 
Мјерења су извршена у складу са Правилником о дозвољеним границама интензитета 
звука и шума („Службени лист СР БиХ“, број 46/89). Мјерења су урађена на висини 1.70 
метара од нивоа терена, на удаљености најмање 3 метра од препрека које рефлектују 
буку. 
 
Табела 4. Дозвољени нивои буке. 

Подручје 
(зона) 

Намјена подручја 

Највише дозвољени нивои вањске буке dB (A) 

Еквивалентни нивои 
Leq 

Вршни нивои 

Дан Ноћ L10 L1 

I Болничко, љечилишно 45 40 55 60 

II 
Туристичко,рекреацијско, 
опоравилишно 

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 

60 50 70 75 

V 
Пословно, управно, трговачко, 
занатско, сервисно 

65 60 75 80 

VI 
Индустријско, складишно, 
сервисно и саобраћајно подручје 
без станова 

70 70 85 80 
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Мјерење је извршено помоћу инструмента Lutron SL – 4012, Sound Level Meter. 
Резултати мјерења приказани су у сљедећој табели. 
 
Табела 5. Ниво измјерене буке. 

Мјерна мјеста 
 

Измјерена бука (dB) Гранична вриједност (dB) 

На улазу у погон пелетаре 70 63,4-68,2 

Поред погона пелетаре 70 67,6-69,8 

 
Закључак 
 

Према Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист 
СРБиХ“, број 46/89) дозвољени нивои вањске буке за зону VI – индустријско, складишно, 
сервисно и саобраћајно подручје без станова износи 70 dBA, а вршни ниво 80 dBA. На 
основу напријед наведеног закључује се да ниво буке према поменутом Правилнику не 
прелази максимално дозвољени ниво. 

3.2.3. Квалитет отпадних вода 

 
Анализом отпадне воде обухватају се основне групе физичко-хемијских и хемијских 
параметара у овом случају дефинисани важећим Правилником о условима испуштања 
отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/01). 
 
Период узорковања отпадне воде: 12.08.2022. године 
 
Табела 6. Резултати анализе узорка отпадне воде. 

ПАРАМЕТРИ ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ 

МЕТОДА ИЗМЈЕРЕНЕ 
ВРИЈЕДНОСТИ 

ГРАНИЧНЕ 
ВРИЈЕДНОСТИ 

Температура ºC DIN 38404-4 12,7 30 

pH јединица pH BAS ISO 
10523 

7,8 6,50-9,00 

Талог након 0,5 часова 
таложења  

ml/l таложење у 
Imhof-ovom 
лијевку 

0,33 0,5 

Електропроводљивост µS/cm BAS EN 
27888:2002 

626 - 

Суспендоване честице g/m3 EPA 160,3 21,3 35 

Алкалитет gCaCO3/m3 BAS ISO 
9963-1:2000 

- - 

Мутноћа NTU BAS ISO 
7027:2002 

- - 

HPK gO2/m3 BAS ISO 
58155815 

19,5 125 

BPK5 gO2/m3 BAS ISO 
581572000 

3,98 25 

Амонијачни азот g/m3N BAS ISO 
7150-1/2007 

1,77 10 

Нитритни азот g/m3N EPA 354,1 0,51 1 

Нитратни азот g/m3N BAS ISO 
7890/2002 

0,92 10 

Укупни азот g/m3N BAS EN 
25663 

3,41 15 

Укупни фосфор g/m3P BAS EN ISO 
6878 

0,08 3 

Сулфати g/m3 EPA 375.3 - 200 

Хлориди g/m3 BAS ISO 
9297/2002 

- 250 
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Гвожђе mg/m3 BAS ISO 
6333 

- 2000 

Цинк mg/m3 BAS ISO 
8288 

- 1000 

Олово mg/m3 BAS ISO 
8288 

- 10 

Бакар mg/m3 BAS ISO 
8288 

- 300 

Арсен mg/m3 BAS EN ISO 
11969 

- 100 

Кадмијум mg/m3 BAS ISO 
8288 

- 10 

Никл mg/m3 BAS ISO 
8288 

- 10 

Манган mg/m3 BAS ISO 
6333 

- 500 

Минерална уља mg/m3 JUS 
H.Z1.151 

10 500 

 
Закључак 
 
Резултати испитиваних параметара се налазе испод максимално дозвољених 

вриједности које су одређене Правилником о условима испуштања отпадних вода у 
површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01). 
 
3.3. Ижењерско-геолошке карактеристике терена 

 
На предметном подручју алувијани седименти су генетски везани за ријеку Дрину и 
распрострањени су на комплетном обухвату. Они су формирани од шљунковитих и 
пјесковитих седимената са појавом и глиновитих партија. Шљункови су претежно 
карбонатног састава. 
 
Преко седимената ријечне терасе евидентиран је насип изграђен за потребе нивелације 
терена, те уређења грађевинске парцеле. Насип је стабилан. Изузетак је насип изграђен 
од депоније пиљевине као депонија пиљевине на самој обали ријеке Дрине. Пиљевина 
има неповољан утицај на подземне и површинске воде јер у свом процесу распадања 
ослобађа танине који се споро разлажу у водама. Ову пиљевину је потребно одвести 
на, предвиђено мјесто за одлагање. 
 
У инжењерско-геолошком смислу терен је стабилан и добро носив. Ободни дио обала 
Дрине има већи нагиб. Потребно је избјегавати усјецање обалних страна јер су честице 
шљунка слабо цементоване калцитом и усјецањем се може пореметити поменута веза 
што за посљедицу може да им интезивира процес осипања, па чак и клижења. 
 
3.4. Основне климатске карактеристике ширег подручја 

 
Општину Фоча карактерише умјерено-континентални тип климе дјелимично измијењен 
надморском висином овог подручја. Са повећањем надморске висине клима има 
тенденцију предпланинском типу умјерено - континенталне климе, па и климом 
планинског типа у највисочијим предјелима. Оваква клима се одликује дугим зимама и 
дугим љетима, те кратким периодима прољећа и јесени. Ужа котлина уз ријеку Дрину 
има све одлике жупног подручја. Због тога, поред релативно високе средње годишње 
температуре зрака, ово подручје се одликује и пуно мањом температуром амплитудом 
од остале већине крајева у Босни и Херцеговини. Најхладнији је мјесец јануар са 
средњом температуром зрака од -12°С, а најтоплији је мјесец јул са средњом 
температуром од 19°С. Апсолутне максималне вриједности љетних температура не 
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прелазе 39°С, а апсолутне минималне температуре у зимском периоду иду испод -20 
°С. 
 
Са повећањем надморске висине средње вриједности температура опада са 
просјечним градијендом од 0,6°С  на сваких 100 м надморске висине. Годишња количина 
падавина није велика и распоред падавина током године је доста уједначен што 
подразумијева правилан распоред падавина на сва годишња доба, односно све мјесеце 
у години. Ово подручје карактерише и велики број дана (194) са маглом нарочито испод 
700 м надморске висине. Магла се манифестује као посљедица велике влажности 
ваздуха чија је просјечна релативна вриједност доста велика и износи 84%.  
 
Вјетрови не досежу велике вриједности брзине и обично нису узрок природне несреће. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 6. Средња годишња температура ваздуха за период 1881. – 2010. године. 
Извод из Просторног плана РС до 2025. године 
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3.5. Флора и фауна 
 
Флора 
 
Локација у биогеографском погледу припада Горажданско-фочанском рејону у прелазно 
лирско-мезијској области, односно Горње-дринском подручју (Стефановић и сарадници, 
1983). У биогеографском погледу, подручјем доминирају биоми шума храста сладуна и 
буково-јелове шуме. Према Фукареку (1977), област се налази у Дринско-мезијском 
подручју, али у близини прелаза ка унутрашњим Динаридима. 
 
Живи свијет, биљни и животињаки слива ријеке Дрине веома је разноврстан и богат, а 
на појединим мјестима одликује се присуством ендмитета и реликата. У нижим 
дијеловима, а дјелимично и у горњим, налазе се углавном листопадне шуме међу којима 
се издвајају бјелограбић, црни граб, цер, црни јасен. У кањонима се налазе мезофилне 
шуме букве, граба, бијелог јасена итд. 
 
На подручју горње Дрине, начелно, доминирају сљедеће врсте дендрофлоре: буква 
(Fagus silvatica), храст китњак (Quercus petraea), храст сладун (Quercus frainetto) и цер 
(Quercus cerries). 
 
У долини Дрине биљеже се и, по површини, мање састојине црне јове (Alnus glutinosa). 

 
На подручју општине Фоча, површине под шумом представљају најзначајнији њен дио. 
Најзаступљеније су шуме букве и јеле са смрчом, затим шуме китњака и цера, потом 
шуме сладуна и цера са китњаком и шуме црног бора и букве. 
 

Слика 7. Средња годишња количина падавина за период 1881. – 2010. године. 
Извод из Просторног плана РС до 2025. 
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Ободна вегетација уз притоке ријеке Дрине карактерише се доминацијом врбе (Salix 
alba), а пољски јасен (Fraxinus angustifolija) се биљежи спорадично. 

 
У спрату грмља констатују се дрен (Cornus sanguinea), љеска (Corylus avellana), глог 
(Crataegus monogyna), клека (Juniperus communis), као и Viburnum lantana, Sambucus 
recemosa, S. nigra и Acer tataricum. 

 
Приземна вегетација одликује се доминацијом врста које припадају флорним 
елементима широког распростирања: Galium silvaticum (средњеевропски елемент), 
Veronica chamaedrys, Pulmonaria officinalis (суб-средњеевропски), G.vernum (понтијско-
субмедитерански), Primula vulgaris (субатланско-субмедитерански), Stellaria holostea 
(субевроазијски) и др. Поред тога, биљеже се и илирски флорни елементи: Helleborus 
atrorubens, Epimedium alpinum и др. 

 
Фауна   
 

Природне карактеристике подручја пружају услове за појаву великог броја врста сисара. 
Област је недовољно испитана, поготово у погледу ситних сисара и врста које нису од 
значаја за ловни туризам. 
 
У шумским пространствима горњег слива ријеке Дрине срећу се животиње које су или 
проријеђене или их више нема у многим дијеловима Европе: медвјед (Ursus arcotos), 
вук (Canis lupus), дивокоза (Ripicapra rupicapra), дивља мачка (Felix silvestris), лисица 
(Vulpes vulpes), куна златица (Martes martes), јазавац (Meles meles), дивља свиња (Sus 
scrofa), срна (Capreolus capreolus), видра (Lutra lutra), зец (Lepus europus). 
 
3.6. Бонитет земљишта 

 
Земљиште је основа пољопривредне производње, а тиме и опстанка људског рода. 
Представља изванредно значајно природно добро, али које се ствара и обнавља веома 
споро. Да би се формирао слој земљишта дебео 2 до 3 cm, потребно је 200 до 1000 
година. Тако да се са становишта и више људских генерација може сматрати коначним 
добром. Земљиште се немилосрдно уништава, деградира као основни дио екосистема 
и подлога за живот људи, за живот животиња и биљака, за производњу хране и воде, за 
све људске активности и ако се не заштити посљедице могу бити несагледиве. 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. 
 
3.7. Насељеност и концентрација становништва 

 
Демографска кретања становништва одређују природно кретање (однос наталитета и 
морталитета), а у ужем подручју око локације и механичко кретање (однос дошлих и 
отишлих).  
 
3.8. Природно и културно наслеђе 
 

Описивање и евиденција чинилаца постојећег стања у оквиру анализираног подручја 
захтјева свестрани напор у смислу детаљног истраживања природног и културног 
наслеђа. Увидом у постојећу планску и пројектну документацију, као и обиласком терена 
на ужој локацији погона асфалтне базе, није утврђено постојање објеката из категорије 
природног и културног наслеђа.  
 
Према члану 27. Закона о културним добрима, у случају да се прилком извођења 
накнадних радова (реконструкција, доградња и сл.) на простору овог предметног објекта 
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наиђе на археолошки локалитет за који се претпоставља да има статус културног добра, 
инвеститор ће обавјестити надлежни Републички Завод за заштиту културно-
историјског и природног наслеђа, односно предузети све мјере како се културно добро 
не би оштетило до доласка овлашћеног лица. Иста мјера се односи и у случају да се 
наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минеролошко 
петрографског порјекла.  
 
3.9. Сеизмолошке карактеристике 
 

Према сеизмолошкој карти СФРЈ,1987.год. предметно подручје се налази у зони 
максимално очекиваног интензитета потреса I = 7° MSK – 64 за повратни период од 500 
год. 

