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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
МИНИСТАРСТВП ЗА ПРПСТПРНП УРЕЂЕОЕ 
       ГРАЂЕВИНАРСТВП И ЕКПЛПГИЈУ 
                         БАОА ЛУКА 
              Трг Републике Српске 1 
 
Брпј:  
Датум: 28.02.2012. гпдине 
 

Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију Републике 
Српске, рјещавајући пп захтјеву “EХЕ” д.п.п. Баоа Лука, заступанпг пп Слпбпдану Лпншару, 
за издаваое екплпщке дпзвпле за ппстрпјеое мале хидрпелектране «Нпвакпвићи» на 
ријеци Угар, на теритприји ппщтине Кнежевп, инсталисане снаге 4,9 MW, а на пснпву шланa 
81. Закпна п защтити живптне средине - Прешищћен текст ("Службени гласник Републике 
Српске" брпј 28/07 и 41/08), шлана 2. Уредбе п ппстрпјеоима кпја мпгу бити изграђена и 
пущтена у рад самп укпликп имају екплпщку дпзвплу (Службени гласник Републике 
Српске, брпј 7/06) и шлана 190. Закпна п ппщтем  управнпм  ппступку  ("Службени гласник 
Републике Српске" брпј 13/02),  д п н п с и 
 

  Р Ј Е Ш Е О Е 
 

1. Даје се “EХЕ” д.п.п. Баоа Лука, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за ппстрпјеое мале 
хидрпелектране «Нпвакпвићи» на ријеци Угар, на теритприји ппщтине Кнежевп, 
инсталисане снаге 4,9 MW; 

   
2.    Ппгпни и ппстрпјеоа за кпје се издаје екплпщка дпзвпла су: 

- Впдпзахват у дну са талпжницпм (тирплскпг типа) без акумулације, 50 m низвпднп пд 
ущћа десне притпке Илпмске ријеке 

- Цјевпвпд нискпг притиска на деснпј пбали 
- Мащинска зграда на платпу између ријеке Угар и ппстпјећег пута 

 
3. “EХЕ” д.п.п. Баоа Лука дужнп је да тпкпм рада и престанка рада примјени мјере за 
защтиту земљищта, ваздуха, впде, биљнпг и живптиоскпг свијета: 

 
3.1. “EХЕ” д.п.п. Баоа Лука је дужнп да тпкпм рада и престанка рада ппстрпјеоа испуни 
пснпвне пбавезе защтите живптне средине у складу са шланпм 78. Закпна п защтити 
живптне средине. 
 
3.2. “EХЕ” д.п.п. Баоа Лука је дужнп да тпкпм рада и престанка рада ппстрпјеоа, а у складу 
са дпстављенпм дпкументацијпм за издаваое екплпщке дпзвпле примјени мјере 
ублажаваоа негативних утицаја на живптну средину и мпнитпринг емисија, а ппсебнп: 
 
3.2.1. Мјере за защтиту климе и ваздуха 

За вријеме изградое: 
- Кпристити уређаје, впзила и ппстрпјеоа са минималним утицајем на пкплину, 
- Врщити редпвну технишку кпнтрплу издувних гаспва мптпра мащина и впзила на 

радилищту и оихпвп редпвнп пдржаваое, 
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- Кпристити нискпсумппрна гприва, кап енергенте, кпд кпјих је садржај сумппра  исппд 
1%, 

- Одржавати пптималну влажнпст, пдржавати влажнпст материјала и врщити 
прпщаваое и кващеое материјала ради спрешаваоа дисперзије лебдећих шестица 
кап ппсљедице извпђеоа грађевинских радпва (искпп, утпвар и истпвар 
материјала), 

- Врщити кващеое искппнпг материјала у сущнпм перипду да би се дпбила пптимална 
влажнпст, 

- Врщити прпщаваое впдпм приступних сапбраћајница кпјима се врщи трансппрт ради 
защтите пд пращине,  

- Редпвнп пдржавати и квасити приступне путеве и друге градилищне путеве. Лпкалне 
сапбраћајнице планирати на нашин да не ппремети лпкални и транзитни сапбраћај у 
пднпсу на ситуацију прије ппшетка изградое. При изградои приступних путева впдити 
рашуна п најмаоем нарущаваоу изгледа пкплине, 

- При грађеоу разматранпг система није предвиђена упптреба минираоа.  
 

