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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: 15.04-96-34/17 
Датум: 20.06.2017. године 
 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 
Српске, рјешавајући по захтјеву инвеститора МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП 
а.д. Требиње ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој, за издавање еколошке дозволе за МХЕ 
„Пакленица“ на ријекама Пакленица и Криваја, град Добој, инсталисане снаге 240 kW, а на 
основу чланa 90. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике 
Српске", бр. 71/12 и 79/15), 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“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), д о н о с и 

 
  Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1.  Даје се инвеститору МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње ЗП 

„ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за МХЕ „Пакленица“ на ријекама 
Пакленица и Криваја, на земљишту означеном као к.ч. бр. 39/2 и 539/2 к.о. Рјечица, к.ч. 
бр. 1548/2, 1548/3, 1548/4 и 2419/2 к.о. Доња Пакленица, у насељу Доња Пакленица, 
град Добој, инсталисане снаге 240 kW. 
 
2. Погони и постројења за које се издаје еколошка дозвола су: 

        2.1. Хидроенергетско постројење које чине сљедећи објекти:  
- водозахват - тиролског типа (захват на дну – два захвата); 

 водозахват 1 на ријеци Пакленици к.ч. 1548/2, 1548/3 и 1548/4 (нови премјер) к.о. 
Доња Пакленица 

 водозахват 2 на ријеци Криваји к.ч. број 2419/2 к.о. Доња Пакленица и к.ч. број 
539/2 к.о. Рјечица 

- цјевовод; 
- машинска зграда на к.ч. број 39/2 (нови премјер) к.о. Рјечица.  

 
3. МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. 

Добој дужан 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 
У току експлоатације: 

 У току експлоaтaције предметног постројењa нису потребне посебне мјере зaштите 
вaздухa јер је технолошки процес производње електричне енергије тaкaв дa немa 
утицaјa нa вaздух. 

 
3.2.2. Мјере за заштиту вода и земљишта 

У току експлоатације: 

 Обезбедити еколошки прихватљив проток иза преградног профила са 
показатељима квантитативних и квалитативних параметара воде на уграђени 
мјерни профил. 

 Правилно управљати испуштањем воде намјењене одржавању еколошког 
минимума у циљу одржавања живота акватичких заједница, устаљеног режима и 
квалитета воде. 

 Поштовати водопривредни и биолошки минимум у циљу заштите комплетног 
екосистема, поготово у супшим периодима, уз његово праћење аутоматским 
мјерним инструментима. 

 Пратити вриједности хидролошких параметара (водостаја, протока) аутоматским 
водомјерним станицама на локацији водозахвата и машинске зграде. 

 Квалитет воде по изласку из хидроелектране мора бити бар истог квалитета воде 
који се у њу упушта. 

 Израдити упуства режима рада са посебним приказом за период малих и великих 
вода. 

 Спроводити мјере заштите воде у сливу уклањањем потенцијалних загађивача, 
спречавањем деградације обрадивог земљишта, контролом експлоатације шума и 
извођењем антиерозивних радова. 

 Проводити мјере управљања водног ресурса сагласно водној дозволи. 

 Правилно уредити привремену депонију плутајућег наноса у смислу позитивних 
начела заштите животне средине или прикупљени отпад одлагати у намјенске 
контејнере веће запремине до преузимања сакупљеног отпада од стране 
надлежне комуналне службе. 

 Онемогућити приступ депонији неовлашћеним лицима и спријечити 
неконтролисано разношење сакупљеног отпада. 

 Извршити издвајање корисних компоненти из плутајућег наноса (нпр. дрво).  

 Атмосферске воде са кровних и манипулативних површина одводити 
канализационом мрежом у водоток Пакленице. 

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

 У циљу заштите квалитете воде водотока,у случају ремонта или дужег застоја 
инвеститор је дужан обавјестити становништво, постављати писане забране о 
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употреби површинске воде у случају загађења и извјештавати Агенције за воде у 
Републици Српској о измјењености квалитета воде које су наступиле. 