 

 
Слика 8. Извод из сеизмолошке карте, Просторног плана РС до 2025., Нови Урбанистички 

завод Бања Лука, 2015. године. 
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4. ОПИС ПРИРОДЕ И КОЛИЧИНЕ ПРЕДВИЂЕНИХ ЕМИСИЈА ИЗ 
ПОСТРОЈЕЊА У СВЕ ДИЈЕЛОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
(ВАЗДУХ, ВОДА, ЗЕМЉИШТЕ) 

 
Проблем заштите животне средине постао је данас један од прворазредних друштвених 
задатака. Данас присутне негативне посљедице, углавном су резултат погрешно 
планиране индустријализације, изградње стамбених насеља, саобраћајних система, 
неконтролисане и неадекватне употребе енергије као и недовољног познавања 
основних законитости из домена животне средине. 
 
У оквирима изнијетих ставова, промјене које су посљедица прилагођавања природе 
потребама човјека, могу бити онакве какве он очекује, али могу бити и често јесу, сасвим 
неповољне и за њега самог. Скуп таквих промјена, за собом повлачи врло сложене 
посљедице, које у принципу имају повратно дјеловање на првобитне иницијаторе, 
доводећи до нових стања и посљедица. 
 
Појам животне средине се зато, у свим разматрањима, која су предмет овог 
истраживања, схвата довољно широко, као цјелина и јединство, које чине заједнице 
различитих организама, укључујући ту и човјека, и њима насељени простор. У таквом 
јединству и интеракцији, свака промјена било које карике ланца, повлачи за собом низ 
секундарних, често веома драстичних промјена. Оно што карактерише данашњи однос 
према животној средини, може се, у сваком случају, описати као све брже и драстичније 
задирање у њене односе, у чијем смислу и само друштво трпи значајне посљедице. 
 
Успјешност сваког рјешења у циљу заштите животне средине обухвата потпуно 
анализирање и дефинисање свих категорија наведених утицаја. У том смислу се увијек, 
као приоритет поставља обавеза о њиховом дефинисању у односу на основне природне 
чиниоце. Домен основних природних чинилаца сачињавају: клима, вода, ваздух, тло, 
флора, фауна, пејзажи гледано кроз призму теорије екосистема, представљају потпуно 
уређен и саморегулишући механизам. 
 

Сви процеси унутар елемената овог сложеног система се одвијају на основу зависности 
једних од других, било да се ради о органским или неорганским елементима, у ком 
смислу свако постројење и технолошки процес, са својим специфичним 
карактеристикама у одређеним околностима може довести до поремећаја међусобних 
односа.  
 
Промјене се крећу од сасвим незнатних па до тако драстичних да поједини елементи 
потпуно могу изгубити своја основна обиљежја. Системски приступ наведеним 
односима кроз анализу критеријума односно у већини случајева даје задовољавајуће 
резултате, али само код њихове објективне квантификације и досљедног поштовања 
међусобних односа. 
 
У домену анализе стања животне средине, уважавајући све специфичности којима се 
карактеришу анализирани садржаји, све карактеристике посматране локације и 
карактеристике постојећих потенцијала, разматрани су основни критеријуми који су, 
кроз поступке квантификације, доведени до одређених показатеља, са основном 
намјером да се, код постојећих односа дефинише њихова правна природа. На основу 
конкретних показатеља могуће је извршити избор адекватних мјера заштите животне 
средине, чиме се испуњава и основна сврха ове анализе.  
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Оно што посебно треба нагласити је чињеница да активности које се обављају у оквиру 
производне парцеле у одређеним околностима могу угрозити животну средину како у 
редовном раду, тако и у случају појаве акцидента. 
 
Радом асфалтне базе могућ је настанак сљедећих отпадних токова: 

 чврсти отпад (мијешани комунални отпад, отпадна амбалажа, муљеви из 

таложника, сепаратора, технолошки отпад из производње и сл.), 

 емисија таложне прашине у околину из процеса производње (складиштење, 

утовари, претовари, дозирање) и при кретању возила и механизације по 

манипулативној површини, 

 емисија димних гасова из погона при раду пламеника, 

 отпадне воде (санитарно-фекалне, оборинске и технолошке), 

 бука од рада процесне опреме и механизације. 

 
Табела 7. Врсте отпадних токова и мјеста настајања 

Р.б. Врста отпадних токова Мјесто настанка отпадних токова 

1. 
Отпадне санитарне и 
фекалне воде 

Мокри и санитарни чворови у објектима у погону 

2. 
Отпадне оборинске воде 
(дијелом запрљане) 

Са кровова објекта, опреме, са манипулативних површина 
(могу садржавати суспендоване материје, уља од 
механизације и сл.) 

3. Отпадне технолошке воде 
Воде из производног процеса асфалтне базе и воде од 
прања процесне опреме, механизације и сл. 

4. Бука 
Рад процесне опреме асфалтне базе, кретање 
механизације и возила. 

5. Чврсти отпад 
Комунални отпад (од запослених), технолошки отпад (из 
процеса производње и сл.), отпадни муљеви из сепаратора  

6. Емисија таложне прашине Из технолошког процеса, кретања возила и механизације 

7. Емисија димних гасова 
Из технолошког процеса - рад пламеника за добијање 
топлотне енергије и из СУС мотора механизације 

 
Емисије у атмосферу 

 
При сушењу материјала и његовом мјешању са битуменом тј. у сушари и мјешалици, 
настаје одређена количина прашине и плинова. Плинови, водена пара и прашина 
испуштају се путем одводног цјевовода у предизлучивач (предсепаратор), те преко 
филтера даље у димњак, путем којег се испуштају у атмосферу. 
 
Емисије полутаната у атмосферу чине: 

 емисија прашине,  

 емисија димних гасова, 

 емисије издувних гасова из СУС мотора механизације. 
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Емисија прашине 
 
Таложна прашина настаје манипулацијом са сировинама (филери, агрегати и сл.), 
кретањем возила по интерним саобраћајницама, манипулацијом са производима и сл. 
Ова прашина је ношена ружом вјетрова и таложи се у животној средини. 
 
Емисија димних гасова 

 
У животну средину се испуштају димни гасови настали изгарањем лож уља у постројењу 
за загријавање битумена као и гасови настали у бубњу за сушење и загријавање 
агрегата. Отпадни гасови из бубња за сушење садрже и прашину - дио чврстих честица 
које су преостале након проласка кроз филтер. Њихова концентрација зависи 
искључиво о исправности уграђених филтера. Димни гасови садрже углавном оксиде 
азота (NOx) чврсте честице, угљендиоксид, угљенмоноксид и угљиководике. 
 
Емисије издувних гасова из СУС мотора механизације 
Поред димних гасова из постројења за загријавање, настајаће и емисија из СУС мотора 
кориштене механизације на манипулативној површини. Концентрацију гасова из ових 
извора је немогуће тачно утврдити. 
 
Емисије у земљиште и воде 
 
Емисије у земљиште 

Радом асфалтне базе може доћи до загађивања земљишта таложном прашином, лож 
уљем и битуменом при неконтролисаним испуштањем из резервоара, постројења, 
механизације, приликом претакања, такође од расипања по радним и манипулативним 
просторима или појаве цурења. 
 
За случај неконтролисаног коришћења и пролијевања битумена мора се имати у виду 
неколико важних чињеница које су примјенљиве на ову радну средину. Након 
пролијевања по земљишту битумен дијелом улази у порозно земљиште и наставља 
гравитационо кретање у дубину до неког непропусног слоја подземља. Такође, 
онечишћена вода са битуменом и сами битумен могу и површински отицати по 
површини терена. Битумен који је прошао до подземне воде се шири хоризонтално 
стварајући специфични талог на површини воде. Процес ширења битумена може 
трајати врло дуго док се не постигне капацитет засићења земљишта. Треба нагласити 
да оборинска вода испире и носи битумен према дубљим слојевима земљишта на 
површину подземне и површинске воде. 
 
Битумен се мијеша са прашином и другим механичким нечистоћама, а само расипање 
углавном не може бити у количинама које би се могле разлити на веће површине и веће 
удаљености од мјеста излијевања, тј. ријетке су ситуације у пракси излијевања већих 
количина. 
 
Повремено долази до настанка извјесне количине отпада из самог битумена који се 
може просути при пуњењу резервоара. Препоручује се да сам резервоар битумена буде 
смјештен у бетонском базену, чиме би утицај на животну средину био занемарив јер се 
онда сва количина може безбједно покупити. 
 
При раду погона може доћи до просипања филера и фракција, али у пракси то најчешће 
нису веће количине. Расути материјал овог типа може се скупити и поновно искористити 
у производном процесу. 
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Емисије у воде 
На предметном Захвату карактеристична је појава сљедећих отпадних вода: 

 оборинске воде 

 зауљене воде 

 
Отпадне воде које садрже суспендоване честице од депонованог агрегата одводе се у 
сепаратор суспендованих честица а након таложења у крајњи реципијент (ријека 
Дрина).  
 
Редовно ће се вршити контролна мјерења отпадних водених токова на излазу из 
сеператора у који се прикупља, вода са простора асфалтне базе. Отпадна вода са 
асфалтне базе мора задовољавати критеријуме квалитета воде за испуштање у крајњи 
реципијент. 
 
Чврсти отпад 

 
Производња асфалта при редовном раду нема отпада који би могли значајно угрозити 
животну средину. Чврсти технолошки отпад настаје при чишћењу асфалтне базе и 
највећим дијелом се ради о отпадним и стврднутим наслагама асфалтне масе. Ова маса 
ће се враћати у процес производње. Додатни технолошки отпад чини прикупљена 
прашина у врећастим филтерима, која се може одлагати на депоније или вратити у 
процес производње. Поред чврстог отпада у виду остатака асфалтне масе настаје и 
комунални отпад од присуства радника и његово прикупљање ће се вршити у засебне 
посуде у кругу погона или предузећа, а које ће одвозити овлаштена установа. 
 
Бука 

 
Предметно предузеће је смјештено у подручје намјењено за индустријску зону (зона VI). 
Дозвољени нивои вањске буке према Правилнику о дозвољеним границама 
интензитета звука и шума (Сл. лист СР БиХ, бр. 46/89) наредна табела (дозвољени 
нивои вањске буке) овој зони је 70 dB (дан) и 70 dB (ноћ). 
 
Вредновње измјерених нивоа буке извршено је у складу са Правилником о дозвољеним 
границама интензитета звука и шума (Службени лист СРБиХ бр. 46/89). Према 
наведеном правилнику, мјерење буке на отвореном простору врше се на прописаној 
удаљености од препрека које рефлектују буку, те одговарајућој висини од нивоа терена. 
Према наведеном правилнику дан подразумјева период од 6 до 22 часа, а ноћ од 22 до 
6 часова. 
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Табела 8. Дозвољени нивои вањске буке. 

Подручје 
(зона) 

Намјена подручја 

Највише дозвољени нивои вањске буке dB (A) 

Еквивалентни нивои 
Leq 

Вршни нивои 

Дан Ноћ L10 L1 

I Болничко, љечилишно 45 40 55 60 

II 
Туристичко,рекреацијско, 
опоравилишно 

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 

60 50 70 75 

V 
Пословно, управно, трговачко, 
занатско, сервисно 

65 60 75 80 

VI 
Индустријско, складишно, 
сервисно и саобраћајно подручје 
без станова 

70 70 85 80 

*Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист СР БиХ“ бр. 
46/89) 

 
Општи утицаји  

У току нормалног рада асфалтне базе постоји могућност избијања и ширења пожара као 
и у случају уградње неадекватне електро опреме, непажње или нестручности при 
руковању са истом од стране стручне екипе. 
 
4.1. Mогуће промјене и утицаји на животну средину 
 
Процес производње асфалта, без обзира на сва техничко–технолошка рјешења, 
односно кориштене радне операције и опрему, може у одређеним ситуацијама 
представљати извор загађења животне средине. Успјешност сваког рјешења у домену 
заштите животне средине подразумјева свестрано сагледавање и дефинисање свих 
могућих утицаја. 
 
На основу процјене угрожености земље, ваздуха и околних водених ресурса, имајући 
првенствено у виду локацију објекта, његову намјену, физичко-хемијске особине 
материјала са којима се манипулише у објекту, те могућности акцидентних ситуација, 
предвиђамо максимално могуће мјере заштите природне средине у непосредној 
околини. У наставку дато је сажето мишљење о могућим утицајима предметног процеса 
на радну и животну средину и минимуму потребних мјера за заштиту радника и животне 
средине. У току рада на инсталацијама у предметном објекту, могући су сљедећи 
утицаји  на животну средину, односно еколошки акциденти: 
 

 Загађивање атмосфере прашином, штетним издувним гасовима и повећаном 
буком. 

 Избијање и ширење пожара у случају уградње неадекватне опреме, непажње 
или нестручности при руковању са машинама и уређајима. 

 Могућност загађења подземних и површинских вода усљед неадекватног 
збрињавања отпадног материјала из процеса производње, као и отпадних вода. 
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 Могућност загађења земљишта усљед неадекватног складиштења и кориштења 
битумена, моторног горива, уља и мазива. 

