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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
                       В Л А Д А 
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
       ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ 
                         БАЊА ЛУКА 
               Трг Републике Српске 1 
 
 
Број: 15.04-96-56/15 
Датум: 03.09.2015. године 
 
 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 
Српске, рјешавајући по захтјеву Инвеститора „Електро-Јована“ д.о.о. Милићи, за издавање 
еколошке дозволе за МХЕ „Јована“ на ријеци Зелени Јадар, на територији општине 
Милићи, инсталисане снаге 0,861 MW, а на основу чланa 90. Закона о заштити животне 
средине („Службени гласник Републике Српске", број 71/12), члана 2. Правилника о 
постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку 
дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) и члана 190. Закона о 
општем  управном  поступку  („Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07 и 
50/10),   д о н о с и 
 

  Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
 

1.  Даје се Инвеститору „Електро-Јована“ д.о.о. Милићи, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за МХЕ 
„Јована“ на ријеци Зелени Јадар, на територији општине Милићи, инсталисане 
снаге 0,861 MW. 

 
2. Погони и постројења за које се издаје еколошка дозвола су: 

        2.1. Хидроенергетско проточно постројење МХЕ „Јована“,  које чине сљедећи објекти:  
- Брана са улазном грађевином и темељним испустом 
- Доводни бетонски цјевовод 
- Водна комора 
- Тлачни цјевовод 
- Машинска зграда са приступним путем 
- Одводни канал 

 
3. „Електро-Јована“ д.о.о. Милићи дужно је да: 
 

3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о 
заштити животне средине током рада и престанка рада постројења. 
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3.2. Примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг 
емисија, током рада и престанка рада постројења, у складу са достављеном 
документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно: 
 

3.2.1. Мјере за заштиту ваздуха и мјере заштите од буке 
 

За вријеме изградње: 

- Користити уређаје, возила и машине са минималним утицајем на околину. 

- Вршити  редовну  техничку контролу издувних гасова мотора машина и возила на 
градилишту и вршити њихово редовно одржавање. 

- Користити нискосумпорна горива, као енергенте. 

- Дисперзију лебдећих честица као посљедицу извођења грађевинских радова (ископ, 
утовар и истовар материјала)  ублажавати  мјерама  заштите којима се емисије 
лебдећих честица доводе у граничне вриједности (оптимална влажност материјала, 
квашење и орошавање материјала). 

- Вршити орошавање водом  приступних саобраћајница којима се врши транспорт, ради 
заштите од прашине. 

- Приступне путеве и друге градилишне путеве редовно одржавати и квасити.  

- Локалне саобраћајнице планирати на начин да не поремети локални и транзитни 
саобраћај у односу на ситуацију прије почетка изградње.  

- Грађевинске радове изводити у одређеним временским интервалима и према 
одговарајућим прописима и стандардима. 

- Рад грађевинских машина ограничити на радне сате и радне дане у седмици. 

- Инвеститор је у обавези да од произвођача опреме или од његовог заступника 
захтијева да достави сву одговарајућу документацију о примијењеним конструктивним 
рјешењима и заштитној опреми против буке и вибрација. 

 

У току експлоатације: 

- У току експлоатације предметног енергетског постројења нису потребне  посебне мјере 
заштите ваздуха јер је технолошки процес производње електричне енергије такав да 
нема значајног утицаја на ваздух. 

- У циљу спречавања емисије прекомјерне буке из објекта хидроцентрале редовно 
пратити исправности и одржавати техничке стандарде инсталисане опреме и уређаја. 

 
3.2.2. Мјере за заштиту вода и земљишта 

 
За вријеме изградње: 
- Придржавати се мјера за уређење простора у току извођења радова у складу са 

пројектном документацијом.  
- Избјегавати деградацију тла, засјецање нагиба, узимање грађевинског материјала, 

изван пројектом дефинисаног простора. 
- Максимално заштитити постојећу вегетацију. 
- У случају појаве ерозивних процеса предузети хитне мјере стабилизације тла. 
- Сав материјал од ископа,  који неће бити употребљен у току грађевинских активности, 

депоновати на за те намјене предвиђеним локацијама, заштићеним од појаве ерозије. 
- Све манипулације са нафтом и њеним дериватима у процесу грађења обављати  уз 

максималне мјере заштите. 
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- Забрањено је прати машине и возила у зони радова. 
- За потребе радника користити еколошке тоалете. 
- Прилазне саобраћајнице и манипулативне површине изградити на начин да  се осигура 

одвод површинских вода прилагођен предвиђеној фреквенцији и терету транспортних 
возила који ће се кретати на наведеној локацији. 