У тпку експлпатације: 
- У тпку експлпатације предметнпг енергетскпг ппстрпјеоа нису пптребне ппсебне 

мјере защтите ваздуха јер је технплпщки прпцес прпизвпдое електришне енергије 
такав да нема утицаја на ваздух. 

 
3.2.2. За заштиту пд буке 

За вријеме изградое: 
- Грађевинске радпве извпдити у пдређеним временским интервалима и према 

пдгпварајућим прпписима и стандардима, 
- Забранити кприщтеое грађевинских мащина у нпћнпм перипду и пгранишити их на 

радне сате и дане у седмици, 
- Инвеститпр је у пбавези да пд прпизвпђаша ппреме или пд оегпвпг заступника 

захтијева да дпстави сву пдгпварајућу дпкументацију п примијеоеним 
кпнструктивним рјещеоима и защтитнпј ппреми прптив буке и вибрација. 

 
У тпку експлпатације: 
- У циљу спрешаваоа емисије прекпмјерне буке из пбјекта хидрпцентрале редпвнп 

пратити исправнпсти и пдржаваое технишких стандарда инсталисане ппреме и 
уређаја. 

 
3.2.3. Мјере за спрешаваое или смаоеое емисија у впдптпкпве и земљищта 
У тпку изградое: 
- Избјегавати деградацију тла, засјецаое нагиба, узимаое грађевинскпг материјала из 

падина ппдлпжних клизаоу уз примјену најбпље распплпживе технплпгије и 
инжеоерске технике, изван прпјектпм дефинисанпг прпстпра; 

- Защтитити ппврщине псјетљиве на ерпзију средствима стабилизације кпја спрешавају 
ерпзију и нанпщеое ерпдиранпг материјала у впдптпк, прије свега на пбале ријеке 
Угар на кпјима ће се извпдити највићи пбим грађевинских радпва, 

- Грађевинске радпве извпдити на нашин да се не пщтећују ппврщине и прирпдни 
садржаји мимп прпјекта (збпг непажое или неструшнпг рада) и радпве пбављати такп 
да не дплази дп непптребнпг ппдизаоа пращине, прпсипаоа земље и бацаоа смећа. 
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- Предузети мјере спрешаваоа расипаоа материјала на приступним путевима (из 
впзила кпја трансппртују материјал пптребан за изградоу), а акп дпђе дп прпсипаоа 
пдмах га уклпнити, 

- У слушају ппјаве ерпзивних прпцеса ппдузети хитне мјере стабилизације тла, 
- Защтитити ппврщине псјетљиве на ерпзију средствима стабилизације кпја спрешавају 

ерпзију и нанпщеое ерпдиранпг материјала у впдптпк. Овп се пднпси прије свега на 
пбале ријеке Угар на кпјима ће се извпдити највећи пбим грађевинских радпва;  

- Предузимати активнпсти у циљу защтите ппстпјеће вегетације. Ппстпјећу вегетацију 
треба максималнп сашувати, 

- Изврщити ппщумљаваоа пбалнпг ппдрушја, на пбалама ријеке Угар гдје ће дпћи дп 
грађевинских радпва приликпм изградое МХЕ „Нпвакпвићи“ , са антиерпзипним 
садним материјалпм кпји има дубпк кпријенпв систем а мпже успјещнп да се гаје на 
пвпм лпкалитету, 

- Сав материјал пд искппа, кпји неће бити упптребљен у тпку грађевинских активнпсти, 
деппнпвати на за те намјене предвиђеним лпкацијама, защтићеним пд ппјаве ерпзије, 

- На градилищтима и за трансппрт ппреме и материјала искљушивп кпристити технишки 
исправну механизацију и превпзна средства, 

- Обављати уз максималне мјере защтите све манипулације са нафтпм и оеним 
дериватима у прпцесу грађеоа, 

- Забраоенп је прати мащине и впзила у зпни радпва, а правилнпм прганизацијпм 
радпва и надзпрпм минимизирати мпгућнпст инцидентнпг загађеоа впде збпг 
немарнпсти пспбља, 

- Прилазне сапбраћајнице и манипулативне ппврщине изградити на нашин да се 
псигура пдвпд ппврщинских впда прилагпђен предвиђенпј фреквенцији и терету 
трансппртних впзила кпји ће се кретати на наведенпј лпкацији, 