 
Први вид утицаја на животну средину и могућих посљедица представљају утицаји који 
се јављају код уређења саме локације и који су по природи привременог карактера. 
Посљедица су присуства људи и машина као и технологије и организације извођења 
припремних радова. Утицаји на животну средину који се јављају као посљедица 
експлоатације постројења имају трајни карактер и представљају утицаје посебно 
интересантне са становишта односа постројење–животна средина.  
 
Емисије гасова код ових постројења представљају основни и најзначајнији облик 
загађења. Карактеристике ових емисија првенствено су одређене поријеклом гасних 
испарења. Ова испарења су првенствено посљедица неколико основних процеса: 
сагоријевање, испаравања агрегата при његовом сушењу у бубњу и усисавања ваздуха 
из различитих дијелова постројења. Постројења за производњу асфалтних мјешавина 
као гориво могу користити различите супстанце као што су мазут, дизел гориво, лож 
уље, гас као и нека од чврстих горива.  
 
У бубњу за сушење постављени су вентилатори који струју топлих гасова насталих у 
току сагоријевања горива усмјеравају према каменом материјалу. У току тог процеса 
топли гасови повлаче за собом дио финих честица (промјера до 0,5 mm) које су врло 
битне за квалитет асфалтне мјешавине, а могу бити загађивачи животне средине ако се 
избацују директно у атмосферу.  
 
Количина финих честица највише зависи од гранулометријског састава дробљеног 
пијеска и чистоће фракције каменог агрегата. За стандардни квалитет фракција, 
количина финих честица креће се и до 8 % укупне асфалтне масе. Такође у случају 
неравномјерног сагоријевања горива, ако се не подеси однос ваздух / гориво, може доћи 
до стварања чађи која заједно са финим честицама каменог материјала одлази у 
атмосферу. С обзиром да су фине честице агрегата скупе, а могу да загађују околину, 
потребно је спријечити њихово испуштање у атмосферу. 
 
Зато је иза сушаре за камени материјал постављен отпрашивач, чија је улога управо да 
спријече загађивање животне средине. Од њихове ефикасности највише зависи колико 
ће асфалтно постројење да загађује околину. 
 
Гасови настали сагоријевањем горива првенствено се састоје од водене паре (H2O), 
једињења угљеника (CO и CO2), једињења азота (NO и NO2), и једињења сумпора (SO2  
и SO3). Угљен моноксид је производ непотпуног сагоријевања, једињења сумпора су 
посљедица присуства сумпора у гориву а једињења азота су првенствено посљедица 
загријавања ваздуха отвореним пламеном на пламенику бубња. Концентрације 
наведених једињења првенствено зависе од карактеристика горива као и од 
карактеристика самог система за сагоријевање.  
 
Коришћење вишка ваздуха за сагоријевање би по правилу требало у нормалним 
условима ограничити на 10%. Пракса показује да се код постојећих постројења ова 
количина креће од 20% па чак и 30%. Уколико би се ова потрошња налазила на горњој 
граници то би представљало још додатних 25 m3 ваздуха по тони произведене 
мјешавине. Велика влажност агрегата може проузроковати и надпритисак у бубњу у 
случају да вентилатор не успијева да избаци сву количину водене паре, у ком случају 
долази до тренутног избацивања загађеног ваздуха на улазној и излазној страни бубња 
("Puff – back'' ефекат).  
 
Дио елемената постројења за производњу асфалтних мјешавина код сваког 
функционисања ствара надпритисак тако да долази до протока ваздуха који се 
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придружује количини испарења насталих у самом бубњу. Ове количине нису 
занемарљиве, јер могу износити 10% до 15% укупних испарења. Све досадашње 
анализе показују да количина гасних испарења износи око 150-170 m3 по тони 
произведене мјешавине. 
    
Честице које су резултат отпрашивања у постројењу за производњу асфалтних 
мјешавина у зависности од свог грануламетријског састава имају доста различите 
утицаје на човјека. Негативни ефекти у наведеном смислу везани су само за оне честице 
које могу бити инхалиране. Најчешће се ради о честицама које су мање од 0,01 mm. За 
честице оваквог гранулометријског састава од посебног значаја је дубина продирања у 
респираторни систем. Доказано је да дубина продирања не зависи само од 
гранулометријског састава већ и од облика честица као и од количине инхалиране 
прашине.  
 
Укупни утицај на организам човјека повезан је и са брзином елиминисања инхалираних 
честица, а она зависи и од њихове димензије, од облика и од положаја. Утицај прашине 
на животиње сличан је утицају  на људе. Примјећено је, међутим, да неповољни ефекти 
битно зависе од животињске врсте о чему свакако треба водити рачуна код конкретних 
локацијских услова. Утицај прашине на вегетацију изражен је кроз неколико ефеката. 
Таложењем прашине на лишћу смањује се утицај сунчевих зрака и редукује 
асимилација хлорофила. Други непожељни ефекат везан је за транспортну улогу 
честица прашине.  
 
Ради се о чињеници да честице прашине преносе сумпорну киселину, насталу од 
сагоријевања ослобођених једињења сумпора, која најчешће на лишћу проузрокује 
некрозу. Утицај прашине на материјале најчешће је резултат узајамних дејстава 
прашине, као и транспортног медија и агресивних отпадних гасова који настају као 
продукат сагоријевања. Посебно неповољан ефекат прашине на објекте је изражен због 
ефекта прљања и то нарочито ако се ради о продуктима непотпуног сагоријевања (чађ). 
 
Конструкција самог бубња може утицати на стварање прашине. Бубањ мора имати 
довољно дугачак елемент за снадбијевање како би се избјегло подизање агрегата на 
самом улазу. Уколико то не би био случај на мјесту улаза агрегата, које уједно 
представља и мјесто изласка ваздушне струје, дошло би до интезивног отпрашивања и 
у том смислу би се повећала и количина издвојене прашине. Брзина кретања гаса у 
бубњу утиче на количину издвојене прашине. Истраживања неких аутора показују да се 
количина издвојене прашине повећава са квадратом количине створеног гаса. 
Повећање брзине ваздушне струје за 50% доводи до повећања прашине од 125%.  
 

Битумени, којих има више врста, су смјеше великог броја тежих угљоводоника, у којима 
су у већем проценту везани сумпор, азот и кисеоник, добијени као задња фракција у 
низу дестилата сирове нафте. У састав битумена улазе асфалтне смоле, ароматска 
поларна једињења, олефини, парафини, лака уља и други засићени и незасићени 
угљоводоници из већег броја класа органских једињења. На температурама преко 1600C 
долази до испаравања и до 1% од укупне масе битумена. Испарења у великој мјери 
потичу од лаких уља, као и од лакших структура наведених класа једињења. Под 
нормалним условима битумен као материја је у чврстом облику и као такав је безопасан 
за животну средину. Проблем може настати на повишеним температурама, што је 
дјелимично случај код асфалтних база. Али, ако се придржава технолошког упуства те 
аутоматском контролом пламеника, исто се не може догодити. 
 
Бука и вибрације у великој мјери потичу од рада преддозатора, бубња за сушење, 
елеватора, гранулатора, возила и механизације итд. Топлота се развија као посљедица 
загријавања сировина које улазе у састав асфалтне мјешавине (камених агрегата и 
битумена). Бука, вибрација и топлота се појављују код рада појединих уређаја на 



Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе за асфалтну базу, општина Фоча 

 
 

32 

 

асфалтној бази. Међутим, како су ове појаве локалног карактера и од утицаја само на 
раднике који раде на тим уређајима, у складу са прописима заштите на раду морају бити 
предвиђене све мјере заштите на раду за раднике који раде на овим уређајима. 
 
4.2. Eлементи постројења и технолошког процеса као извор загађења 
 
Потреба да се обезбиједи континуитет процеса производње асфалтних мјешавина 
условљава складиштења најчешће знатних количина агрегата на депонијама уређеним 
по коришћеним фракцијама. Ове депоније су најчешће извор дифузног загађења 
прашином будући да најситније фракције бивају ношене ваздушним струјањима. 
Уређење депоније и одржавање оптималне влажности агрегата представљају основни 
предуслов за елиминисање ових ефеката. 
 
Како се агрегат из преддозатора покретном траком уводи у бубањ за сушење то се на 
улазном дијелу бубња стварају предуслови за дифузна загађења прашином. Осушени 
агрегат испушта се из бубња за сушење на елеватор за загријани агрегат. Мјесто 
испуштања агрегата на елеватор, такође, представља потенцијалну могућност 
загађења дифузном прашином. Бубањ за сушење агрегата представља мјесто гдје се 
усљед сагоријевања на пламенику и сушења агрегата стварају основна загађења. Сам 
бубањ може бити извор загађења прашином у случајевима недовољне херметичности 
као и у посебним ситуацијама када дође до натпритиска усљед велике влажности 
агрегата и стварања водене паре коју вентилатор не успијева да избаци из постројења. 
Бубањ за сушење са гориоником и својим погонским системом представља, такође, и 
извор буке. 
  
Недовољна заптивеност елеватора за топли агрегат, затварача на ситима и на нивоу 
силоса и вага такође представља околност која утиче на потенцијална загађења 
дифузном прашином. Мјешалица у којој се агрегат сједињује са везивом, такође, 
представља извор могућих загађења гдје се поред потенцијалне прашине јављају и 
одређена испарења која воде поријекло од загријаног битумена. Спремљена мјешавина 
испушта се у корпу којом се преноси у силос за мјешавину. Мјесто испуштања мјешавине 
из мјешалице као и отвори на силосима за убацивање и пражњење представљају 
емисионе тачке испарења која воде поријекло од загријане мјешавине.  
 
Неуспјела мјешавина која је произведена погрешним поступком или накнадно 
установљеном лошом рецептуром, одбацује се као сувишан материјал и представља 
чврсти отпадак који, такође, може оптерећивати околну животну средину. 
 
Основна загађења постројења за призводњу асфалтних мјешавина настају као продукт 
сагоријевања на пламенику бубња за сушење, те отпрашивањем загријаног агрегата. 
Ова загађења се преко система за сепарацију избацују кроз димњак постројења. За 
потребе загријавања битумена обично постоји посебан котао чији димњак такође 
представља извор загађења. Цистерне за складиштење битумена и горива испарењима 
кроз свој систем за провјетравање, као и евентуалним просипањем при претакању и 
манипулацији, стварају услове за загађења тла и воде. Потреба да се овако постројење 
перманентно опслужује са транспортним средствима ствара додатне могућности за 
загађења издувним гасовима и буком. У групи претходно поменутих резервоара обично 
се налази и резервоар за врело уље којима се одржава технолошки неопходна 
температура битумена. Овај резервоар је, такође, потенцијални загађивач тла и воде. 
 
Ако се опрема редовно одржава, сва горе поменута потенцијална загађења могу да буду 
евентуална опасност само за радну али не и животну средину. 
 
Отпадне воде које настају спирањем са минипулативних површина и прања постројења 
могу да садрже у себи веће количине масноћа и суспендованих материја и као такве 
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могу да изазову загађење земљишта, површинских и подземних вода уколико се одлажу 
без претходног третмана.  
 
Битумен, мотрна горива, уља и мазива су по свом саставу тешки угљиководоници чије 
евентуално процуривање у земљиште би могло да доведе до онечишћења земљишта 
на преметној локацији. Зато се приликом складиштења и коришћења ових компоненти 
мора бити посебно пажљив. 
 
4.3. Утицај честица ваздуха на респираторни систем човјека, токсичност 

 
У урбаним срединама, експозиција човјека честицама из ваздуха може проузроковати 
оштећење здравља. Честице улазе у човјечије тијело путем органа за дисање 
(респираторни систем). Због тога може доћи до директног оштећења респираторног 
органа или до оштећења других органа, посредно. Процеси депоновања, избацивања и 
утицаја честица на крв, лимфу и гастроинтестинални тракт могу се објаснити на 
сљедећи начин: 
 

 При брзом дисању честице депоноване у носном дијелу могу се директно 
пренијети у крв, 

 Дио честица из носног дијела иде директно у гастроинтестинални тракт, 

 Из трахејобронхијалног дијела, гдје су се депоновале, честице се брзо апсорбују 
у крвни систем. 

 
Механизам и динамика избацивања честица је веома значајан фактор код  токсичног 
дјеловања полутаната, посебно оних који споро дјелују, као што су различита 
канцерогена једињења.     
 
Поред директног утицаја на респираторни систем, могу, путем крви много озбиљније 
дјеловати и на друге виталне органе човјека. Узроци обољења и других органа од 
канцера, осим плућа могу се тражити и међу полутантима који се појављују у ваздуху. 
Посебно токсичне честице су: сумпор – триоксид, олово и ароматски угљоводоници, које 
изазивају хронична обољења и канцер. 
 