- Било какве отпадне воде настале на градилишту не смију се испуштати у водоток. 
- Квалитетнију земљу из ископа користити за рекултивацију околног земљишта и насипа. 
- Смјештај свих возила и механизације која користе течно гориво, мора бити на уређеном 

водонепропусном платоу уз строгу контролу евентуалног загађења, односно 
процуривања. 
 

 У току експлоатације: 

- Забрањено је испуштање у водоток било које врсте вода осим оне захваћене и 
искоришћене за потребе предметног постројења.  

- Испод трансформаторског постројења машинске зграде, као и испод турбине изградити 
непропусне танкване, уљне базене запремине довољне да могу примити евентуално 
исцурјело турбинско или изолационо уље из система машинске зграде. 

- Одржавати и провјеравати стање водозахвата, површине очистити од лишћа.  

- Забрањено је вршити одлагање било које врсте комуналног отпада у близини водотока 
и око локације предметног постројења 

- Оборинске воде са крова машинске кућице упуштати преко интерног канала у ријечни 
ток поред објекта. 

- Забрањено је одлагање и складиштење бачви са новим и рабљеним уљем у 
просторијама МХЕ или на локацији предметне парцеле. 

- Безусловно осигурати биолошки минимум и проводити мјере управљања водним 
ресурсом, како буде дефинисано у водопривредној дозволи. 

- Обезбиједити континуиран еколошки прихватљив протицај у сушним периодима како 
низводни дио корита неби остао без воде што би имало веома негативне посљедице за 
рибе и остале живе организме, а све у складу са водном дозволом. 

- Уколико експлоатацијом и функционисањем предметног објекта дође до промјене 
природног режима вода, а то проузрокује штете било каквог карактера инвеститор је 
обавезан да узроке штете отклони, а штету надокнади.  

- Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о 
условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник 
Републике Српске „ брoj 44/01). 

 
3.2.3. Мјере за заштиту флоре, фауне и екосистема 

 
За вријеме изградње: 
- Ограничити крчење вегетације и кретање грађевинских машина, механизације и 

транспортних средстава искључиво у простору одобреном по Главном појекту, у  циљу 
заштите вегетације и непотребног још већег уништавања биљног фонда на овом 
подручју. 

- У циљу заштите околне фауне и њеног што мањег узнемиравања користити технички 
исправну грађевинску механизацију са што мањим степеном емисије штетних 
продуката сагоријевања, буке и вибрација, организацијом градилишта и фазним 
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начином изградње водозахвата омогућити пролазе, приступе појилиштима и 
хранилиштима. 

- Што већи дио објеката реализовати у кориту за велику воду, односно на сувом, а затим 
у маловодном дијелу године реализовати дио објекта који се налази у проточном 
дијелу корита. 

- За заштиту риба организацију градилишта обавити уз следеће услове:  
1. Током грађења обезбједити несметану проточност корита, како не би биле 

угрожене рибе на низводним дионицама. 
2. Радове унутар водотока, који доводе до замућења воде, изводити у етапама и то 

тако да се прекине са радовима до потпуног избистрења водотока, више пута у 
току дана. 

3. При реализацији привремених загата у току ријеке, ради реализацији фазе 
преграђивања основног корита, морају се предузети све мјере за заштиту риба, а 
евентуално заробљене рибе унутар привремених загата се морају под контролом 
чланова риболовачке организације пребацити у проточни дио корита. 

4. Све активности на градилишту које имају интеракције са рибљим популацијама 
морају се обављати у координацији са риболовачком организацијом. 