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

3.2.3. Мјере за заштиту од буке 
У току експлоaтaције: 

 У циљу спречaвaњa емисије прекомјерне буке из објектa хидроелектране редовно 
прaтити  испрaвност,  и  одржaвaти  техничке  стaндaрде инстaлирaне опреме и 
уређaјa. 

 Мaшинскa  згрaдa  кaо  нaјвећи  извор  буке  мора  бити  звучно  изоловaнa  тaко  дa 
спријечи ширење буке у животну средину подизањем зеленог појаса (правилним 
одабиром и диспозицијом вегетације а у циљу формирања заштитних баријера). 

 
3.2.4. Мјере за управљање отпадом 

 Најстроже је забрањено депоновање било које врсте отпада на предметној 
локацији. 

 Сав вишак земље, настао у фази припреме терена, уклонити са локације и 
депоновати на мјесто и под условима које утврди надлежна комуналана служба. 

 Отпад прикупљати и класификовати према Каталогу отпада („Службени гласник 
Републике Српске“, број 19/15), и збрињавати га са овлаштеном институцијом. 

 Селектовано сакупљати грађевински и комунални отпад. 

 На локалитету поставити довољан број контејнера за сакупљање комуналног 
отпада, а затим одвозити у сарадњи са комуналним предузећем у складу са 
уговором о сарадњи. 

 Редовно контролисати уљну јаму, лоцирану испод трансформатора, да није дошло 
до процуривања из истог. 

 У случају појаве уља у уљној јами, исту очистити, и отпад збринути у складу са 
Правилником о начину складиштења, паковања и обиљежавања опасног отпада 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 49/15), као и извршити замјену 
трансформатора. 

 Урадити хемијску анализу састава насталог  муља током рада и по престанку рада 
МХЕ, те на основу анализе процјенити количине категорисаних врста отпадних 
материја као и ризике који се вежу за тај муљ. 

 Придржавати  се  Плана  управљања  отпадом  припремљеним  у  складу  са  чл.  
22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број 
111/13 и 106/15). 

 Уговоре  са  овлашћеним  институцијама  за  збрињавање  отпада,  у  складу  са 
Каталогом отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 19/15), закључити 
у складу са 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). 

 
3.2.5. Мјере за заштиту флоре и фауне 

У току експлоатације: 
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 На објекту водозахвата  (оба водозахвата) обезбиједити објекте за прелаз риба тзв. 
рибље стазе, чиме ће се обезбиједити несметана лонгитудинална миграцију риба 
(несметани прелаз из једне акваторије у другу).  

 Одржавати рибље стазе проходним. 

 Приступ тим објектима мора да буде физичким препрекама онемогућен 
несавјесним појединцима, који би могли да злоупотребе те објекте за криволов. 

 Вршити мониторинг рибљих популација. 

 У сарадњи са локалним риболовачким друштвом континуирано пратити стање 
рибље популације у низводном и узводном дијелу водотока и узети активно 
учешће у порибљавању, тј. обнављању рибљег фонда аутохтоним врстама. 

 Евентуалне поремећаје природне равнотеже природног прираста пратити и 
одржавати на оптимуму (однос салмоноидних и ципринидних врста риба и 
слично). 

 Одржавати систем за спречавање продирања риба у предметно постројење. 

 Конструктивно-архитектонским рјешењима водозахвата, таложника и водне 
коморе, прије доводног цјевовода, ријешити улазак рибље млађи у систем мале 
хидроелектране.   

 На преградним мјестима изградити тзв. објекте који ће омогућавати, еколошки 
прихватљив проток који се утврђује на основу хидролошких особина водног тијела 
за карактеристичне сезоне, као и минимални средњи мјесечни проток 
деведесетпетпостотне обезбеђености, на основу члана 65. Закон о водама , тако да 
се у току експлоатације овог хидроенергетског објекта безусловно поштује 
водоводни и биолошки минимум у циљу заштите цијелог екосистема, поготово у 
сушном периоду, те проводити мјере управљања водним ресурсима, сагласно 
водној дозволи. 

 
3.2.6. Мјере за заштиту пејзажа 

У току експлоатације: 

 Вршити уређење и одржавање чистоће обала и површинских вода чиме ће се 
допринјети уклапању и прихватљивости објекта система у простору. 