Загађења са асфалтне базе, ако се постројења редовно одржавају, могу имати утицаја 
само на квалитет радне средине, али не и животне. 
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5. ОПИС ПРЕДЛОЖЕНИХ МЈЕРА, ТЕХНОЛОГИЈА И ДРУГИХ 
ТЕХНИКА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊИВАЊЕ, УБЛАЖАВАЊЕ 
ИЛИ САНАЦИЈУ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 
Комплекс техничких мјера заштите животне средине обухвата све оне мјере које су 
неопходне за довођење квантификованих негативних утицаја у дозвољене границе као 
и за предузимање одређених мјера како би се утицаји у процесу изградње 
минимизирали. Како су у оквиру овог захтјева детаљно разматрани појединачни утицаји 
који се могу појавити у току експлоатације мјере заштите су систематизоване за сваки 
утицај посебно. 
 
5.1. Мјере спречавања емисија у ваздух 

 

 Обавезно користити нискосумпорна горива као енергенте, 

 Вршити суво отпрашивање чврстих честица које се, као продукт сагорјевања, 

појављују као пепео и чађ, 

 Системом отпрашивања уклонити течне продукте сагорјевања које се јављају у 

виду ситних капљица несагорјелог горива и лијепе се за агрегат током његовог 

мијешања у бубњу, 

 Прашину која настаје у технолошком процесу производње асфалта одсисавати 

директно на филтер и уклањати уређајима за суво отпрашивање, a садржај 

прашине из бубња за сушење и мјешалице ограничити на 20 mg/Nm3 у складу са 

Правилником о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и 

побољшање квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске", бр. 3/15, 

51/15, 47/16 и 16/19), 

 Прашину коју сакупи систем за отпрашивање поново вратити у производњу као 

филер (камена прашина) за асфалтне смјеше, 

 Филтере редовно чистити и одржавати у исправном стању систем за суво 

отпрашивање, 

 У случају квара система за отпрашивање прекинути процес производње док се 

квар не отклони, 

 Вршити влажење (орошавање) манипулативних површина, саобраћајница и 

складишног депоа ради спречавања дисперзије ситних честица - минералне 

прашине са ових површина и агрегата и користити заштитно платно (фолију) дуж 

сјеверне границе индустријске парцеле, 

 Слободне површине на локацији одржавати под зеленилом, a посебно према 

саобраћаницама и сусједним објектима, 

 Спријечити ширење буке и прашине према сусједним објектима и 

саобраћајницама одржавањем подигнутог зеленим појасом растиња, уз 

правилан одабир и диспозицију дрвореда и другог зеленила у циљу формирања 

заштитних баријера, 

 У случају појаве већег интензитета буке из предметног постројења, примјенити 

додатне мјере за редукцију буке и извршити додатну звучну изолацију извора 

буке. 
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5.2. Мјере спречавања емисија у воду 
 

 Радне и манипулативне површине морају бити бетониране или асфалтиране, 

 Отпадне воде са асфалтираног (бетонираног) манипулативног платоа, око 

постројења асфалтне базе и око базена са цистернама, које настају радом и 

функционисањем објекта одводити у сепаратор масти и уља a након 

пречишћавања одводити у „сабирно језеро", 

 Отпадне воде које садрже суспендоване честице од депонованог агрегата 

одводити у таложник суспендованих честица a након таложења одводити у 

крајњи реципијент. Атмосферску воду са слободних површина и кровова 

спроводити изграђеним каналима до таложника и сепаратора масти и уља, a 

потом увести у крајњи реципијент, 

 Сепаратор масти и уља редовно чистити, 

 Сепаратор масти и уља редовно одржавати од стране овлашћене институције, 

 Резервоари нафтних деривата и битумена морају бити постављени у 

бетонираној танквани, 

 Издвојене масти и уља са таложника и сепаратора масти и уља складиштити у 

водонепропусне бачве и збрињавати са надлежном службом, 

 Само пречишћене воде (без присуства других честица) уводити у крајњи 

реципијент, у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у 

површинске воде („Службени гласник Републике Српске", број 44/01). 

 
5.3. Мјере спречавања емисија у земљиште 
 

 Подмазивање и сипање горива и уља вршити уз максималну пажњу и одмах 

уклонити евентуалне мрље посипањем адсорбенса «екопор» на земљиште, који 

служи за спречавање отицања запаљивих смјеша, 

 Вршити редовну контролу механизације да не би дошло до цурења уља из 

машина, 

 Паркирање грађевинских машина вршити на уређеној водонепропусној подлози, 

ради спречавања контаминације земљишта уљима и мазивима, 

 Евентуално просуте количине масти и уља одводити бетонским каналима или 

ПВЦ цијевима на пречишћавање до сепаратора масти и уља ради издвајања и 

сакупљати у водонепропусну бурад, a затим коначно збрињавати у сарадњи са 

овлашћеном институцијом, 

 Резервоаре битумена обавезно ставити у бетонско корито како би се спријечило 

евентуално процуривање усљед неког оштећења на резервоару, 

 Моторна горива, уља и мазива складиштити у одговарајућим посудама (буради, 

канте) које ће се налазити на бетонској површини заштићеној од спољних 

утицаја, 

 Спријечити неконтролисано расипање отпада. 

5.4. Мјере за спречавање и смањење чврстог отпада 

 

 Отпад прикупљати и класификовати према Каталогу отпада и збрињавати га у 

складу са Планом управљања отпадом припремљеним у складу са чланом 22. 

Закона о управљању отпадом „Службени гласник Републике Српске", бр. 111/13 

106/15, 16/18 и 63/21), и уговорима са институцијама овлашћеним за збрињавање 

појединих врста отпада, 

 За чврсти комунални отпад обезбједити контејнере и канте које ће се редовно 

празнити у сарадњи са локалном комуналном службом.  
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 Неуспио асфалт који настаје у технолошком процесу користити за интерне 

потребе, 

 Опасни отпад (амбалажу од уља и мазива, зауљене крпе и други опасни отпад) 

збрињавати са овлашћеном институцијом, 

 О активностима из ове тачке водити евиденцију. 

 
5.5. Мјере након затварања постројења 

 

 Локацију постројења вратити у задовољавајуће стање, уклонити сав материјал и 

терен локације потпуно рекултивисати (затравнити, нанијети слој хумуса и 

озеленити предметну површину), 

 Извршити озелењавање кориштених површина на локацији. 
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6. ОПИС ОСТАЛИХ МЈЕРА РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА 
ОСНОВНИМ ОБАВЕЗАМА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА, ПОСЕБНО 
МЈЕРА НАКОН ЗАТВАРАЊА  ПОСТРОЈЕЊА 

 
Општа законска обавеза инвеститора је да обезбиједи предузимање свих одговарајућих 
превентивних мјера у циљу спречавања загађења: избјегавање продукције отпада, 
ефикасно кориштење потребних сировина, предузимање неопходних мјера за 
спречавање несрећа већих размјера, акцидентних ситуација и ограничавање њихових 
посљедица, предузимање неопходних мјера након престанка рада погона да би се 
избјегао ризик од загађења и да би се локација на којој се погон налази вратила у 
задовољавајуће стање. Опште мјере за одржавање, помоћне опреме и инсталација 
подразумијевају: 
 

- Стандардне машинске и електро инсталације потребно је периодично 
прегледати, тј. морају бити атестиране и испитане од стране овлаштене 
институције. 

- Приступни пут и манипулативне површине на локацији погона по могућности 
редовно чистити и прати водом. 

- За спречавање посљедица нестручног руковања инсталацијама дозволити 

руковање само овлашћеном и оспособљеном раднику. 

- На видним мјестима погона истаћи одговарајућа упутства за руковање као и 
потребна упозорења и забране. 

- За спречавање евентуалних акцидентних ситуација и регулисања понашања 
запосленог особља у случајевима оштећења инсталације и пратеће опреме и 
средстава, треба се придржавати свих мјера заштите и дефинисаних поступака 
понашања у упутствима за рад и одржавање произвођача опреме и средстава, 
интерним упутствима корисника, као и мјера заштите на раду и противпожарне 
заштите предвиђених одговарајућим нормативима, правилницима и интерним 
актима. 

- Опрема за пнеуматски транспорт цемента у складишни силос, резервоари за 
битумен и мазут као и остала електроенергетска и машинска 
опрема/инсталације, требају бити атестирани и испитани на пробни притисак и 
компактност изолације, те заштићени од корозије. 

  
У случају престанка рада погона потребно је извршити рекултивацију терена у складу 
са посебним „Пројектом рекултивације“ којим би се дефинисале све операције и захвати 
који се морају предузети у том случају: озелењавање искоришћених површина на 
локацији, рекултивација предметног локалитета са одговарајућим биљним врстама. 
Главни задатак процеса рекултивације била би стабилизација земљишта у непосредној 
околини погона као и спречавање даље деградације тла. У склопу „зеленог појаса“ 
нашле би се биљне врсте из непосредне околине које се одликују извјесним степеном 
адаптираности у односу на постојеће услове средине. 
  
Такође за случај преуређења постојећег погона или накнадну доградњу нових помоћних 
објеката потребно је предвидјети уградњу конструктивних материјала који не садрже 
токсичне, радиоактивне или други елементе опасне по здравље човјека и животну 
средину. 
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7. ОПИС МЈЕРА ПЛАНИРАНИХ ЗА МОНИТОРИНГ ЕМИСИЈА У 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
У циљу успостављања континуираног праћења стања животне средине на локацији 
посматраног погона потребно је успоставити и вршити мониторинг основних сегмената 
животне средине. У плану мониторинга животне средине дефинише се: 
 

- Предмет мониторинга; 

- Параметар који се испитује; 

- Мјесто узорковања/мјерења; 

- Начин вршења мониторинга одабраног фактора/врста опреме за мониторинг; 

- Вријеме вршења мониторинга, сталан или повремен мониторинг; 

- Разлог због чега се врши мониторинг одређеног параметра. 
 
Законска и подзаконска регулатива значајна за провођење мониторинг плана 
Квалитет ваздуха 

1. Закон о заштити ваздуха (Службени гласник Републике Српске бр. 124/11, 46/17). 
2. Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха (Службени гласник 

Републике Српске, број 124/12). 
3. Уредба о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике 

Српске, број 124/12). 
 
Табела 9. Граничне вриједности, толерантне вриједности и границе толеранције за заштиту 
здравља људи. 

Период узорковања Гранична вриједност 
Граница 

толеранције 
Толерантна 
вриједност 

Сумпордиоксид 

Један сат 350 µg/m3 - - 

Један дан 125 µg/m3  - -  

Календарска година 50 µg/m3  - -  

Азотдиоксид 

Један сат 150 µg/m3  - -  

Један дан 85 µg/m3  -  -  

Календарска година 40 µg/m3  -  -  

Суспендоване честице PM10  

Један дан 50 µg/m3  -  -  

Календарска година 40 µg/m3  -  -  

Угљенмоноксид 

Максимална дневна 
осмочасовна 
вриједност 

10 mg/m3 (10000 µg/m³) - - 

Један дан 5 mg/m3 (5000 µg/m³) - - 

Календарска година 3 mg/m3 (3000 µg/m³) - - 
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Табела 10. Циљна вриједност за приземни озон. 

Циљна вриједност за приземни озон 

Циљ 
Период рачунања просјечне 

вриједности 
Циљна вриједност 

Заштита здравља људи 
Максимална дневна 
осмочасовна средња 

вриједност 
120 µg/m3 

 
Табела 11. Концентрације сумпор диоксида и азот диоксида опасне по здравље људи. 

Загађујућа материја Концентрација опасна по здравље људи 

Сумпор диоксид 500 µg/m3 

Азот диоксид 400 µg/m3 

 
Табела 12. Концентрације приземног озона опасне по здравље људи и концентрације о 
којима се извјештава јавност. 

Сврха Период усредњавања Граница 

Обавештење 1 сат 180 µg/m3 

Упозорење 1сат* 240 µg/m3 
*У зони или агломерацији утврђују се или предвиђају прекорачења границе у току триузастопна сата, а у 
циљу доношења краткорочних акционих планова ради заштитездравља људи или животне средине по 
потреби. 

 
Табела 13. Максималне дозвољене вриједности у циљу намјенских мјерења за УСЧ. 

Период узимања средње вриједности 
мјерења за  укупне суспендоване честице  

Максимална дозвољена вриједност 

Један дан - 24h 250 µg/m3 

Календарска години - 365 дана 90 µg/m3 

 
Табела 14.  Дозвољени ниво изложености за суспендоване честице РМ2,5  

Дозвољени ниво изложености 

20 µg/m3 

 
Табела 15. Циљане вриједности за арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен. 

Загађујуча материја Циљана вриједност1 

Арсен 6 ng/m3 

Кадмијум 20 ng/m3 

Никл 5 ng/m3 

Бензо(а)пирен 1 ng/m3 

 
Квалитет воде 

1. Закон о водама (Службени гласник Републике Српске, бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 
74/17). 

2. Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (Службени 
гласник Републике Српске бр. 44/01). 

3. Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока (Службени гласник 
Републике Српске бр. 42/01). 

Ниво буке 

1. Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист 
СРБиХ бр. 46/89). 

 
Мониторинг отпада 

1. Закон о управљању отпадом (Службени гласник Републике Српске бр. 111/13, 
106/15, 16/18, 70/20 и 63/21). 

2. Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени 
гласник Републике Српске", број 19/15, 79/18). 
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Обзиром на природу активности које се одвијају на локацији овог погона, врсту 
материјала којима се манипулише односно врсте загађујућих супстанци које се емитују 
у животну средину, мјере планиране за вршење континуираног мониторинга животне 
средине приказане су у наредној табели. 

Табела 16. План мониторинга животне средине за погон асвалтне базе. 
 
Предмет 
мониторинга 
 

Параметар 
који се 
испитује 

Мјесто вршења 
мониторинга 

Вријеме и начин 
вршења 
мониторинга 

Разлог због 
чега се врши 
мониторинг 

Извођење 

Квалитет 
воде 

Физичко 
хемијске и 
биолошке 
параметре 
(основни 
показатељи 
квалитета 
воде) 

Водна 
акумулација у 
коју се уводе 
површинске 
воде са 
отворених 
манипулативних 
површина 

Једанпут 
годишње у складу 
са Правилником о 
условима за 
испуштање 
отпадних вода у 
површинске воде 
(Сл. гл. PC, бр. 
44/01), за вријеме 
рада асфалтне 
базе 

Одређивање 
утицаја ефлуента 
на реципијент, 
редукција 
потребног 
степена 
пречишћавања 
отпадне воде 
  

Институција 
акредитована 
за 
узорковање 
и анализу 
отпадних 
вода 
  

Квалитет 
земљишта 

Физичко 
хемијски 
параметри 
(тешки 
метали, 
минерална 
уља) 

У околини 
резервоара за 
складиштење 
горива 

У случају 
инцидентних 
ситуација 

Утврђивање 
контаминираности 
земљишта 
  

Институција 
овлаштена за 
узорковање и 
испитивање 
земљишта 
  

Ниво вањске 
буке 

Укупни 15 
мин. 
еквивалентни 
ниво буке 

Најмање двије 
позиције на 
граници 
парцеле у 
смјеру ка 
најближим 
објектима 
становања 

Мјерење буке 
вршити два пута 
годишње у 
близини погона 
који емитују буку 
за вријеме рада 
асфалтне базе 

Оцјена утицаја 
вањске буке на 
најближе 
сусједне објекте 
становања 

Институција 
овлаштена 
за мјерење 
вањске буке 
  

Квалитет 
ваздуха 

Концетрација 
оксида 
сумпора, 
угљика и 
азота и 
лебдећих 
честица 
 
Емисије у 
ваздух 

 
Имисија 
полутаната - у 
оквиру 
пословне 
парцеле 
 
 
Емисија 
полутаната -  на 
излазу из 
димњака 

Мониторинг 
квалитета 
ваздуха вршити 
по налогу 
надлежног 
инспекцијског 
органа, у складу 
са Законом о 
заштити ваздуха 
(„Службени 
гласник 
Републике 
Српске, 124/11 и 
46/17). 
 
Два пута 
годишње за 
вријеме рада 
асфалтне базе. 

Вредновање 
негативног 
утицаја погона 
на квалитет 
ваздуха 
  

Институција 
акредитована 
за 
мониторинг 
квалитета 
ваздуха 
 

 
За сва наведена мјерења и анализе, потребно је ангажовати овлаштене институције за 
поједине области мониторинга. 
 
Поред наведених мјера за праћење емисија полутаната у кругу погона асфалтне базе, 
а у циљу потпуније заштите односно континуираног праћења стања животне средине на 
овом локалитету, потребно је водити дневник у који се уписују подаци о количини и врсти 
продукованог отпада, те начину диспозиције-складиштења и третману истог (дневно, 
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мјесечно, годишње). Саставни дио дневника мора бити документација о техничкој 
исправности постројења односно система за отпрашивање, те количини утрошених 
сировина и енергије (камени агрегати, битумен, течно гориво, средства за подмазивање, 
храна). 
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8.  ОПИС РАЗМАТРАНИХ АЛТЕРНАТИВНИХ РЈЕШЕЊА У 
ОДНОСУ НА ПРЕДЛОЖЕНУ ЛОКАЦИЈУ И ТЕХНОЛОГИЈУ  

 
Код избора локације, инвеститор се одлучио за одабрану локацију не презентујући 
могућа алтернативна рјешења. Предметна локација за Инвеститора најприкладнија је 
са економског и технолошког становишта.  
 
Међутим, усвојени технолошки процес производње асфалтне масе на овом локалитету, 
за посљедицу има и одређене утицаје на животну средину, односно на њене сегменте: 
земљиште, ваздух, подземне и површинске воде, те флору и фауну.  
 
Заштита животне средине а посебно заштита пејзажних вриједности, ваздуха као и 
подземних и површинских вода представља трајну и важну задаћу коју Инвеститор мора 
систематски и континуално проводити. Предузимањем овог захвата предузеће 
„СРБИЊЕПУТЕВИ“ д.о.о. Фоча, опредјелио се за обављање ове дјелатности у складу 
са позитивним законима из домена заштите животне средине и закључцима који ће се 
утврдити рјешењем Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију 
Републике Српске, односно заштитним мјерама и роковима за постепено смањење 
емисија, а који ће бити садржани у одобрењу за употребу овог постројења за 
производњу асфалтне масе.  
 
Обзиром на положај погона асфалтне базе „TFALT SB TIP 160“, усвојени технолошки 
процес, те врсту и количину сировина које ће се користити у технолошком процесу 
производње, односно немогућности прекограниченог утицаја реализације предметног 
захвата на околину и глобалног утицаја на животну средину, оцијењено је оправданим 
изузимање овог поглавља из садржаја Доказа. 
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9. ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ  
 
9.1. Документација о отпаду који настаје у процесу рада постројења, као и о 

отпаду чије се искориштење врши у постројењу или чије одлагање 
обавља постројење (врсте, састав и количине отпада) 

 
План управљања отпадом дефинише предуслове за успоставу одрживог интегралног 
система управљања отпадом на локацији који се треба базирати на принципима 
избјегавања, вредновања (материјално и енергетско) и одстрањивања отпада. Један 
такав интегрални систем управљања отпадом се успоставља на начин да задовољи 
приоритете и то на начин да успоставе механизми за: 
 

 Минимално настајање отпада, посебно свођење опасних карактеристика таквог 
отпада на минимум; 

 Смањење насталог отпада по количини, посебно узимајући у обзир оптицај 
отпада; 

 Третирање отпада на начин којим се осигурава поврат сировине из њега; 

 "Сигурно" одлагање само оног преосталог отпада чији је утицај на околину 
минималан. 

 
Оператор је дужан да се придржава Плана о управљању отпадом, као и да склопи 
уговоре са вршиоцима услуга транспорта и коначног збрињавања отпада. 
 
Одговорно лице за план управљања отпадом 

 
Оператор је дужан као произвођач отпада према Закону о управљању отпадом 
(Службени гласник РС број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20 и 63/21) одредити лице 
одговорно за послове управљања отпадом и обавијестити надлежни орган о именовању 
одговорног лица. 
 
Одговорно лице дужно је да: 
 

 ажурира План за управљање отпадом; проведе План за управљање отпадом; 

 предлаже мјере за побољшање превенције, поновног кориштења и рециклаже 
отпада, 

 надзире испуњење утврђених услова за управљање отпадом и о томе 
извјештава Оператора. 

 
9.2. Врста, састав и количина отпада који се продукује у предузећу или чије 

одлагање обавља предузеће 

 
Према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Службени 
гласник Републике Српске бр. 19/15 и 79/18), отпад се сврстава у двадесет група према 
особинама и дјелатностима из којих потиче. Групе отпада као и појединачни називи 
отпада означени су шестоцифреним бројевима. Прве двије цифре означавају 
дјелатност из које потиче отпад, друге двије цифре означавају процес у којем је отпад 
настао и задње двије цифре означавају дио процеса из којег потиче отпад. 
 
Отпадни материјал означава сваки бескорисни, неупотребљиви или одбачени 
материјал, без обзира на агрегатно стање. Количина прикупљеног комуналног отпада 
обично се рачуна у килограмима по раднику на дан или дужи период (седмица, мјесец, 
година). Комунални тј. неопасни отпадни материјал чија се продукција очекује на 
парцели посматраног погона може се класификовати на сљедећи начин: 
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10 OTПАД ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА 

10 12 
Отпади из производње керамичких производа, цигли, плочица и 
производа за грађевинарство 

10 12 03 чврсте честице и прашина  
 

13 
ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И 
ОНИХ  У ПОГЛАВЉИМА 05, 12 И 19) 

13 02 отпадна моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање 

13 02 08* остала моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање 
 

15 
ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАНјЕ, ФИЛТЕРСКИ 
МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ 
СПЕЦИФИКОВАНО 

15 01  
амбалажа (укњучујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном 
отпаду) 

15 01 06 мијешана амбалажа 

 

17  
ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСКОПАНУ 
ЗАМЉУ СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА) 

17 03 битуминозне мјешавине, катран и катрански производи 

17 03 02 битуминозне мјешавине другачије од оних наведених у 17 03 01 

 
16 ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНИ У КАТАЛОГУ 

16 01  
стара возила из различитих средстава транспорта (укључујући машине 
које раде поред пута) и отпади настали ослобађањем од старих возила и 
од одржавања возила (изузев 13,14, 16 06 и 16 08) 

16 01 03 потрошене гуме 

 

20 
ОПШТИНСКИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И 
ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЛЈУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЛЈЕНЕ 
ФРАКЦИЈЕ 

20 01 одвојено сакупљене фракције  

20 01 08 биоразградиви кухињски и отпад из ресторана (остаци од хране) 

20 01 11 одбачена тканина и текстил 

 
20 02 отпади из вртова и паркова 

20 02 01 биоразградиви отпад (отпад са зелених површина) 

 
20 03 остали комунални отпади  

20 03 03 мијешани комунални отпад 

 

19 
ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН 
ОТПАДНИХ ВОДА ВАН МЈЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА 
ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ И КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ 

19 08 
отпади из погона за третман отпадних вода који нису другачије 
спецификовани 

19 08 10* 
смјесе масти и уља из сепарације уље/вода другачије од оних наведених у 19 
08 09 

Напомена:  
   *  У каталогу отпада, опасан отпад је означен звјездицом. 
    
Опасан отпад означава сваки отпад који је утврђен посебним прописом и који има 
једну или више карактеристика датих у подзаконском акту који доноси министар 
надлежан за заштиту животне средине, који проузрокује опасност по здравље људи и 
животну средину, по свом поријеклу, саставу или концентрацији, као и онај отпад који је 
наведен у „Каталогу отпада“ односно Правилнику о категоријама отпада са каталогом 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 19/15 и 79/18). 
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Опасан отпад представља отпад који има таква физичка, хемијска или биолошка 
својства да захтјева специјално руковање и поступке обраде, како би се избјегли ризици 
и штетна дјеловања на здравље и животну средину. Опасни отпад у Каталогу отпада“ 
има ознаку звјездице (*). Опасан отпад је сваки отпад који има једну или више сљедећих 
карактеристика: 
 

- тачка горења < 55 ˚C, 

- садржи једну или више супстанци из I групе отрова у укупној концентрацији > 0,1 
%, 

- садржи једну или више супстанци из II групе отрова у укупној концентрацији > 3 

%, 

- садржи једну или више супстанци из III групе отрова у укупној концентрацији > 
25%, 

- садржи једну или више корозивних супстанци означених у изразима ризика као 
Р35 у укупној концентрацији > 1%, или Р34 у укупној концентрацији > 5%, 

- садржи једну или више надражујућих супстанци означених у изразима ризика као 
Р41 у укупној концентрацији > 10%, или Р36, Р37 и Р38 у укупној концентрацији > 
20%, 

- садржи једну од канцерогених супстанци 1. или 2. категорије у укупној 
концентрацији > 0,1%, 

- садржи једну од канцерогених супстанци 3. категорије у укупној концентрацији > 
1%, 

- садржи једну супстанцу токсичну за репродукцију 1. или 2. категорије означених 
у изразима ризика као Р60 и Р61 у укупној концентрацији > 1 % или 3. Категорије 
означених у изразима ризика као Р62 и Р63 у укупној концентрацији > 5%, 

- садржи једну мутагену супстанцу 1. или 2. категорије означену у изразима ризика 

као Р46 у укупној концентрацији > 0,1% или 3. категорије означену у изразима 
ризика као Р40 у укупној концентрацији > 1%. 

   
За диспозицију и физички третман отпадних вода од прања миксера и мјешалице које 
се сакупљају са отворене манипулативне површине на локацији погона биће изграђен 
сепараторски пречистач (одвајач фаза уље/воде). 
 