 
У току експлоатације: 
- На објекту бране  изградити  објекте за прелаз риба из доње у  горњу воду (тзв. рибље 

стазе). 
- Положај рибљих стаза мора  да омогући рибама несметано и потпуно безбједно и 

неометано прелазак из једне акваторије у другу. 
- Одабрати турбине са заштитом за рибе. 
- На преградном мјесту -  брани изградити  такве  објекте  који ће омогућавати  еколошки 

прихватљиви проток,  који се утврђује на основу хидролошких особина водног тијела за 
карактеристичне сезоне, као минимални средњи мјесечни  проток 
деведесетпетпостотне обезбјеђености,  на основу члана 65. Закона о водама  
(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/06), тако да се  у току експлоатације 
овог хидроенергетског објекта безусловно поштује водопривредни и биолошки 
минимум у циљу заштите цијелог екосистема, поготово у сушном периоду. 

 
3.2.4. Мјере за заштиту културно-историјског и природног насљеђа 

 
- Уколико се у току извођења радова наиђе на археолошки локалитет, а за који се 

претпоставља да има статус културног добра, о томе обавјестити  Републички  завод за 
заштиту културно-историјског и природног  насљеђа  и предузети све мјере како се 
културно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 

- Уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко-
палеонтолошког или минеролошко-петрографског порјекла, а за које се претпоставља 
да има статус споменика природе, обавјестити Републички завод за заштиту културно 
историјског и природног насљеђа  и предузети све мјере како се природно добро не би 
оштетило до доласка овлашћеног лица.  

 
3.2.5. Мјере за спречавање и смањење чврстог отпада 

 
- Селективно сакупљати грађевински и комунални отпад. 
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- Уколико дође до неконтролисаног истицања опасних материја (гориво, уље) 
обезбједити довољне количине адсорбенса и адекватне посуде за прихватање горива, 
а њихов даљи третман препустити овлашћеној институцији која треба да обави 
уклањање опасних материја и асанацију терена.   

- Уредити мјеста за привремено одлагање плутајућег отпада (водонепропусна површина 
заштићена од атмосферског утицаја) или одлагање вршити у контејнере веће 
запремине до преузимања сакупљеног отпада од стране овлашћених, надлежних 
институција. 

- Редовно одржавати и чистити уљне јаме испод турбина. 
- Комунални отпад током експлоатације објекта одлагати у затворене контејнере и 

закључити уговор са надлежном комуналном службом за његово збрињавање. 
- Искориштене нафтне деривате (уља и мазива) сакупљати и складиштити у металну 

бурад, заштићену од атмосферског утицаја и приступа неовлашћених лица, до 
збрињавања са овлашћеном институцијом. 

- Отпад прикупљати и класификовати према Каталогу отпада и збрињавати га са 
овлашћеним институцијама у складу са Планом управљања отпадом припремљеним у 
складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број 
111/13). 

- Све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у 
складу са Каталогом отпада („Службени гласник Републике Српске”, број 19/15) и 
Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и 
продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада („Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/05). 

 
3.2.6. Мјере заштите здравља људи 

 
- У току експлоатације предметног објекта нису потребне посебне мјере заштите 

здравља, али треба сарађивати и помагати становништву и рекреативцима да се 
адаптирају новом просторном садржају и искористе могућности за развој привредних и 
рекреацијских активности. 

- Обавеза Инвеститора је и да изврши обавјештавање уколико се појави било који 
негативан утицај на здравље људи и животну средину у току извођења пројекта 
изградње и експлоатације енергетског објекта МХЕ Јована, а у складу са законским 
одредбама Закона о заштити животне средине и надежностима Министарства здравља 
и социјалне заштите Републике Српске. 

- Када се ради о заштити здравља становништва, слиједити Здравствену политику и 
стратегије за здравље у Републици Српској и препоруке Стратегије 5 за праћење и 
редукцију ризичних фактора животне и радне средине и јачање инфраструктуре и 
функције установа за Здравствену заштиту у поступку израде просторних и других 
планова, односно основа и друге инвестиционо-техничке докумектације („Службени 
гласник Републике Српске“, број 56/02) који су у вези са Националним акционим 
планом за здравље и животну средину (НЕХАП) за Републику Српску, усвојеним од 
стране Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 1/02). 
 