 Имплементирати квалитетни пројекат пошумљавања уз искључиво уношење 
аутохтоних врста са развијеним корјеновим системом, а који би истовремено 
обезбједио противерозиону заштиту и добро уклапање и прихватљивост 
новоформираних објеката у амбијенталну цјелину. 

 
3.2.7. Мјере за заштиту здравља људи 

 Вршити извјештавање у случају присуства повишених нивоа електромагнетних 
поља за које постоје препоруке Свјетске здравствене организације и савјета Европе 
број 199/519/ЕC, које су утврђене у законске и подзаконске акте у области заштите 
становништва од нејонизујућих зрачења у Републици Српској. 

 Због посједовања извора нејонизујућег зрачења, а у везу са Правилником о 
изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса („Службени гласник 
Републике Српске“, број 112/05), инвеститор је дужан извршити прелиминарно, 
као и периодична мјерења у околини стационарних извора од стране овлаштеног 
правног лица, како би се потврдило да нивои електромагнетног поља 
задовољавају прописе Правилника о заштити електромагнетних поља до 300 GHz  
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 112/05, 40/07, 104/14, 117/14 и 105/15). 
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 Постављањем писаних забрана обавјестити становништво о забрани употребе 
површинске воде за пиће. 

 Инвеститор је дужан обезбиједити и вршити редован годишњи мониторинг са 
акредитованим Центром за зрачење Института за јавно здравство Републике 
Српске, како би се обезбиједило праћење нивоа и јачине електромагнетних 
зрачења. 

 Разрадити сценарије за потенцијална ванредна стања (људски фактор, 
елементарне непогоде мањих и већих размјера) и предложити мјере смањења 
негативних посљедица по животну средину и здравље становништва који морају 
бити комплементарни са општинским плановима за елементарне непогоде и 
спрјечавање разорних посљедица по становништво и заједницу уопште. 

 Разрадити посебан план вертикалне и хоризонталне одговорности у случају 
настанка било које врсте инцидента и предложити мјере превенције. 
 

3.2.8. Мјере које се предузимају у случају инцидентних ситуација 

 Приликом рада предметног постројења примјенити сва законска рјешења из 
области заштите од пожара како у области грађевинарства, тако и у области 
електро и машинских инсталација, а на изведено стање прибавити атесте од 
овлаштене институције. 

 У случају пробоја и истицања трансформаторског уља предвидјети изградњу 
бетонске уљне јаме која може да прими сву количину уља без расипања у случају 
екстремног истицања. 

 У сврху заштите од пожара стално проводити мјере заштите од пожара, имати 
исправна средства за заштиту од пожара и оспособити људе за поступање у случају 
пожара, а све у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник 
Републике Српке“, број 74/12). 

 Уколико се изградњом објекта појави било који негативан утицај на здравље људи 
и животну средину обавезно извршити обавјештавање у складу са одредбама 
Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 
71/12) и надлежностима Министарства здравља и социјалне заштите Републике 
Српске. 

 Током експлоатације постројења поштовати гарантовани еколошки минимум, 
један од круцијалних фактора заштите цијелог екосистема, нарочито у сушном 
периоду.  

 У случају ниског водостаја који би могао прво угрозити утврђени технолошки 
минимум турбине, обуставити рад МХЕ, односно успоставити мониторинг система 
режима вода и система интерног надзора и обезбедити безусловно осигурање 
испуштања гарантованог еколошког и биолошког минимума, те проводити мјере 
управљања водним ресурсом. 

 
3.2.9. Мјере након затварања и престанка рада постројења 

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

 Отпад настао у случају затварања и престанка рада постројења збринути на 
прописан начин. 

 



 6 

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. 
 

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 
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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
 

      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“, број 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 70 70 80 85 
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саобраћајно без станова 

 
Дјеловање буке изван локације постројења не смије да прелази дозвољену 

границу за другу зону утврђену према намјени подручја. 
 