- Септишку јаму редпвнп пдржавати и шистити оен садржај путем предузећа пвлащтенпг 
за ту врсту активнпсти или збпг једнпставнпсти на градилищту кпристити пренпсне 
екплпщке санитарне тпалете, кпје треба редпвнп пдржавати и празнити у сарадои са 
кпмуналнпм службпм, 

- Квалитетнију земљу из искппа кпристити за рекултивацију пкплнпг земљищта и насипа 
такп да се сав материјал пд искппа, кпји неће бити упптребљен у тпку грађевинских 
активнпсти, деппнује на за тп предвиђеним лпкацијама и защтити пд ерпзије, 

- Смјещтај свих впзила и механизације кпја кпристе тешнп гпривп, мпра бити на 
уређенпм впдпнепрппуснпм платпу уз стрпгу кпнтрплу евентуалнпг загађеоа, пднпснп 
прпцуриваоа, 

- Тешна гприва шувати у затвпреним ппсудама, смјещтеним на сигурнпм мјесту пп 
мпгућнпсти у бетпнскпм базену. У слушају прпцуриваоа гприва, пптребнп је пдмах 
приступити санацији загађене ппврщине.  

 
У тпку експлпатације: 
- Изградити систем за сакупљаое и прешищћаваое пбпринских впда са манипулативних 

ппврщина и ппстрпјеоа мащинске зграде изградопм сепаратпра суспендпваних 
шестица на пва два мјеста, 

- Одржавати сливнике за прикупљаое впде са манипулативних ппврщина и сепаратпре 
суспендпваних шестица, 

- Исппд трансфпрматпрскпг ппстрпјеоа мащинске зграде, кап и исппд турбине 
изградити непрппусне танкване, уљне базене запремине дпвпљне да мпгу примити 
евентуалнп исцурјелп турбинскп или изплаципнп уље из система мащинске зграде, 
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- Плутајући нанпс, кпји ће се сакупљати на рещетки впдпзахвата  редпвнп сакупљати и 
складищтити на привремену деппнију дп преузимаоа пд стране надлежне кпмуналне 
службе, 

- Прикупљени птпад са рещетке пдлагати у намјенске кпнтејнере веће запремине, дп 
преузимаоа сакупљенпг птпада пд стране надлежне кпмуналне службе, 

- Онемпгућити и спријешити некпнтрплисанп разнпщеое сакупљенпг птпада, 
- Пптребнп је редпвнп прегледати пбале ријеке Угар на пптезу кпји заузима предметнп 

ппстрпјеое и приступати санацији на мјестима гдје се упши ппјава клизищта, 
- На мјестима кпје су највище захваћене ерпзипним прпцесима, пднпснп на 

ппврщинама кпје су без вегетације, извести щумскп-мелипративне радпве, 
- Тпкпм експлпатације система пбављати радпве на уређеоу ријешних пбала пп 

принципима тзв. натуралне регулације, кпја пмпгућава пшуваое бипдиверзитета у 
ријеци и неппсреднпм припбаљу, и ппвећаое разнпврснпсти бипценпза, ппсебнп 
фитпценпза у пбалнпм ппјасу, 
 

3.2.4. За защтиту флпре, фауне и екпсистема 
У фази изградое: 
- У циљу защтите вегетације и непптребнпг већег унищтаваоа биљнпг фпнда на пвпм 

ппдрушју пгранишити кршеое вегетације и кретаое грађевинских мащина, 
механизације и трансппртних средстава искљушивп у прпстпру пдпбренпм пп Главнпм 
ппјекту, 

- Кпристити технишки исправну грађевинску механизацију са щтп маоим степенпм 
емисије щтетних прпдуката сагпријеваоа, буке и вибрација у циљу защтите пкплне 
фауне и оенпг щтп маоег узнемираваоа,  

- Омпгућити прплазе, приступе ппјилищтима и хранилищтима прганизацијпм 
градилищта и фазним нашинпм изградое хидрпцентрале, 

- Штп већи дип пбјеката реализпвати у кприту за велику впду, пднпснп на сувпм, а 
затим у малпвпднпм дијелу гпдине ппд защтитпм привремених загата реализпвати 
дип пбјекта кпји се налази у прптпшнпм дијелу кприта; 

- Збпг защтите риба прганизацију градилищта пбавити уз следеће услпве:  
1. Тпкпм грађеоа пбезбједити несметану прптпшнпст кприта, какп не би биле 

угрпжене рибе на низвпдним дипницама, 
2. Радпве унутар впдптпка, кпји дпвпде дп замућеоа впде, извпдити у 

етапама и тп та кп да се прекине са радпвима дп пптпунпг избистреоа 
впдптпка, вище пута у тпку дана, 

3. При реализацији привремених загата у тпку ријеке предузети све мјере за 
защтиту риба.  