3.3. Одговорно лице је дужно да предузме и остале активности и мјере за смањење 
утицаја на животну средину из предметног комплекса, а које су наведене у Доказима уз 
захтјев за издавање еколошке дозволе. 
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4. Приликом изградње предметног постројења или рада постројења не смију се 
прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то: 
4.1. Вриједности квалитета ваздуха морају бити усклађене са граничним вриједностима 

нивоа загађујућих материја у ваздуху утврђене Уредбом о вриједностима квалитета 
ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12). 
 

Граничне вриједности, толерантне вриједности и граница толеранције за заштиту здравља 
људи за сумпор-диоксид, азот-диоксид, суспендоване честице (РМ10 , РМ2.5), олово, бензен 
и угљен-моноксид: 

Период узимања 
средње 
вриједности 
мјерења 

Гранична вриједност 
 

Граница толеранције  Толерантна 
вриједност 

Сумпор-диоксид 

Један сат 350 µg/m
3
 150 µg/m

3
 500 µg/m

3
 

Један дан 125 µg/m
3
 - 125 µg/m

3
 

Календарска година 50 µg/m
3
 - 50 µg/m

3
 

Азот-диоксид 

Један сат 150 µg/m
3
 75 µg/m

3
 225 µg/m

3
 

Један дан 85 µg/m
3
 40 µg/m

3
 125 µg/m

3
 

Календарска година 40 µg/m
3
 20 µg/m

3
 60 µg/m

3
 

Суспендоване честице РМ10 

Један дан 50 µg/m
3
 25 µg/m

3
 75 µg/m

3
 

Календарска година 40 µg/m
3
 8 µg/m

3
 48 µg/m

3
 

Суспендоване честице РМ2.5 СТАДИЈУМ 1 

Календарска година 25 µg/m
3
 5 µg/m

3
 30 µg/m

3
 

Суспендоване честице РМ2.5 СТАДИЈУМ 2 

Календарска година 20 µg/m
3
 - 20 µg/m

3
 

Олово 

Један дан 1 µg/m
3
 - 1 µg/m

3
 

Календарска година 0,5 µg/m
3
 0,5 µg/m

3
 1 µg/m

3
 

Бензен 

Календарска година 5 µg/m
3
 3 µg/m

3
 8 µg/m

3
 

Угљен-моноксид 

Максимална дневна 
осмочасовна средња 
вриједност 

10 mg/m
3
 6 mg/m

3
 16 mg/m

3
 

Један дан 5 mg/m
3
 5 mg/m

3
 10 mg/m

3
 

Календарска година 3 mg/m
3
 - 3 mg/m

3
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      Циљна вриједност за суспендоване честице РМ2.5 
Период узимања средње вриједности мјерења Циљна вриједност 

Календарска година 25 µg/m3 

      Циљна вриједност за приземни озон 
Циљ Период рачунања 

просјечне вриједности 
Циљна вриједност 

Заштита здравља 
људи 

Максимална дневна 
осмочасовна средња 
вриједност 

120 µg/m
3
 

Заштита 
вегетације 

Од маја до јула 18 000 µg/m
3
 

     Циљна вриједност за арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен 
Загађујућа материја Циљна вриједност 

Арсен 6 ng/m
3
 

Кадмијум  
5 ng/m

3
 

Никл  
20 ng/m

3
 

Бензо(а)пирен  
1 ng/m

3
 

 
4.2. Дозвољени нивои вањске буке према Правилнику о дозвољеним границама 

интензитета звука и шума (Сл. лист СРБиХ, бр. 46/89):  
 

Подручје 
(зона) 

Намјена подручја 

Највиши дозвољени ниво вањске 
буке  (dBA) 

Еквивалентни 
нивои 

Вршни нивои 

дан ноћ L10 L1 

I Болничко, љечилишно 45 40 55 60 

II 
Туристичко, рекреацијска, 
опоравилишно 

50 40 60 65 

III 
Чисто стамбено, васпитно-образовне и 
здравствене институције, јавне зелене 
и рекреацијске површине 

55 45 65 70 

IV 
Трговачко, пословно, стамбено и 
стамбено уз саобраћајне коридоре, 
складишта без тешког транспорта 

60 50 70 75 

V 
Пословно, управно, трговачко, занатско, 
сервисно (комунални сервис) 