У одвајачу уље/воде издвајају се опасне отпадне компоненте као што је зауљени 
талог/муљ. 
  
Опасне отпадне компоненте које се очекују или се могу појавити као резултат рада 
предметног погона асфалтне базе, према Каталогу отпада припадају групама отпада 
које су означене са: 

 
05 01 17 битумен 

10 01 04* летећи пепео од нафте и прашина из котла 

13 05 02* муљeви из сепаратора уље/вода 

13 07 01* погонско гориво и дизел 

15 01 10* амбалажа која садржи остатке опасних супстанци 

15 02 02* 
апсорбенти, крпе за брисање, заштитна одјећа који су контаминирани опасним  
супстанцама  
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9.3. Одвајање отпада, посебно опасног отпада од друге врсте отпада и од 
отпада који ће се поново користити 

 
Чврсти отпад који се продукује на локацији погона не представља проблем по 
непосредну околину, обзиром да су већ набављени типски контејнери за сакупљање 
комуналног отпада у које се исти прописно одлаже а контејнери редовно празне од 
стране надлежног комуналног предузећа. 
 
Обзиром на природу активности које се обављају на парцели погона као и на врсту 
материјала са којима се манипулише, евидентно је да су одбачени папир ПЕТ и Ал 
амбалажа најзаступљеније компоненте у укупној маси комуналног отпада који се 
продукује, па у вези с тим на адекватним мјестима унутар парцеле потребно је извршити 
постављање намјенских контејнера за прикупљање ових рециклабилних фракција, које 
се тренутно могу пласирати на наше тржиште као корисне секундарне сировине. 
 
Комунални чврсти отпад који нема употребну вриједност, а који се продукује и сакупља 
на парцели погона, у циљу коначне диспозиције редовно се мора одвозити на 
регионалну депонију од стране надлежног (локалног) комуналног предузећа или другог 
овлаштеног оператера. 
 
За чување одбачених зауљених крпа и адсорбената обезбјеђује се најмање један 
одговарајући контејнер отпоран на механичка оштећења који се чува изван дохвата 
неовлашћених лица и заштићен од утицаја атмосферилија. 
 
Према одредбама члана 48. Закона о управљању отпадом, отпад који се налази на 
списку отпада у посебном пропису као опасни отпад или отпад чији садржај је непознат, 
сматра се отпадним док се не установи да су опасни или безопасни. Опасан отпад се 
може помијешати са другим отпадом или материјалима само на основу посебне дозволе 
надлежног органа за заштиту животне средине. Опасни отпад произведен у 
домаћинствима, институцијама или службама се сакупља одвојено, на начин да се 
онемогући загађивање или штета по животну средину. Предаја отпада предузећу које је 
овлаштено за сакупљање опасног отпада врши се у складу са важећим подзаконским 
актом. 
  

9.4. Складиштење отпада на самој локацији, начин третмана и одлагање 
 
Приликом избора мјеста за складиштење продукованог отпада, морају се испоштовати 
основни хигијенски захтјеви, заштитне и естетске мјере, те могућност безбједног 
приступа лица и возила која одвозе сакупљени отпад у зимском периоду. Мјесто 
складиштења отпада мора бити заштићено од атмосферилија и других спољних утицаја 
како се отпад не би разносио и тиме нарушавао и загађивао непосредну околину. 
 
Сакупљање отпадних компоненти комуналног отпада који се продукује на локацији 
погона а који нема употребну вриједност као рециклабилна фракција може се вршити 
»заједно« у типске контејнере затвореног типа, капацитета 60, 120 и 1100 литара. 
 
Обзиром на хомогенизиран састав и релативно мале количине комуналног отпада чија 
се продукција ствара, важно је да се на мјесту настанка раздвајају отпадне фракције 
које се могу тренутно пласирати као рециклабилне сировине: селективно сакупљање 
папирне, ПЕТ и Ал-амбалажа у типске контејнере са одговарајућом ознаком за 
рециклажу и натписима ПАП-папир, ПЕТ- полиетилен терефталат, АЛУ-алуминијум. 
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Третман односно коначна диспозиција опасних отпадних фракција као што су зауљени 
муљ из одвајача уље/вода и зауљене крпе адсорбенти, потребно је да буде осигуран 
уговором са предузећем (лицем) овлаштеним за управљање опасним отпадом. Исто 
предузеће по потреби врши одржавање и чишћење сепараторског пречистача (одвајача 
уље/вода), а издвојене опасне компоненте одвози на даљи третман или коначну 
диспозицију. 
 

Исушени и накупљени талог са складишног депоа као стабилизовану отпадну фракцију 
одвозити на мјесто прописне диспозиције, на депонију грађевинског материјала или у 
сарадњи са овлаштеним оператером рециклирати и поново користити као корисну 
грађевинску компоненту. 
 
У складу са законском легислативом произвођачи и власници отпада дужни су 
сакупљати, бринути се о поновном кориштењу и рециклажи или одлагању отпада који 
је продукован због њихових активности или отпада којег посједују. 
 
Произвођач и власник отпада дужни су да прије одлагања и поновног кориштења 
отпада ускладиште отпад на еколошки прихватљив начин.  
 
Обавезу  поновног кориштења и рециклажу или одлагање преузима произвођач или 
сам власник уколико: 
 

- користи одговарајућу опрему за поновно кориштење и рециклажу или одлагање, 
- процедуру или постројење у складу са условима датим у посебном пропису, 
- користи методологију прописану за рад предузећа за третман отпада сносећи 

трошкове таквог третмана. 
 
9.5. Мјере које се требају предузети ради спрјечавања производње отпада, 

посебно када се ради о опасном отпаду 

 
У индустријским погонима за производњу асфалта, спрјечавање настанка отпада 
односи се на мјере доброг управљања које подразумијева добро управљање процесом 
ради минимизирања цурења и просипања сировина. Остале технике се односе на 
поновну употребу одређених отпада у процесу (нпр. прашина из филтера као филер) 
која се може максимизирати кроз одвојено прикупљање отпада.  
 
Све врсте отпада које ће настајати на локацији потребно је раздвојено прикупљати. То 
се посебно односи на опасан отпад и збрињавати га у сарадњи са овлаштеним 
институцијама за ту врсту отпада.   
 
9.5.1. Начин складиштења, третмана и одлагања отпада  

 

 Крупнија прашина издвојена на циклону (означена као 10 12 03) се мијеша са 

осушеним агрегатом и пужним транспортером се пребацује у уређај за 

мијешање, а фина прашина (филер) (означена као 10 12 03) из врећастог 

филтера у уређај за опскрбу минералном сировином и користи као властити 

филер у процесу производње.  

 Чврсти отпад од обраде прашине тачније филтерске вреће (означене као 10 12 

10) ће се складиштити посебно и одложити на градску депонију од стране 

надлежног комуналног предузећа. 

 Просута и кориштена уља и талог термалног уља (означена као 13 02 08* и 13 

03 08*) се прихватају у посебне посуде, те сакупљају у бурад која се одвозе на 

рециклажу. Потребно је склопити уговор са овлаштеном институцијом за 

збрињавање ове врсте отпада.  
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 Метална бурад од термалног уља (означена као 15 01 10*) се збрињавају на 

исти начин као и претходно наведена отпадна уља. Апсорбенсе и материјале за 

упијање просутог битумена (нпр. пијесак од просутог битумена), те заштитна 

одјећа онечишћена опасним материјама (означене као 15 02 02*) потребно је 

одвојено прикупљати на локацији. Овако прикупљен отпад пласирати 

предузећима која се баве збрињавањем ове врсте отпада.  

 Масни талог из сепаратора масти и уља (означене као 19 08 10*), које 

представља опасан отпад, чисти и збрињава овлаштено предузеће за ову врсту 

отпада са којим је неопходно склопити уговор.  

 Настали мијешани комунални отпад (означен као 20 03 01) сакупља се одвојено 

у контејнеру за комунални отпад. 

 Потребно је да инвеститор води рачуна да се током извођења технолошког 

процеса користи опрема и уређаји који ће имати што мање утицаја  на  животну 

средину.   

 Отпад који је класификован у складу са Каталогом отпада датим у Правилнику о 

категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 19/15 и 79/18) ће се збрињавати у складу са уговорима.   

 Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба закона о управљању отпада и 

других прописа донесених на основу њега врше инспектори Републичке управе 

за инспекцијске послове и инспектори јединица локалне самоуправе.  

 У вршењу послова инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да 

провјерава и контролише:   

 спровођење и ажурирање планова управљања отпадом,  

 употребу и коришћење одговарајућих технологија и ефикасног коришћења 

сировина и енергије,  

 управљање отпадом у постројењима која стварају отпад, примјену мјера и 

поступака за смањење његових количина или опасних својстава, 

класификацију, сакупљање, складиштење, третман, транспорт и одлагање 

отпада,   

 поступање са отпадом у току његовог сакупљања и транспорта, односно у току 

његовог кретања,   

 поступак класификације, складиштења, паковања, обиљежавања и 

транспорта опасног отпада, у складу са овим и другим законом,   

 поступање са отпадом у складу са прописаним обавезама управљања 

посебним токовима отпада,   

 примјену прописаних мјера и поступака за спречавање удеса и у случају 

удеса,  

 прописане забране и ограничења,  

 рад лица одговорног за управљање отпадом,  

 вођење и чување прописане евиденције са подацима о поријеклу, одредишту, 

третману, врсти и количини отпада,  

 спровођење других прописаних мјера и поступака управљања отпадом.  
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9.5.2. Одвоз и коначно збрињавање отпада  
 
Произвођач отпада ће сав селективно прикупљени отпад предати оператору, односно 
овлаштеним предузећима за прикупљање, транспорт и прераду отпада.  
 
Оператор преузима обавезу транспорта до коначне прераде отпада, односно коначног 
збрињавања. У поступку тражња најбоље понуде за одвоз амбалажног, те опасног 
отпада, произвођач ће оператору затражити доказ о задовољавању законских одредби. 
Одвоз и коначно збрињавање прикупљеног комуналног отпада врши градско комунално 
предузеће санитарним одлагањем на градској депонији.  
 
9.5.3. Вођење евиденције  

 
Произвођач отпада ће редовно водити евиденције и вршити анализе о токовима, врсти 
и количинама насталог отпада. Евиденција подразумијева сљедеће податке:  
 

 подаци о произведеном отпаду и узроцима њихова настанка,  

 складиштење отпада,  

 уклањање и коначно збрињавање отпада.  
 
Произвођач ће за сваку предају отпада припремити евиденцијски лист у два примјерка, 
гдје један примјерак предаје Оператору а један чува у властитој архиви. На основу 
похрањених докумената се лако утврђује тачна количина предатог опасног и неопасног 
отпада. 
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10. НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ 
 
Локација постројења/погона: 

 
Локација на којој се планира изградња асфалтне базе налази се у насељу Брод на 
Дрини, Општина Фоча. Предметни обухват  налази се око 3.5 km југозападно од Фоче 
на самој обали ријеке Дрине, на мјесту гдје се ријека Бистрица улијева у Дрину. Са јужне 
стране локације налази се регионални пут Р 457 Брод на Дрини 3 - Фоча 2 а са сјеверне 
стране ријека Дрина и магистрални пут М 20 дионица Горажде - Фоча. Предметни 
локалитет раније је био изграђен и уређен као фабрички комплекс „Маглић“ са 
индустријским објектима, пратећим садржајима, манипулативним просторима, 
интерним саобраћајним површинама, те свим другим елементима и садржајима 
неопходним за функционисање и рад комплекса ове намјене. 
 
Новопројектована асфалтна база ће се поставити у индустријску зону Брод на Дрини, 
општина Фоча, к.ч. бр. 201/1 К.О. Брод са свим пратећим елементима.  
 
Опис постројења и активности 

 
Опис постројења асвалтне базе Модел TFALT SB TIP 160 
 
Општи процес производње асфалтне мјешавине обухвата: 

 депоније/боксове/силосе каменог агрегата; транспорт и преддозирање фракција,  

 загријавање фракција, одвајање прашине, транспорт фракција у силос на торњу, 
сепарисање на фракције и дозирање у мјешалицу; 

 силоси каменог брашна/филера; сушење, транспорт и дозирање филера;  

 резервоар битумена са системом загријавања; пумпама за транспорт и 
вентилима за дозирање; 

 складишта/резервоари додатака (полимери; цемент; транспорт и дозирање 
додатака) 

 мјешалица за мијешање компоненти;  

 прихватни силос топле асфалтне масе; 

 систем за пражњење; 

 командно управљачки блок.  
 