- На преградним мјестима - впдпзахватима изградити такве пбјекте кпји ће пмпгућавати, 
екплпщки прихватљиви прптпк кпји се утврђује на пснпву хидрплпщких пспбина 
впднпг тијела за карактеристишне сезпне, кап минимални средои мјесешни прптпк 
деведесетпетппстптне пбезбјеђенпсти, на пснпву шлана 65. Закпна п впдама 
("Службени гласник Републике Српске, брпј 50/06), такп да се у тпку експлпатације пвпг 
хидрпенергетскпг пбјекта безуслпвнп ппщтује впдппривредни и биплпщки минимум у 
циљу защтите цијелпг екпсистема, ппгптпвп у сущнпм перипду, те прпвпдити мјере 
управљаоа впдним ресурспм, сагласнп Впдппривреднпј дпзвпли. У склппу 
впдпзахвата уградити впдпмјер за мјереое кплишине впде кпја се прппущта кап 
биплпщки минимум; 

- Осигурати биплищки минимални прптицај пд 350 l/s утврђен Впдппривреднпм 
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сагласнпщћу; 
- Кпта испуста впде за пбезбјеђиваое биплпщкпг минимума мпра бити исппд кпте 

впдпзахватнпг канала; 
 
У тпку експлпатације: 
- Осигурати  прелаз риба из дпое впде у гпроу впду (тзв. рибље стазе), 
- Одабрати турбине са защтитпм за рибе,  
- На преградним мјестима - бранама изградити такве пбјекте кпји ће 

пмпгућавати, екплпщки прихватљиви прптпк кпји се утврђује на пснпву хидрплпщких 
пспбина впднпг тијела за карактеристишне сезпне,  кап минимални средои 
мјесечни прптпк деведесетпетппстптне пбезбјеђенпсти, на пснпву шлана 65. Закпна 
п впдама ("Службени гласник Републике Српске, брпј 50/06), такп да се у тпку 
експлпатације пвпг хидрпенергетскпг пбјекта безуслпвнп ппщтује впдппривредни и 
биплпщки минимум у циљу защтите цијелпг екпсистема, ппгптпвп у сущнпм перипду, 
те прпвпдити мјере управљаоа впдним ресурспм, сагласнп Впдппривреднпј дпзвпли; 

- Одржавати систем за спрешаваое прпдираоа риба у ппстрпјеоа хидрпелектрана. 
 
3.2.5. За защтиту пејзажа 

За вријеме изградое: 
- Пп заврщетку радпва имплементирати прпјекат ваоскпг заузимаоа терена и 

пптерећеоа грађевинским радпвима и фпрмираоем хидрпакумулација - вјещташких 
језера и преграда - брана на тпм дијелу слива ријеке Угар; 

- Ппслије заврщетка изградое свих пбјеката пптребнп је предвидјети пптпунп уређеое 
прпстпра.  

- Накпн пднпщеоа лагерпванпг материјала за тп упптребљене ппврщине мпрају се 
уредити према прпјекту рекултивације. Такпђе, шитав прпстпр пкп пбјеката система 
треба накпн заврщетка изградое хпртикултурнп уредити на нашин да визуелнп 
пплемени прпстпр, 

 
У тпку експлпатације: 
- Уређивати пбале и пдржавати шистпћу ппврщинских впда и пбале, 

 
3.2.6. За културнп насљеђе и археплпщка налазищта 
- Укпликп се у тпку извпђеоа радпва наиђе на археплпщки лпкалитет, а за кпји се 

претппставља да има статус културнпг дпбра, пдмах п тпме пбавјестити Завпд за 
защтиту културнп истпријскпг и прирпднпг насљеђа и предузети све мјере какп се 
културнп дпбрп не би пщтетилп дп дпласка пвлащћенпг лица - шл.82. Закпна п 
културним дпбрима (Сл. гласник РС, бр.11/95) 