65 60 75 80 

VI 
Индустријско, складишно, сервисно и 
саобраћајно без станова 

70 70 80 85 

 
Дјеловање буке изван локације постројења не смије да прелази дозвољену 

границу за трећу зону, обзиром да се у овом случају ради о тој зони.                                                                 
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4.3. Граничне вриједности за квалитет воде, у складу са Правилником о условима 
испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике 
Српске“, број 44/01): 
 

Редни 
број 

Параметар Јединица мере 
Гранична 
вредност 

1. Температура воде °C 30 

2. pH  6,5-9,0 

3. Алкалитет mg. CaCO3/l - 

4. Електропроводљивост S/cm - 

5. Остатак испарења-укупни mg/l - 

6. Остатак-нефилтрабилни mg/l 35 

7. Остатак-филтрабилни mg/l - 

8. Суспендоване материје по Imhoff-u ml taloga/l 0,5 

9. 
Растворени кисеоник mg/l 

% засићења 
- 

 

10. HPK  mg/l 125 

11. BPK5 mg/l 25 

12. 
Амонијачни азот mg/l 10 

Амонијак mg/l - 

13. Нитритни азот mg/l 1 

14. Нитратни азот mg/l 10 

15. Укупни азот mg/l 15 

16. Укупни фосфор mg/l 3 

17. Масти и уља mg/l - 

18. Гвожђе mg/l 2 000 

 19. Кадмијум mg/l 10 

20. Манган mg/l 500 

21. Никл mg/l 10 

22. Олово mg/l 10 

23. Укупни хром mg/l 100 

24. Цинк mg/l 1 000 
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Параметри и класе квалитета површинских вода: 
 

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 

Укупни хром, mg/m³ <5 5-15 15-30 30-50 >50 

Сулфатиi, 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 
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5. Мониторинг 
5.1. Одговорно лице постројења дужно је проводити мониторинг загађујућих материја 

на сљедећи начин:  
 

Мониторинг за вријеме изградње: 
Предмет 

мониторинга 
 

Параметар који се 
осматра 

 

Мјесто вршења 
мониторинга 

 

Вријеме вршења 
мониторинга 

 

 

 

 

 

 

Параметри квалитета 
ваздуха 
 

Праћење основних 

параметара за 

утврђивање квалитета 

ваздуха предметног 

подручја према Уредби о 

вриједностима квалитета 

ваздуха  („Службени 

гласник Републике 

Српске“, број124/12): 

SО2,NO, NO2, NОX, O3, 

укупне лебдеће честице  

 

Метеоролошки 

параметри: брзина и 

смјер вјетра. 

температура, релативна 

влажност и атмосферски 

притисак. 

У подручју између 
бране и машинске 
кућице. 
 

Једанпут у сезони 

извођења грађевинских 

радова и по налогу 

надлежне инспекције 

 

За вријеме извођења 

грађевинских обавезно 

примјењивати мјере за 

спречавање емисија 

лебдећих честица, 

издувних гасова  и буке   

 

 

 

 

 

Квалитет воде 
 

Параметри квалитета 

воде (pH–вриједност, 

температура
о
С мутноћа, 

амонијачни азот, 

нитритни и нитратни 

азот, талог након 0,5 h 

таложења, укупне 

суспендоване материје, 

фосфор, BPK5 при 

20°C,HPK, PAH, PCBs, 

фенолни индекс, гвожђе, 

манган, олово, 

кадмијум, арсен, укупно 

хром, сулфати, 

флуориде, минерална 

уља. 

На једној локацији 
низводно од захвата 
грађевинских радова 
у кориту ријеке, и на 
једном мјесту 
узводно од свих 
грађевинских радова 
 

Периодичан 
мониторинг квалитета 
вода у вријеме 
извођења радова и 
обавезно у случају 
инцидентних ситуација 
и по налогу надлежне 
инспекције 
 

Квалитет земљишта  Садржај хумуса, 
фосфора, калијума и 
азота, pH вриједност, 
тешки метали. 

Окружење 
предметне  МХЕ. 
 

У случају инцидентних 
ситуација. 
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Мониторинг 

ихтиофауне (насеље 

риба) и акватичних 

заједница воде-

биотски мониторинг 

(организми дна 

бентоса) 

Праћење квалитативног 
и квантитативног састава 
ихтиофауне и 
организама дна-бентоса. 
 

У широј и ужој зони 
система. 
 