 

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 

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 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

 

 
5. Мониторинг 

5.1. Одговорно лице постројења дужно је проводити мониторинг загађујућих материја 
на сљедећи начин:  

Опис мјера Учесталост 

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

      Сваких  6  мјесеци 

 

 
Водити дневник у који се уписују подаци важни за рад 
објеката, а нарочито подаци о количини и начину 
депоновања продукованог отпада и потрошњи воде.  
Саставни дио дневника мора бити: документација о 
техничко – технолошкој опремљености  објеката, 
количини потрошене  воде и електричне енергије, 
подаци о годишњој количини отпада  и о предузетим 
мјерама по захтјевима из еколошке дозволе и 
евентуално по захтјевима инспекције за заштиту животне 
средине и водопривредне инспекције. 
 

   Мјесечно и годишње 

 

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

        Сваки мјесец 

 

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

 

     Једном годишње 
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МХЕ „ПАКЛЕНИЦА“                                       План мониторинга 

 
Аспект животне средине 

 

 

Закон/Пропис 
 

 

Учесталост 
 

1. 

МОНИТОРИНГ ЕМИСИЈЕ 
БУКЕ 

 

Правилник о дозвољеним границама 
интензитета звука и шума 

(„Службени лист БиХ“, број 46/89). 

 
 

Једном у три године. 
 
 
 

2. 

 
МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА 

ВОДЕ 
 

 
Правилник о условима за испуштање 

отпадних вода у површинске воде 

(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 44/01). 

 
 
 

Два пута годишње након 
ремонта постројења или 
чишћења водозахвата. 

 
 
 

МОНИТОРИНГ ЕКОЛОШКИ 
ПРИХВАТЉИВОГ ПРОТОКА  

 
Закон о водама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 50/06). 
 
 

 
Континуирано. 

 
 
 
 

3. 

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА 
ВАЗДУХА 

 

Уредба о вриједностима квалитета 
ваздуха („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/12). 

 
По захтјеву надлежног 

инспектора. 

4. 

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА 
ЗЕМЉИШТА 

 

Правилник о дозвољеним 
количинама опасних и штетних 

материја у пољопривредном 
земљишту и у води за наводњавање и 

методама за њихово испитивање 
(„Службени гласник Републике 

Српске“, број 56/16). 

У случају инцидентних 
ситуација. 

5. 

МОНИТОРИНГ ПРАЋЕЊА 
НИВОА И ЈАЧИНЕ 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ 
ЗРАЧЕЊА 

 

Правилник о изворима нејонизујућег 
зрачења од посебног интереса 
(„Службени гласник Републике 

Српске“ број 112/05) 
Правилник о заштити од 

електромагнетских поља до 300 GHz 
(„Службени гласник Републике 

Српске“, број 112/05). 
 

 Једном годишње. 

7. 

МОНИТОРИНГ СТАЊА 
ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА 

 
 

Закон о управљању 
отпадом(„Службени гласник 

Републике Српске“, број 111/13 и 
106/15). 

Правилник о категорији, испитивању 
и класификацији отпада („Службени 

гласник републике Српске”, број 
19/15). 

 

 
Према  

Плану управљања отпадом 
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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 Републички хидрометеоролошки 
завод Републике Српске. 
 
6. Саставни дио овог рјешења чине „Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе“ 
израђени од овлашћене институције „ЕКОДОЗВОЛА“ 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. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 27.04.2017. године инвеститор МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП 
а.д. Требиње ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој, поднио је Министарству за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за издавање еколошке 
дозволе за МХЕ „Пакленица“ на ријекама Пакленица и Криваја, град Добој, инсталисане 
снаге 240 kW. 

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

приложени Докази, које је према истој одредби израђени од „ЕКОДОЗВОЛА“ д.о.о. Бања 
Лука, институције овлашћене од овог Министарства за обављање дјелатности из области 
заштите животне средине.  
 
 Докази поднијети уз захтјев садрже елементе које прописује члан 85. став 1. Закона 
о заштити животне средине. 
 