- Укпликп се у тпку извпђеоа радпва наиђе на прирпднп дпбрп кпје је геплпщкп-
палепнтплпщкпг или минерплпщкп-петрпграфскпг ппрјекла, а за кпје се претппставља 
да има статус сппменика прирпде, пдмах пбавјестити Завпд за защтиту културнп 
истпријскпг и прирпднпг насљеђа и предузети све мјере какп се прирпднп дпбрп не 
би пщтетилп дп дпласка пвлащћенпг лица - Закпн п защтити прирпде – Прешищћен 
текст (Сл. гласник РС, бр.113/08) 

 
3.2.7.Мјере за спрешаваое и смаоеое шврстпг птпада 
- Редпвнп пдржавати и шистити уљне јаме исппд турбина, 
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- Кпмунални птпад тпкпм експлпатације пбјекта пдлагати у затвпрене кпнтејнере и 
закљушити угпвпр да надлежнпм кпмуналнпм службпм за оегпвп збриоаваое, 

- Искприщтене нафтне деривате (уља и мазива) сакупљати и складищтити у металну 
бурад, защтићену пд атмпсферскпг утицаја и приступа непвлащћених лица, дп 
збриоаваоа са пвлащћенпм институцијпм, 

- Отпад прикупљати и класификпвати према Каталпгу птпада и збриоавати га са 
пвлащћеним институцијама, 

- Пдгпвпрнп лице је дужнп припремити План управљаоа птпадпм у складу са чл. 26. 
и 27. Закпна п управљаоу птпадпм (Сл. гласник РС, брпј 53/02); 

- Сви угпвпри за збриоаваое птпада раздвпјенпг пп каталпгу, са пвлашћеним 
институцијама, мпрају бити закључени у складу са Правилникпм п услпвима за 
пренпс пбавеза управљаоа птпадпм са прпизвпђача и прпдавача на пдгпвпрнп лице 
система за прикупљаое птпада (Сл. гласник РС, брпј 118/05); 

 
 
3.2.8. Мјере кпје се предузимају у слушају несрећа већих размјера 

- Одгпвпрнп лице пвпг ппстрпјеоа дужнп је предузети мјере защтите у акцидентним 
ситуацијама утврђене ташкпм 7.8. Дпказа уз захтјев за издаваое екплпщке дпзвпле 

 
3.3. Инвеститпр је дужан да се придржава и псталих мјера защтите наведених у Дпказима 

уз захтјев за издаваое екплпщке дпзвпле. 
 
4. Приликпм рада ппстрпјеоа не смију се прекпрашити гранишне вриједнпсти за 

загађујуће материје и тп: 
 

Гранишне вриједнпсти квалитета ваздуха -ГВ у циљу защтите здравља људи су: 

Загађујућа 
материја 

Перипд 
узпркпваоа 

Прпсјечна гпдишоа 
вриједнпст (µg/m3) 

Виспка вриједнпст 
(µg/m3) 

SO2 1 сат 90 500 (наппмена 1) 

SO2 24 сата 90 240 (наппмена 2) 

NO2 1 сат 60 300 (наппмена 3) 

NO2 24 сата 60 140 (наппмена 2) 

ЛЧ 10 24 сата 50 100 (наппмена 2) 

УЛЧ 24 сата 150 350 (наппмена 2) 

дим 24 сата 30 60 (наппмена 2) 

CO 8 сати  10.000 

O3 8 сати  150 (наппмена 4) 

Наппмена 1: не смије бити прекпрашена вище пд 24 пута у календарскпј гпдини  
Наппмена 2: не смије бити прекпрашена вище пд 7 пута у календарскпј гпдини (98-и 
перцентил)   
Наппмена 3: не смије бити прекпрашена вище пд 18 пута у календарскпј гпдини 
Наппмена 4: не смије бити прекпрашена вище пд 21 пут у календарскпј гпдини (98-и 
перцентил) 
 
Гранишне вриједнпсти квалитета ваздуха – ГВ састпјака лебдећих шестица изнпсе:  
 

Састпјак Перипд Прпсјечна гпдишоа Виспка вриједнпст 
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узпркпваоа вриједнпст (µg/m3) (µg/m3) 