Узорци животних 

заједница воде биће 

узете репрезентативним 

методама, а затим 

лабораторијски 

одређени уз помоћ 

„кључева“ за 

одређивање 

систематике 

припадности животиња 

разних систематских 

категорија. Одређивање 

величине популације по 

јединици простора 

екосистема. 

Параметри 
збрињавања отпада 
 

Успостављање 
евиденције о коначном 
збрињавању отпада 
 

План управљања 
отпадом 
 

Повремено, једном 
квартално. 
 

 
Мониторинг за вријеме експлоатације: 

Предмет мониторинга 
 

Параметар који се 
осматра 

 

Мјесто вршења 
мониторинга 

 

Врјеме вршења 
мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалитет воде 
 

pH–вриједност, 

температура, 

мутноћа, 

амонијачни азот, 

нитритни и нитратни 

азот, талог након 0,5 

h таложења, укупне 

суспендоване 

материје, фосфор, 

BPK5 при 20°C, HPK 

PAH, PCBs, фенолни 

индекс, гвожђе, 

манган, олово, 

кадмијум, арсен, 

укупно хром, 

сулфати, флуориде 

минерална уља. 

На три локације:  

-низводно од 

водозахвата, -

низводно од 

машинске кућице 

- узводно од свих 
објеката система. 
 

Четир пута у току 

прве године 

експлоатације, а 

након тога (ако 

концентрације 

испитиваних 

параметра не буду 

прелазиле граничне 

вриједности) у 

складу са прописима 

за заштиту вода 

 

Квалитет земљишта  Садржај хумуса, 

фосфора, калијума и 

азота, pH вријед., 

тешки метали. 

Окружење предметне 

МХЕ 

У случају 
инцидентних 
ситуација 

Мониторинг Мјерење протока На отвору за Дневно 



 12 

биолошког минимума  испуштање 

биолошког 

минимума.  

Мониторинг 

ихтиофауне 

(организама дна-

бентоса, организама 

животних заједница 

неустон, планктон, 

нектон и макрофитске 

вегетације воде, те 

праћење здравственог 

стања ихтиофауне. 

Праћење 
квалитативног и 
квантитативног 
састава ихтиофауне 
и организама дна-
бентоса. 
 

У широј и ужој зони 
система. 
 

Узорци животних 

заједница воде биће 

узете 

репрезентативним 

пробама, а затим 

лабораторијски 

одређени уз помоћ 

„кључева“ за 

одређивање 

систематике 

припадности 

животиња разних 

систематских 

категорија. 

Одређивање 

величине популације 

по јединици 

простора екосистема. 

Параметри 
збрињавања отпада 
 

Успостављање 
евиденције о 
коначном 
збрињавању отпада 

План управљања 
отпадом 
 

Повремено, једном 
квартално. 
 

 
5.2. Инвеститор је дужан мониторинг вршити путем овлашћене институције, а 

извјештаје о извршеном мониторингу достављати надлежном еколошком инспектору. 
 
       5.3. Инвеститор је дужан без одлагања пријавити надлежном органу сваку случајну или 
непредвиђену незгоду или инцидент који значајно утиче на животну средину. 
 
       5.4.  Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о 
методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник 
Републике Српске“, број 92/07) и о томе извјештавати Министарство. 
 
6. Саставни дио овог рјешења чине „Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе“ 
израђени од овлашћене институције „В&З ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука. 
 
7. Накнада за издавање еколошке дозволе обрачуната је и уплаћена у износу од 150,00 
КМ. 
 
8. Еколошка дозвола се издаје на период од пет година.  
 
9. Министарство може извршити ванредну ревизију еколошке дозволе у случајевима 
утврђеним чл. 95. став 1. Закона о заштити животне средине. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 30.04.2015. године Инвеститор „Електро - Јована“ д.о.о. Милићи, поднио је 

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за издавање 
еколошке дозволе за МХЕ „Јована“ на ријеци Зелени Јадар, на територији општине 
Милићи, инсталисане снаге 0,861 MW.   