ТИП АСФАЛТНЕ БАЗЕ: TFALT SB TIP 160 тона 

Опрема 

Назив јединице: Количина 

Бункер за фракције - агрегате 18 m3  5 

Појас за дозирање 2.2 kW мотор - зупчаник - гумена 
трака од 600 mm 

5 

Колекциони појас 4 kW мотор - зупчаник - гумена трака 
од 600 mm 

1 

Сушилица нагибни појас 5.5 kW мотор - зупчаник - 
гумена трака од 600 mm 

1 

Ротирајућа сушилица 2000 х 8000 пламеник – 
произвођач BALTUR Италија  

1 

Филтер и сепаратор 1 

Силоси за филтер 50 тона и трансфер филера 1 

Груби сепаратор пунила и пуж за фракцију агрегата 1 

Лифт за филер пуњење 5.5 kW 1 

Лифт за фракцију - агрегате 18.5 kW 1 

Вибрирајући екран – два вибратора  1 
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Силос за топлу фракцију – агрегате 25 тона 1 

Вага за фракцију – агрегат 2000 k 4 LOAD-CELL 1 

Вага пунила 350 kg 1 

Вага за битумен 200 kg 1 

Пуж за дозирање филера 1 

Мијешалица за асфалт 30 kW са два редуктора 2000 kg 1 

Силоси за вруће асфалтне залихе 25+25 тона 1 

Компресор 18.5 kW 3.2 m3/min 8 BAR 1 

Контролни ормарић 2400х5000х2400 mm 1 

Резервоар за битумен капацитета 50 тона 3 

1 000 000 kcal/h генератор врућег уља 1 

Резервоар за дизел капацитета 30 тона 1 

 

Опис извора емисија из постројења 
 
Радом асфалтне базе могућ је настанак сљедећих отпадних токова: 

 чврсти отпад (мијешани комунални отпад, отпадна амбалажа, муљеви из 

сепаратора, технолошки отпад из производње и сл.), 

 емисија таложне прашине у околину из процеса производње (складиштење, 

утовари, претовари, дозирање) и при кретању возила и механизације по 

манипулативној површини, 

 емисија димних гасова из погона при раду пламеника, 

 отпадне воде (оборинске и технолошке), 

 бука од рада процесне опреме и механизације. 

 
Врсте отпадних токова и мјеста настајања 

Р.б. Врста отпадних токова Мјесто настанка отпадних токова 

1. 
Отпадне санитарне и 
фекалне воде 

Мокри и санитарни чворови у објектима у погону 

2. 
Отпадне оборинске воде 
(дијелом запрљане) 

Са кровова објекта, опреме, са манипулативних површина 
(могу садржавати суспендоване материје, уља од 
механизације и сл.) 

3. Отпадне технолошке воде 
Воде из производног процеса асфалтне базе и воде од 
прања процесне опреме, механизације и сл. 

4. Бука 
Рад процесне опреме асфалтне базе, кретање 
механизације и возила. 

5. Чврсти отпад 
Комунални отпад (од запослених), технолошки отпад (из 
процеса производње и сл.), отпадни муљеви из, 
сепаратора  

6. Емисија таложне прашине Из технолошког процеса, кретања возила и механизације 

7. Емисија димних гасова 
Из технолошког процеса - рад пламеника за добијање 
топлотне енергије и из СУС мотора механизације 
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Емисије у атмосферу 
 
При сушењу материјала и његовом мјешању са битуменом тј. у сушари и мјешалици, 
настаје одредена количина прашине и плинова. Ови се плинови одводе преко уређаја 
за уклањање чврстих честица. 
 
Гасови који садрже неиздвојене чврсте честице преко димњака се испуштају у 
атмосферу. 
Емисије полутаната у атмосферу чине: 

 емисија прашине,  

 емисија димних гасова, 

 емисије издувних гасова из СУС мотора механизације. 

 
Емисија прашине 
 
Таложна прашина настаје манипулацијом са сировинама (филери, агрегати и сл.), 
кретањем возила по интерним саобраћајницама, манипулацијом са производима и сл. 
Ова прашина је ношена ружом вјетрова и таложи се у животној средини. 
 
Емисија димних гасова 

 
У животну средину се испуштају димни гасови настали изгарањем лож уља у постројењу 
за загријавање битумена као и гасови настали у бубњу за сушење и загријавање 
агрегата. Отпадни гасови из бубња за сушење садрже и прашину - дио чврстих честица 
које су преостале након проласка кроз филтер. Њихова концентрација зависи 
искључиво о исправности уграђених филтера. Димни гасови садрже углавном оксиде 
азота (NOx) чврсте честице, угљендиоксид, угљенмоноксид и угљиководике. 
 
Емисије издувних гасова из СУС мотора механизације 
Поред димних гасова из постројења за загријавање, настајаће и емисија из СУС мотора 
кориштене механизације на манипулативној површини. Концентрацију гасова из ових 
извора је немогуће тачно утврдити. 
 
Емисије у земљиште и воде 
 
Емисије у земљиште 

Радом асфалтне базе може доћи до загађивања земљишта таложном прашином, лож 
уљем и битуменом при неконтролисаним испуштањем из резервоара, постројења, 
механизације, приликом претакања, такође од расипања по радним и манипулативним 
просторима или појаве цурења. 
 
За случај неконтролисаног кориштења и пролијевања битумена мора се имати у виду 
неколико важних чињеница које су примјењиве на ову радну средину. Након 
пролијевања по земљишту битумен дијелом улази у порозно земљиште и наставља 
гравитационе кретање у дубину до неког непропусног слоја подземља. Такође, 
онечишћена вода са битуменом и сами битумен може и површински отицати по 
површини терена. Битумен који је прошао до подземне воде се шири хоризонтално 
стварајући специфични талог на површини воде. Процес ширења битумена може 
трајати врло дуго док се не постигне капацитет засићења земљишта. Треба нагласити 
да оборинска вода испире и носи битумен према дубљим слојевима земљишта на 
површину подземне и површинске воде. 
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Битумен се мијеша са прашином и другим механичким нечистоћама, а само расипање 
углавном не може бити у количинама које би се могле разлити на веће површине и веће 
удаљености од мјеста излијевања, тј. ријетке су ситуације у пракси излијевања већих 
количина. 
 
Повремено долази до настанка извјесне количине отпада из самог битумена који се 
може просути при пуњењу резервоара. Препоручује се да сам резервоар битумена буде 
смјештен у бетонском базену, чиме би утицај на животну средину био занемарив јер се 
онда сва количина може безбједно покупити. 
 
При раду погона може доћи до просипања филера и фракција, али у пракси то најчешће 
нису веће количине. Расути материјал овог типа може се скупити и поновно искористити 
у производном процесу. 
 
Емисије у воде 
На предметном Захвату карактеристична је појава сљедећих отпадних вода: 

 оборинске воде 

 зауљене воде 

 
Отпадне воде које садрже суспендоване честице од депонованог агрегата одводе се у 
сепаратор суспендованих честица а након таложења у крајњи реципијент – ријеку 
Дрину.  
 
Редовно ће се вршити контролна мјерења отпадних водених токова на излазу из 
сеператора у који се прикупља, вода са простора асфалтне базе. Отпадна вода са 
асфалтне базе мора задовољавати критеријуме квалитета воде за испуштање у 
површинске воде. 
 
Чврсти отпад 

 
Производња асфалта при редовном раду нема отпада који би могли значајно угрозити 
животну средину. Чврсти технолошки отпад настаје при чишћењу асфалтне базе и 
највећим дијелом се ради о отпадним и стврднутим наслагама асфалтне масе. Ова маса 
ће се враћати у процес производње. Додатни технолошки отпад чини прикупљена 
прашина у врећастим филтерима, која се може одлагати на депоније или вратити у 
процес производње. Поред чврстог отпада у виду остатака асфалтне масе настаје и 
комунални отпад од присуства радника и његово прикупљање ће се вршити у засебне 
посуде у кругу погона или предузећа, а које ће одвозити овлаштена установа. 
 
Бука 
 
Предметно предузеће је смјештено у подручје намјењено за индустријску зону (зона VI). 
Дозвољени нивои вањске буке према Према Правилнику о дозвољеним границама 
интензитета звука и шума (Сл. лист СР БиХ, бр. 46/89). 
 
Вредновње измјерених нивоа буке извршено је у складу са Правилником о дозвољеним 
границама интензитета звука и шума (Службени лист СРБиХ бр. 46/89). Према 
наведеном правилнику, мјерење буке на отвореном простору врше се на прописаној 
удаљености од препрека које рефлектују буку, те одговарајућој висини од нивоа терена. 
Према наведеном правилнику дан подразумјева период од 6 до 22 часа, а ноћ од 22 до 
6 часова. 
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Општи утицаји  
 

У току нормалног рада асфалтне базе постоји могућност избијања и ширења пожара као 
и у случају уградње неадекватне електро опреме, непажње или нестручности при 
руковању са истом од стране стручне екипе. 
 
Граничне вриједности емисија загађујућих материја у ваздух 

 
Граничне вриједности емисија загађујућих материја у ваздух морају бити усклађене са 
дозвољеним граничним вриједностима утврђених Правилником о мјерама за 
спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха 
(„Службени гласник Републике Српске", бр. 3/15, 51/15, 47/16 и 16/19). 
 

ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ БИТУМЕНИЗИРАНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ПУТЕВА 

Гранична вриједност емисије за 
постројења за припремање 
битуменизираних материјала за изградњу 
путева (асфалтне базе) у отпадном гасу са 
запреминским у/целом кисеоника 17 % je: 

 

за угљен-моноксид, када се користи гасовито 
или течно гориво 

500 mg/Nm3 

за угљен-моноксид, када се користи чврсто 
гориво 

1000 mg/Nm3 

за канцерогене ллатерије III класе штетности 5 mg/Nm3 

за чврсте честице 20 mg/Nm3 

Гранична вриједност емисије код 
постојећих постројења je: 

 

за угљен-моноксид, када се користи гасовито 
или течно гориво 

500 mg/Nm3 

за угљен-моноксид, када се користи чврсто 
гориво 

1000 mg/Nm3 

за канцерогене материје III класе штетности 5 mg/Nm3 

за чврсте честице 20 mg/Nm3 

за органске материје изражене као укупни 
угљеник 

100 mg/Nm3 

Напомена: 

Aко се за загријaвање смјеше минералних сировина са битуменом употребљава термичко уље, гранична 

вриједност емисије гасова из процеса сагоријевања термичког уља односи се на запремински удио 

кисеоника од 3%. 

  



Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе за асфалтну базу, општина Фоча 

 
 

55 

 

Ниво буке 
 

Дозвољени нивои вањске буке за дефинисано подручје, у складу са „Правилником о 
дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист“ СР БиХ број 46/89) 
приказани су у сљедећој табели: 
 
Дозвољени нивои вањске буке према Правилнику о дозвољеним границама интензитета 

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

Подручје 
(зона) 

НАМЈЕНА ПОДРУЧЈА 

Највише дозвољени нивои вањске буке dB (A) 

Еквивалентни нивои Leq Вршни нивои 

Дан Ноћ L10 L1 

I Болничко, љечилишно 45 40 55 60 

II 
Туристичко, рекреацијско, 
опоравилишно 

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 

60 50 70 75 

V 
Пословно, управно, трговачко, 
занатско, сервисно  

65 60 75 80 

VI 
Индустријско, складишно, 
сервисно и саобраћајно подручје 
без станова 

70 70 80 85 

 
Дјеловање буке изван локације постројења не смије да прелази дозвољену границу за 
шесту зону, обзиром да се у овом случају ради о овој намјени подручја. 
 
Отпадне воде 
 
Дозвољене вриједности параметара у отпадним водама које се смију испуштати у 
површинске водотоке дефинисане су Правилником о условима испуштања отпадних 
вода у површинске водотоке (Сл. гласник РС, бр. 44/01). 
 
Дозвољене вриједности дате у сљедећој табели и/или односе се на средње дневне 
концентрације пондерисане протоком на мјесту испуштања. 
 