Олпвп - Pb 24 сата 2 - 

     Кадмијум- Cd 24 сата 0,04 - 

Манган - Mn 24 сата 2 - 

Сулфати – SO4 24 сата 50 100 

Натриј-флуприд 24 сата 100 200 

 
Гранишне вриједнпсти ваздуха -ГВ за седимент (талпжни прах) су: 

Загађујућа 
материја 

Перипд 
узпркпваоа 

Прпсјечна 
гпдишоа 

вриједнпст 
(mg/m2d) 

Виспка вриједнпст 
(mg/m2d) 

Талпжни прах-укупнп један мјесец 200 350 (наппмена 1) 

Pb у талпжнпм праху један мјесец 0,1 - 

Cd у талпжнпм праху један мјесец 0,002 - 

Zn у талпжнпм праху један мјесец 0,4 - 

Tl у талпжнпм праху један мјесец 0,002 - 

Наппмена 1: пднпси се на мјесец у гпдини са највищим вриједнпстима деппзиције/талпга. 
 
Дппущтенп вријеме излагаоу буци у пднпсу на оену јашину: 

 

Дневнп излагаое 
у сатима 

Висина буке 
у dB 

8 
6 
4 
3 
2 
1 

90 
92 
85 
97 

100 
105 

 
Дјелпваое буке изван лпкације ппстрпјеоа не смије да прелази дпзвпљену 

границу у складу са Правилникпм п дпзвпљеним границама интензитета звука и щума (Сл. 
гласник СРБиХ, бр. 46/89). 

 
Гранишне вриједнпсти за квалитет впде: 

ПАРАМЕТАР МДК 
птпадне впде 

температура 30 

pH 6,5-9,00 

утрпщак KMnO4  

пстатак испареоа-укупни  

пстатак-нефилтрабилни 35 

суспендпване материје пп 
Imhoff-u (g/m3) 

0,5 

електрппрпвпдљивпст 
 (20º C) 

 

BPK5 (g/m3) 25 
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ХПК (g/m3) 125 

Укупни азпт (g/m3) 15 

Масти и уља (mg/m3) 500 

Укупни фпсфпр 3 

Гвпжђе (mg/m3) 2 

Манган (mg/m3) 0,5 

Детерченти (mg/m3) 1000 

Олпвп (mg/m3) 50 

Кадмијум (mg/m3) 10 

Арсен (mg/m3) 100 

Укупни хрпм (mg/m3) 100 

Сулфати (g/m3) 200 

 
5.   Мпнитпринг 
5.1. Одгпвпрнп лице ппстрпјеоа је дужнп прпвпдити мпнитпринг загађујућих материја у 
тпку изградое на сљедећи нашин: 
 

- Мпнитпринг квалитета ваздуха врщити кпнтинуиранп на кпти планиране изградое  
впдпзахвата, цјевпвпда и мащинске зграде за вријеме извпђеоа радпва. 

- Мпнитпринг квалитета впде (параметри квалитета впде и прптпк) врщити 
кпнтинуиранп најмаое на једнпј лпкацији узвпднп и низвпднп пд грађевинских 
радпва у кприту ријеке. 

- Мпнитпринг ппдземних впда врщити кпнтинуиранп са два пијезпметра, за вријеме 
извпђеоа радпва, кпд впдпзахвата и мащинске зграде. 

- Мпнитпринг буке изврщити прије и накпн ппшетка радпва на изградои. Према 
резултатима мјереоа буке накпн птппшиоаоа радпва пптребнп је наредна 
мјереоа врщити једнпм мјесешнп (укпликп су прекпрашене дпзвпљене 
вриједнпсти) или пп налпгу екплпщкпг инспектпра. 

- Мпнитпринг земљищта изврщити из пкружеоа хидрпелектране са три узпрка за 
анализу квалитета земљищта. 

- Мпнитпринг ствараоа птпада врщити у складу са Планпм прпвпђеоа мпнитпринга 
наведеним у Дпказима уз захтјев за издаваое екплпщке дпзвпле. 

 
5.2. Одгпвпрнп лице ппстрпјеоа је дужнп прпвпдити мпнитпринг загађујућих материја у 
тпку експлпатације на сљедећи нашин: 
 

- Непрестанп прпвпдити мпнитпринг испущтаоа биплпщкпг минимума на 
впдпзахвату уз уграђиваое мјераша прптпка увезаних у впдпинфпрмаципни систем 
Републике Српске. 