 
У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су 

приложени Докази, који су према истој одредби израђени од „В&З ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања 
Лука, институције овлашћене од  овог Министарства за обављање дјелатности из области 
заштите животне средине. У Доказима је наведено да се брана и цјевовод предметне 
хидроелектране налази на земљишту означеном као к.ч. број: 597/3, 597/4 и 597/5 (нови 
премјер) к.о. Рупово Брдо, општина Милићи, те приложено дјелимично рјешење којим је 
дато одобрења за грађење бране и цјевовода објекта мале хидролектране. Поред тога, 
наведено је да ће се након испоруке електромеханичарске опреме приступити изради 
главног пројекта машинске зграде и одобрења за њену изградњу, а у поступку је 
прибављање локацијских услова за машинску зграду у којим ће се прецизирати и 
катастарска честица на којој ће бити и изграђена. 

 
 Докази поднијети уз захтјев садрже елементе које прописује члан 85. став 1. Закона 
о заштити животне средине. 
 
               Предметни захтјев се односи на изградњу МХЕ „Јована“ на ријеци Зелени Јадар, 
општина Mилићи, инсталисане снаге 0,861 MW, чија је основна намјена производња 
електричне енергије. Предметно постројење је проточног типа, са Тиролским типом 
захвата. Постројење ће се састојати од: бране са улазном грађевином и темељним 
испустом, доводног бетонског цјевовода, водне коморе, тлачног цјевовода, машинске 
кућице и одводног канала. Основни параметри пројектоване МХЕ су: инсталирани 
протицај Q inst= 3,60 m3/s, кота горње воде 368,00 m.n.m., кота доње воде 345,00 m.n.m., 
пречник бетонског цјевовода 1,4 m, дужина бетонског цјевовода 250 m, пречник тлачног 
цјевовода 1,4 m, дужина тлачног цјевовода 70,00 m, инсталирана снага постојења 861 kW. 
Годишња производња електричне енергије 2,79 GWh. Вриједност водопривредни 
минимума је од 0,257 m/s. 
  

Објекат улазне захватне грађевине технолошки припада објектима за транспорт 
воде од хидроелектране. Међутим, конструктивно је интегрални дио бране. Улазни дио са 
фином решетком је због заштите од евентуалног засипања од сипаришних наслага окренут 
према преливном дијелу бране. Иза улазног дијела је таложница са муљним испустом, који 
такође служи и као испуст за водопривредни  минимум од 0,257 m/s. Испуштање воде 
врши се кроз бочни отвор са табластим затварачем величине 40 x 50 cm и одвођење воде у 
цијев темељног испуста. Улазна грађевина се наставља улазним лијевком са табластим 
затварачем 1,20 x 1.60 и прелазним лијевком до споја са цјевоводом. Иза затварача је шахт 
за могућност приступа у цјевовод ради инспекције. Шахт истовремено служи као аерација 
за затварач. Темељни испуст је такође на лијевој обали између парапетног зода и улазне 
грађевине цјевовода. Од улазног дијела темељног испуста је на коти 364,00 m.n.m. 6,0 m 
испод круне прелива. Цијев темељног испуста је дијаметра 1200 mm. Из улазног лијевка је 
табласт затварач величине 1000 x 1200 mm са погоном за дизање – спуштање затварача на 
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круни бране (373,50 m.n.m.) Иза споја са цијеви муљног испуста-испуста за водопривредни 
минимум цијев темељног испуста је у нагибу 15 % и завршава се на крају парапетног зида, 
односно на крају завршног прага бране. Довод воде од бране до водне коморе врши се 
бетонским цјевоводом унутрашњег пречника 1,4 m, а спољашњег 1,9 m. Дужина цјевовода 
је 250 m. Траса доводног цјевовода је предвиђена на доста стрмом и неприступачном 
терену десном обалом Зеленог Јадра. На удаљености од око 400 m од захватне грађевине 
предвиђена је машинска кућица. Објекат машинске кућице је пројектован у односу на 
димензије опреме са једноставним и економичним рјешењем са оптималним уклапањем 
у пејзаж. Објекат је предвиђен у двије етаже, и то етажа сутерена и приземља. Димензије 
сутерена су 7,75 x 11,30 m, приземља 2,50 x 5,00 m. Објекат је предвиђен са монолитним 
начином градње. Основни конструктивни систем објекта су АБ зидови и зидови од гитер 
блока d=25 cm, укрућени АБ хоризонталним и вертикалним серклажима. Строп је дрвени 
од дрвених гредица 14x16 cm покован даском. Кров је дрвени, двоводан са нагибом 
кровних равни 450. Покривач је једноструки лим. Свијетла висина приземља је 2, 60 m, а 
свијетла висина сутерена је 5,50 m. Код мини хидроелектрана улога објекта за смјештај 
опреме је да заштити електромеханичку и хидромашинску опрему од спољашних утицаја.  
Од машинске и електро опреме предвиђено је: турбина, генератор, регулација турбине, 
аутоматски систем регулације, додатна (помоћна) електро опрема. 
 