Уз Доказе прописане чланом 85. став 1. Закона о заштити животне средине 
приложено је Рјешење овог Министарства, број 15.04-96-4/17 од 10.04.2017. године, којим 
носилац пројекта МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње ЗП „ЕЛЕКТРО 
ДОБОЈ“ а.д. Добој није обавезан спроводити процјену утицаја нити прибавити Студију 
утицаја на животну средину за МХЕ „Пакленица“ на ријекама Пакленица и Криваја, град 
Добој, инсталисане снаге 240 kW. 
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Основни елементи предметне МХЕ су:  
- водозахват - тиролског типа (захват на дну – два захвата); 

 водозахват 1 на ријеци Пакленици к.ч. 1548/2, 1548/3 и 1548/4 (нови премјер) к.о. 
Доња Пакленица 

 водозахват 2 на ријеци Криваји к.ч. број 2419/2 к.о. Доња Пакленица и к.ч. број 
539/2 к.о. Рјечица 

- цјевовод; 
- машинска зграда на к.ч. број 39/2 (нови премјер) к.о. Рјечица.  

 
Мала хидроелектране „Пакленица“ се налази на земљишту означеном као к.ч 39/2 

(нови премјер) и 539/2, к.о. Рјечица, 1548/2, 1548/3 и 1548/4, (нови премјер) и 2419/2, к.о. 
Доња Пакленица, инсталисане снаге 240 kW.  Предметна мала хидроелектрана је проточна 
хидронергетско постројење са два тиролска захвата воде (на ријеци Пакленица и ријеци 
Криваја), „ГРП“ притисним цјевоводом, и надземном машинском зградом у којој је 
смјештена једна Пелтон турбина.  

 
МХЕ „Пакленица“ користи  хидроенергетски потенцијал водотока ријека 

Пакленица и Криваја. Ови водотоци извиру на коти око 600 m н.м. у ниском горју у 
подножју Кремењака, Крчмарице, Коњске и Борове главе, око 15 km од Добоја у смјеру југ 
- југоисток. 

 
Траса цјевовода се полаже дуж локалног пута. Ријеч је о локалном путу насељу 

Пакленица Доња и Пакленица Горња, дјелимично асфалтираном док остали дио 
преставља тврди пут насут насипом шљунка и камена. Машинска зграда је лоцирана у 
непосредној близини водотока, узводно од ушћа ријеке Пакленице у ријеку Босна на 165 
m н.м. на самој граници насеља Пакленица и Рјечица, потес Стевануша.  

 
Најближи стамбени објекат се налази на удаљености од око 30 m од машинске 

зграде. Локацији водозахвата, на ријеци Пакленица најближи стамбени објекат је удаљен 
150 m.  

У ближој околини предметног објекта не налазе се важнији објекти као што су 
здравствене и васпитно - образоване установе, спортско - рекреативни центар, нити 
споменици културе, заштићена природна добра на које би исто могао имати негативан 
утицај.   
 

У Доказима се наводи да се у току рада (експлоатације) предметног постројења, 
могу појавити утицаји на животну средину (вода, земљиште, емисија буке, отпад), али се 
исти могу свести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су и наложене 
овим рјешењем.  
 

Надаље, у складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине у 
дневном листу „Глас Српске“, дана 11.05.2017. године објављено је обавјештење о 
поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе, а документација је достављена граду 
Добој, дана 05.05.2017. године, ради увида заинтересоване јавности.  
 

У Законом одређеном року а ни до дана одлучивања није било примједби, прилога 
и сугестија заинтересоване јавности на поднесени захтјев и документацију. 

  



 14 

Одјељење за стамбено – комуналне послове градске управе града Добоја  у свом 
допису (број 07-37-24-354/17) наводи да, обзиром да није било примједби на предметни 
захтјев и документацију, даљи поступак се може настави у складу са Законом о заштити 
животне средине.  
 

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. 
 
 
 
 
                                   МИНИСТАР  
 
                                                                                                                              Сребренка Голић  
 
 
 
 
 Достављено:  

1. МХ „Електропривреда Републике Српске“  
2. МП а.д. Требиње ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој, Николе Пашића 77, 74 000 Добој  
3. Одјељењу за просторно ... град Добој 
4. Републичком еколошком инспектору 
5. Евиденцији 
6. а/а 