- Механишкптелеметријска мјереоа тијеле бране, дилатаципних сппјница и 
темељних сппјница врщити кпнтинуиранп; 

- Хидрпгеплпщка мјереоа на брани врщити једанпут мјесешнп ради мјереоа 
прптицаја на преливима и мјереоа прпвирних впда исппд тијела впдпзахвата у 
кприту ријеке; 

- Хидрпметепрплпщка мјереоа на станицама ппстављеним на брани и узвпднп у 
сливу врщити кпнтинуиранп; 
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- Сеизмишка мјереоа на тијелу и пкплини впдпзахвата пбављати непрекиднп са 
циљем пцјене стабилнпсти пбјекта; 

- Визуелне прегледе пбјакта и падина на пбпду впдпзахвата врщити непрекиднп; 
- Мпнитпринг стаоа пбале у тпку експлпатације пкп хидрпелектране врщити два 

пута гпдищое (прпљеће и јесен) на пбе стране пбале ријеке узвпднп и низвпднп пд 
впдпзахвата; 

- Мпнитпринг флпре и фауне врщити сталнп; 
- Мпнитпринг ппдземне впде врщити са три пијезпметра кпд впдпзахвата, мащинске 

зграде и узвпднп пд впдпзахвата. 
- Мпнитпринг буке у тпку експлпатације врщити пп пптреби или налпгу екплпщкпг 

инспектпра; 
- Мпнитпринг квалитета впде  врщити кпнтинуиранп узвпднп и низвпднп пд бране 

уз израду гпдищоег извјещтаја;  
- Мпнитприниг впда из сепаратпра суспендпваних шестица а прије испуста у 

прирпдни реципијент врщити једанпут гпдищое. 
 

5.3. Инвеститпр је дужан мпнитпринг врщити путем пвлащћене институције, а 
извјещтаје п изврщеним мјереоима дпставити надлежнпм екплпщкпм инспектпру. 
 
       5.4. Инвеститпр је дужан без пдлагаоа пријавити надлежнпм пргану сваку слушајну или 
непредвиђену незгпду или акцидент кпји знашајнп утише на живптну средину.  
 
5.5.  Одгпвпрнп лице ппстрпјеоа дужнп је ппступати пп шлану 8. Правилника п 
метпдплпгији и нашину впђеоа регистра ппстрпјеоа и загађиваша (Сл. гласник РС, брпј 
92/07) и п тпме извјещтавати Министарствп. 
 
6. Саставни дип пвпг рјещеоа шине «Дпкази уз захтјев за издаваое екплпщке дпзвпле» 
израђени пд пвлащћене институције Институт за грађевинарствп «ИГ»  д.п.п. Баоа Лука. 
 
7.Накнада за издаваое екплпщке дпзвпле пбрашуната је и уплаћена у изнпсу пд 150,00 КМ. 
 
8. Министарствп врщи сваких пет гпдина ревизију издате екплпщке дпзвпле и пбнавља 
дпзвплу мијеоајући, пп пптреби, услпве из дпзвпле.  
 

П б р а з л п ж е о е 
 

“EХЕ” д.п.п. Баоа Лука, дпставип је Министарству за прпстпрнп уређеое, 
грађевинарствп и екплпгију захтјев, дана 27.02.2012. гпдине, за издаваое екплпщке 
дпзвпле за ппстрпјеое мале хидрпелектране «Нпвакпвићи» на ријеци Угар, на теритприји 
ппщтине Кнежевп, инсталисане снаге 4,9 MW.      

Уз  захтјев су прилпжени: Угпвпр п кпнцесији за изградоу мале хидрпeлектране 
„Нпвакпвићи“ на ријеци Угар брпј 05-312-203/06 пд 08.02.2006. гпдине, закљушен између 
Владе Републике Српске и „Елинг инжеоеринг“ д.п.п. Теслић; Анекс I Угпвпра брпј 
05.05/312-410/11 пд 24.06.2011. гпдине закљушен између Владе Републике Српске и „Елинг 
инжеоеринг“ д.п.п. Теслић; Анекс II Угпвпра брпј 05.05/312-410/11 пд 15.07.2009. гпдине, 
закљушен између Владе Републике Српске и “EХЕ” д.п.п. Баоа Лука; Рјещеое п 
регистрацији брпј 057-0-Reg-11-002076 пд 23.09.2011. гпдине o упису у судски регистар 
фирме “EХЕ” д.п.п. Баоа Лука кпје је издап Окружни привредни суд у Баоалуци, Анекс III 
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Угпвпра п кпнцесији брпј 05.05/312-643/11 пд 06.10.2011.гпдине, закљушен између Владе 
Републике Српске и “EХЕ” д.п.п. Баоа Лука и Рјещеое o oдпбраваоу Студије утицаја на 
живптну средину за ппстрпјеое мале хидрпелектране „Нпвакпвићи“ на ријеци Угар, на 
теритприји ппщтине Кнежевп брпј 15.04-96-30/12 пд 24.02.2012.гпдине. 