Параметар Гранична вриједност 

рН - вриједност 6,5-9,0 

Температура, °С 30 

Амонијачни азот, g/m3 10 

Нитритни азот, g/m3 1 

Нитратни азот, g/m3 10 

Фосфор, g/m3 3 

Талог након 0,5 h таложења, ml/l 0,5 

Укупне суспендоване материје, g/m3 35 

БПК5 при 20°С, g О2/m3 25 

ХПК дихроматни, g О2/m3 125 
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PAH, mg/m3 200 

PCBs, mg/m3 20 

Фенолни индекс, mg/m3 100 

Минерална уља, mg/m3 500 

Детерџенти, mg/m3 1000 

Гвожђе, mg/m3 2000 

Манган, mg/m3 500 

Олово, mg/m3 50 

Кадмијум, mg/m3 10 

Арсен, mg/m3 100 

Укупно хром, mg/m3 100 

Сулфати, g/m3 200 

Хлориди, g/m3 250 

Флуориди, g/m3 2 

Укупни колиформи, N/100ml - 

 
Граничне вриједности за квалитет површинских вода у складу са Уредбом о 
класификацији вода и категоризацији водотока („Службени гласник Републике Српске", 
број 42/01): 

 

Параметар 
Класа квалитета површинских 

вода 

 I II III IV V 

pH – вриједност 6,88,5 6,88,8 6,5-9,0 6,59,5 <6,5;>9,5 

Алкалитет, као CaCO3 g/m³ >175 175-150 150-100 100-50 <50 

Укупна тврдоћа, као CaCO3, g/m³ >160 160-140 140-100 100-70 <70 

Електропроводљивост, μS/cm <400 400-600 600-800 800-1500 >1500 

Укупне чврсте материје, g/m³ <300 300-350 350-450 450-600 >600 

Укупне сусп.материје, g/m³ <2 2-5 5-10 10-15 >15 

Растворени кисеоник, g/m³ >7 7-6 6-4 4-3 <3 

Засићеност кисеоником, % 80-100 80-70 70-50 50-20 <20 

Презасићеност кисеоником  110-120 120-130 130-150 >150 

БПК5 при 20C, g O2/m³ <2 2-4 4-7 7-15 >15 

ХПК из KMnO4 , g O2/m³ <6 6-10 10-15 15-30 >30 

Амонијачни азот, g/m³ <0,1 0,1-0,2 0,2-0,4 0,4-1,0 >1,0 

Нитритни азот, g/m³ <0,01 0,01-0,03 0,03-0,05 0,05-0,2 >0,2 

Нитратни азот, g/m³ <1 1-6 6-12 12-30 >30 

Фосфор, g/m³ <0,01 0,01-0,03 0,03-0,05 0,05-0,1 >0,1 

PAH, mg/m³ <0,1 0,1-0,2 0,1-0,2 0,2-0,5 >0,5 

PCBs, mg/m³ <0,01 <0,02 0,02-0,04 0,04-0,06 >0,06 

Фенолни индекс, mg/m³ <1 1-3 3-5 5-10 >10 

Минерална уља, mg/m³ <10 10-20 20-50 50-100 >100 

Детерџенти, mg/m³ <100 100-200 200-300 300-500 >500 

Гвожђе, mg/m³ <100 100-200 200-500 500-1000 >1000 

Манган, mg/m³ <50 50-100 100-200 200-400 >400 

Олово, mg/m³ <0,1 0,1-0,5 0,5-2 2-5 >5 

Кадијум, mg/m³ - 0,05-1 1-2 2-5 >5 

Арсен, mg/m³ <10 10-20 20-40 50-70 >70 
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Укупни хром, mg/m³ <5 5-15 15-30 30-50 >50 

Сулфати, g/m³ <50 50-75 75-100 100-150 >150 

Хлориди, g/m³ <20 20-40 40-100 100-200 >200 

Флуориди, g/m³ <0,5 0,5-0,7 0,7-1,0 1,0-1,7 >1,7 

Укупни колиформи, N/100ml <50 50-5000 5*103-5*104 
5*104-
5*105 

>105 

 
МЈЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊИВАЊЕ ИЛИ УБЛАЖИВАЊЕ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
Мјере спречавања емисија у ваздух 

 

 Обавезно користити нискосумпорна горива као енергенте, 

 Вршити суво отпрашивање чврстих честица које се, као продукт сагорјевања, 
појављују као пепео и чађ, 

 Системом отпрашивања уклонити течне продукте сагорјевања које се јављају у 
виду ситних капљица несагорјелог горива и лијепе се за агрегат током његовог 
мијешања у бубњу, 

 Прашину која настаје у технолошком процесу производње асфалта одсисавати 
директно на филтер и уклањати уређајима за суво отпрашивање, a садржај 
прашине из бубња за сушење и мјешалице ограничити на 20 mg/Nm3 у складу са 
Правилником о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и 
побољшање квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске", бр. 3/15, 
51/15 и 47/16), 

 Прашину коју сакупи систем за отпрашивање поново вратити у производњу као 
филер (камена прашина) за асфалтне смјеше, 

 Филтере редовно чистити и одржавати у исправном стању систем за суво 
отпрашивање, 

 У случају квара система за отпрашивање прекинути процес производње док се 
квар не отклони, 

 Вршити влажење (орошавање) манипулативних површина, саобраћајница и 
складишног депоа ради спречавања дисперзије ситних честица - минералне 
прашине са ових површина и агрегата и користити заштитно платно (фолију) дуж 
сјеверне границе индустријске парцеле, 

 Слободне површине на локацији одржавати под зеленилом, a посебно према 
саобраћаницама и сусједним објектима, 

 Спријечити ширење буке и прашине према сусједним објектима и 
саобраћајницама одржавањем подигнутог зеленим појасом растиња, уз 
правилан одабир и диспозицију дрвореда и другог зеленила у циљу формирања 
заштитних баријера, 

 У случају појаве већег интензитета буке из предметног постројења, примјенити 
додатне мјере за редукцију буке и извршити додатну звучну изолацију извора 
буке. 

 
Мјере спречавања емисија у воду 
 

 Радне и манипулативне површине морају бити бетониране или асфалтиране, 

 Отпадне воде са асфалтираног (бетонираног) манипулативног платоа, око 
постројења асфалтне базе и око базена са цистернама, које настају радом и 
функционисањем објекта одводити у сепаратор масти и уља, 

 Отпадне воде које садрже суспендоване честице од депонованог агрегата 
одводити у таложник суспендованих честица a након таложења одводити у 
крајњи реципијент. Атмосферску воду са слободних површина и кровова 
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спроводити изграђеним каналима до сепаратора масти и уља, a потом увести у 
крајњи реципијент, 

 Сепаратор масти и уља редовно чистити, 

 Сепаратор редовно одржавати од стране овлашћене институције, 

 Резервоари нафтних деривата и битумена морају бити постављени у 
бетонираној танквани, 

 Издвојене масти и уља са сепаратора масти и уља складиштити у 
водонепропусне бачве и збрињавати са надлежном службом, 

 Само пречишћене воде (без присуства других честица) уводити у крајњи 
реципијент, у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у 
површинске воде („Службени гласник Републике Српске", број 44/01). 

 
Мјере спречавања емисија у земљиште 
 

 Подмазивање и сипање горива и уља вршити уз максималну пажњу и одмах 
уклонити евентуалне мрље посипањем адсорбенса «екопор» на земљиште, који 
служи за спречавање отицања запаљивих смјеша, 

 Вршити редовну контролу механизације да не би дошло до цурења уља из 
машина 

 Паркирање грађевинских машина вршити на уређеној водонепропусној подлози, 
ради спречавања контаминације земљишта уљима и мазивима, 

 Евентуално просуте количине масти и уља одводити бетонским каналима или 
ПВЦ цијевима на пречишћавање до сепаратора масти и уља ради издвајања и 
сакупљати у водонепропусну бурад, a затим коначно збрињавати у сарадњи са 
овлашћеном институцијом, 

 Резервоаре битумена обавезно ставити у бетонско корито како би се спријечило 
евентуално процуривање усљед неког оштећења на резервоару, 

 Моторна горива, уља и мазива складиштити у одговарајућим посудама (буради, 
канте) које ће се налазити на бетонској површини заштићеној од спољних 
утицаја, 

 Спријечити неконтролисано расипање отпада. 
 
Мјере за спречавање и смањење чврстог отпада 

 

 Отпад прикупљати и класификовати према Каталогу отпада и збрињавати га у 
складу са Планом управљања отпадом припремљеним у складу са чланом 22. 
Закона о управљању отпадом „Службени гласник Републике Српске", бр. 111/13 
106/15, 16/18 и 63/21), и уговорима са институцијама овлашћеним за збрињавање 
појединих врста отпада, 

 За чврсти комунални отпад обезбједити контејнере и канте које ће се редовно 
празнити у сарадњи са локалном комуналном службом.  

 Неуспио асфалт који настаје у технолошком процесу користити за интерне 
потребе, 

 Опасни отпад (амбалажу од уља и мазива, зауљене крпе и други опасни отпад) 
збрињавати са овлашћеном институцијом, 

 О активностима из ове тачке водити евиденцију. 
 
Мјере након затварања постројења 

 

 Локацију постројења вратити у задовољавајуће стање, уклонити сав материјал и 
терен локације потпуно рекултивисати (затравнити, нанијети слој хумуса и 
озеленити предметну површину, 

 Извршити озелењавање кориштених површина на локацији. 
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Мониторинг план 

 
План мониторинга животне средине за погон асвалтне базе 

 
Предмет 
мониторинга 
 

Параметар 
који се 
испитује 

Мјесто вршења 
мониторинга 

Вријеме и начин 
вршења 
мониторинга 

Разлог због 
чега се врши 
мониторинг 

Извођење 

Квалитет 
воде 

Физичко 
хемијске и 
биолошке 
параметре 
(основни 
показатељи 
квалитета 
воде) 

Водна 
акумулација у 
коју се уводе 
површинске 
воде са 
отворених 
манипулативних 
површина 

Једанпут 
годишње у складу 
са Правилником о 
условима за 
испуштање 
отпадних вода у 
површинске воде 
(Сл. гл. PC, бр. 
44/01), за вријеме 
рада асфалтне 
базе 

Одређивање 
утицаја ефлуента 
на реципијент, 
редукција 
потребног 
степена 
пречишћавања 
отпадне воде 
  

Институција 
акредитована 
за 
узоркованје 
и анализу 
отпадних 
вода 
  

Квалитет 
земљишта 

Физичко 
хемијске 
параметри 
(тешки 
метали, 
минерална 
уља) 

У околини 
резервоара за 
складиштење 
горива 

У случају 
инцидентних 
ситуација 

Утврђивање 
контаминираности 
земљишта 
  

Институција 
овлаштена за 
узорковање и 
испитивање 
земљишта 
  

Ниво вањске 
буке 

Укупни 15 
мин. 
еквивалентни 
ниво буке 

Најмање двије 
позиције на 
граници 
парцеле у 
смјеру ка 
најближим 
објектима 
становања 

Мјерење буке 
вршити два пута 
годишње у 
близини погона 
који емитују буку 
за вријеме рада 
асфалтне базе 

Оцјена утицаја 
вањске буке на 
најближе 
сусједне објекте 
становања 

Институција 
овлаштена 
за мјерење 
вањске буке 
  

Квалитет 
ваздуха 

Концетрација 
оксида 
сумпора, 
угљика и 
азота и 
лебдећих 
честица 
 
Емисије у 
ваздух 

 
Имисија 
полутаната - у 
оквиру 
пословне 
парцеле 
 
 
Емисија 
полутаната -  на 
излазу из 
димовода 

Мониторинг 
квалитета 
ваздуха вршити 
но налогу 
надлежног 
инспекцијског 
органа, у складу 
са Законом о 
заштити ваздуха 
(„Службени 
гласник 
Републике 
Српске, 124/11 и 
46/17). 
 
Два пута 
годишње за 
вријеме рада 
асфалтне базе. 

Вредновање 
негативног 
утицаја погона 
на квалитет 
ваздуха 
  

Институција 
акредитована 
за 
мониторинг 
квалитета 
ваздуха 
 

 
За сва наведена мјерења и анализе, потребно је ангажовати овлашћене институције за 
поједине области мониторинга. 
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11. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА      
      

 Закон о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
71/12, 79/15 и 70/20), 

 Закон о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/14), 

 Закон о водама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/06, 92/09, 121/12, 
74/17), 

 Закон о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11, 
46/17), 

 Закон о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13, 
106/15, 16/18, 70/20 и 63/21), 

 Закон о уређењу простора и грађења („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 84/19),  

 Закон о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, бр. 74/19),  

 Закон о културним добрима РС („Службени гласник Републике Српске“, бр. 11/95 
и 103/08), 

 Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 44/01), 

 Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 42/01), 

 Правилник о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона и појасева 
санитарне заштите, подручја на којима се налазе изворишта, као и водних 
објекта и вода намјењених људској употреби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 7/03). 

 Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач и замјенским 
супстанцама („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) 

 Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/12) 

 Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/12), 

 Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени 
гласник Републике Српске", број 19/15, 79/18), 

 Правилник о начину одржавања ријечних корита и водног земљишта („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 34/03), 

 Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист 
СРБиХ“, бр. 46/89), 

 ИСО 1996-1: Акустика-описивање, мјерење и оцјењивање буке у животној 
средини - дио 1 (основне величине и процедуре оцјењивања), 

 ИСО 1996-2: Акустика-описивање, мјерење и оцјењивање буке у животној 
средини – дио 2 (одређивање нивоа буке у животној средини), 

 2002/49/ЕЦ - Европска директива за процјену и управљање буком у животној 
средини, 

 Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само 
уколико имају еколошку дозволу (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 
124/12). 
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12. ПРИЛОГ 
 

 Локацијски услови издати од стране Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију бр. 15.02-364-119/21 од 05.10.2022. године 
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