У Доказима се наводи да ће се утицаји који ће настати изградњом овог 
хидроенергетског објекта огледати кроз утицаје у току изградње и утицаје у току 
експлоатације. Могући утицаји мини хидроелектране се посебно очекују у периоду 
изградње, и то у виду аерозагађења (емисија штетних гасова, прашине из грађевинских 
машина), загађења воде ријеке услијед замућења приликом извођења радова тј. ископу, 
насипању и одлагању материјала, као и у заузимању, загађењу и деградацији земљишта.  

 
Даље наводе да ће вршење мониторинга бити према плану утврђеним овом 

рјешењу. Из наведеног се закључује, да су утицаји  наведене мини хидроелектране на 
животну средину такви, да се подузетим мјерама у фази градње и експлоатације објекта 
налазе у прихватљивим границама, те овако описаним процесом рада моћи ће се постићи 
заштита животе средине, током изградње и експлоатације постројења, па се негативан 
утицај на животну средину може свести на прихватљив ниво. 

 
Уз Доказе прописане чланом 85. став 1. Закона о заштити животне средине 

приложено је Рјешење овог Министарства, број 15.04-96-88/15, којим Инвеститор 
„Електро-Јована“ д.о.о. Милићи није обавезан спроводити процјену утицаја нити 
прибавити Студију утицаја на животну средину за минихидроелектрану „Јована“ на ријеци 
Зелени Јадар, општина Милићи, инсталисане снаге 0,861 MW.  
 

Надаље, у складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине у 
дневном листу „Глас Српске“, објављено је обавјештење о поднесеном захтјеву за 
издавање еколошке дозволе, а документација је достављена општини Милићи, ради 
увида заинтересоване јавности.  

 
У Законом одређеном року а ни до дана одлучивања није било примједби на 

поднесени захтјев и документацију достављених Министарству од стране заинтересоване 
јавности, а општина Милићи у свом допису, број 05-360-2./15, даје позитивно мишљење 
овом Министарству у вези са захтјевом „Електро-Јована“ д.о.о. Милићи, за наведене мјере 
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заштите животне средине, предвиђене у Доказима за издавање еколошке дозволе. Даље 
наводе да је неопходно да се обезбиједи еколошки прихватљив протицај у сушним 
периодима јер је бојазан да ће се створити акумулација за МХЕ инсталисане снаге 0,861 
MW на ријеци Зелени Јадар, општина Милићи, а да ће низводно корито остати без воде 
што би имало веома негативне посљедице за рибе и остале живе организме. Ова 
препорука је саставни дио мјера за заштиту вода и наложена је у овом рјешењу, а за 
предметно постројење је обавезно прибављање и водне дозволе којом ће се утврдити 
детаљнији услови заштите вода. 
 

Цијенећи да су докази израђени у складу са одредбама члана 85. Закона о заштити 
животне средине, као и чињеницу да се реализацијом мјера утврђених овим рјешењем 
утицаји на животну средину могу свести у дозвољене мјере, Министарство је на основу 
члана 90. Закона о заштити животне средине одлучило као у диспозитиву рјешења.  

 
Накнада у износу од 150,00 КМ наплаћена је у складу Законом о 

административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 100/11, 103/11 и 
67/13). 

 
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те против њега није допуштена 

жалба, али се може  покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бањој 
Луци у року од 30 дана од пријема овог рјешења. Тужба се предаје у два истовјетна 
примјерка таксирана са 100 КМ судске таксе непосредно Суду или му се препоручено 
шаље поштом. 

Уз тужбу се прилаже ово рјешење у оригиналу или препису. 
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