На пснпву захтјева „Елинг инжеоеринг“ д.п.п. Теслић пд 06.03.2009. гпдине пвп 
министарствп је дпнијелп Рјещеое п екплпщкпј дпзвпли брпј 15-96-55/09 пд 
24.06.2009.гпдине за ппстрпјеое мале хидрпелектране  «Нпвакпвићи» на ријеци Угар, на 
теритприји ппщтине Кнежевп, инсталисане снаге 2,5 MW. Дпкази припремљени пп шлану 
80. Закпна п защтити живптне средине израђени су пд стране Института за грађевинарствп 
«ИГ» д.п.п. Баоа Лука, институције пвлащћене пд пвпг Министарства.    

Какп је Анекспм II и Анекспм III Угпвпра п кпнцесији за изградоу мале 
хидрплектране „Нпвакпвићи“ на ријеци Угар дпщлп дп прпмјене власника кпнцесије са 
„Елинг инжеоеринг“ д.п.п. Теслић на “EХЕ” д.п.п. Баоа Лука и кпрекције инсталисане снаге 
са 2,5 MW на 4,9 MW, нпви кпнцесипнар пбратип се пвпм министарству са захтјевпм за 
дпнпщеое рјещеоа o екплпщкпј дпзвпли за ппстрпјеое мале хидрпелектране 
„Нпвакпвићи“ на ријеци Угар, на теритприји ппщтине Кнежевп, ради усклађиваоа са 
прпмјенама утврђеним Анекспм II и Анекспм III Угпвпра п кпнцесији. 

Увидпм у службену евиденцију пвпг министарства утврђенп је да је на име “EХЕ” 
д.п.п. Баоа Лука издатп Рјещеое п пдпбраваоу Студије утицаја на живптну средину мале 
хидрпелектране «Нпвакпвићи» на ријеци Угар, брпј 15.04-96-30/12 пд 24.02.2012.гпдине 
на теритприји ппщтине Кнежевп, инсталисане снаге 4,9 MW и  Лпкацијски услпви за 
изградоу мале хидрпелектране „Нпвакпвићи“ на ријеци Угар, инсталисане снаге 4,9 MW, 
брпј 15.02-364-486/11 пд 09.02.2012.гпдине. 
  

С пбзирпм да су услпви у дпкументацији кприщтенпј у првпбитнпм ппступку, 
неппхпднпм за дпнпщеое рјещеоа п екплпщкпј дпзвпли пстали непрпмјеоени, да је пвп 
министарствп издалп рјещеое п пдпбраваое студије утицаја на живптну средину, ппд 
брпјем 15.04-96-30/12 пд 24.02.2012.гпдине, те да је дпщлп дп прпмјене власника 
кпнцесије са „Елинг инжеоеринг“ д.п.п. Теслић на “EХЕ” д.п.п. Баоа Лука, пвп 
министарствп је пдлушилп кап у дисппзитиву рјещеоа.  
 

Овп рјещеое је кпнашнп у управнпм ппступку, те прптив оега није дппущтена 
жалба, али се мпже  ппкренути управни сппр ппднпщеоем тужбе Окружнпм суду у Баопј 
Луци у рпку пд 30 дана пд пријема пвпг рјещеоа. Тужба се предаје у два истпвјетна 
примјерка таксирана са 200 КМ судске таксе неппсреднп Суду или му се преппрушенп 
щаље ппщтпм. 

Уз тужбу се прилаже пвп рјещеое у пригиналу или препису. 
 
              МИНИСТАР 
                       Сребренка Гплић  
 
Дпстављенп:  
        1. Наслпву 

2. Одјељеоу за стамбенп кпмуналне  ... Кнежевп 
        3. Евиденцији 
        4. а/а 


