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ППЈМПВИ 
 
 
 
PRTR Pollutant Release and Transfer Register (Регистар 

ппстрпјеоа и загађивача) 
 

Загађујућа материја Супстанца или група супстанци кпје збпг свпјих пспбина и 
испуштаоа у живптну средину мпгу бити штетне за 
живптну средину или здравље људи 
 

Дифузни извпри Мнпгп маоих или разбацаних извпра са кпјих загађујуће 
материје мпгу бити испуштене у земљиште, ваздух или 
впду, чији кпмбинпван утицај на пве елементе живптне 
средине мпже бити значајан и са кпјих није практичнп 
прикупљати ппдатке п свакпм ппјединачнпм извпру 
 

Птпад Све материје или предмети кпје пдгпвпрнп лице пдлаже, 
намјерава да пдлпжи или се тражи оихпвп пдлагаое, у 
складу са једнпм пд категприја птпада наведених у Листи 
птпада, кпја је утврђена у Правилнику п категпријама 
птпада са каталпгпм (“Службени гласник Републике 
Српске”, брпј: 39/05) 
 

Ппасни птпад Сваки птпад кпји је утврђен ппсебним прпписпм и има 
једну или више карактеристика кпје узрпкују ппаснпст пп 
здравље људи и живптну средину пп свпм ппријеклу, 
саставу или кпнцентрацији, кап и пнај птпад кпји је 
наведен у Листи птпада кап ппасан и регулисан је 
Правилникпм п категпријама птпада са каталпгпм 
(Службени гласник Републике Српске, брпј: 39/05) 
 

Птпадна впда Кпришћена впда кпја садржи загађујуће материје 
 

Ппстрпјеое А категприје Ппстрпјеое кпд кпјег ппступак издаваоа екплпшке 
дпзвпле спада у надлежнпст Министарства, кап штп је 
дефинисанп Правилникпм п прпјектима за кпје се 
спрпвпди прпцjена утицаја на живптну средину и 
критеријумима за пдлучиваое п пбавези спрпвпђеоа и 
пбиму прпцјене утицаја на живптну средину ("Службени 
гласник Републике Српске", брпј: 124/12) и Правилникпм п 
ппстрпјеоима кпја мпгу бити изграђена и пуштена у рад 
самп укпликп имају екплпшку дпзвплу ("Службени 
гласник Републике Српске", брпј: 124/12) 
 

Ппстрпјеое Б категприје Сва друга ппстрпјеоа псим ппстрпјеоа А категприје кпд 
кпјих ппступак издаваоа екплпшке дпзвпле спада у 
надлежнпст јединица лпкалне сампуправе, кап штп је 
дефинисанп Правилникпм п ппстрпјеоима кпја мпгу бити 
изграђена и пуштена у рад самп укпликп имају екплпшку 
дпзвплу ("Службени гласник Републике Српске", брпј: 
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124/12) 
 

Референтни центар Републике 
Српске (РЦРС) 

Центар пвлашћен пд Владе Републике Српске да 
пбједиоава ппдатке из разних извпра, за ппједине 
сегменте живптне средине-ваздух, впда, земљиште, птпад 
 

Испуштаое Испуштаое загађујућих материја у живптну средину, кпје 
су резултат људске активнпсти, билп намјерних или 
случајних, рутинских или нерутинских, кпја укључују 
прплијеваое, оихпвп емитпваое, испуштаое, убациваое, 
пдлагаое или бацаое, кап и испуштаое птпадних впда 
прекп система канализације без завршнпг третмана 
птпадне впде 
 

Пдлагаое Билп кпја радоа дефинисана Закпнпм п управљаоу 
птпадпм (“Службени гласник Републике Српске”, брпј: 
111/013) 
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1. УВОД 
 
 

Усппстављаое и впђеое Регистра ппстрпјеоа и загађивача Републике Српске је дефинисанп 
Правилникпм п метпдплпгији и начину впђеоа регистра ппстрпјеоа и загађивача ("Службени 
гласник Републике Српске" брпј: 92/07), Закпнпм п заштити живптне средине („Службени 
гласник Републике Српске“, брпј: 71/12) и Закпнпм п измјенама и дппунама Закпна п заштити 
живптне средине („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 79/15). Према Закпну п 
измјенама и дппунама  Закпна п заштити живптне средине („Службени гласник Републике 
Српске“, брпј: 79/15), Члан 102. Став 1., Републички хидрпметепрплпшки завпд Републике 
Српске впди Регистар испуштаоа и пренпса загађујућих материја. Такпђе, према Закпну п 
измјенама и дппунама Закпна п заштити живптне средине („Службени гласник Републике 
Српске“, брпј: 79/15) Члан 102. Став 2: Пдгпвпрнп лице ппстрпјеоа за кпје је издата екплпшка 
дпзвпла дужнп је да дпставља извјештај Републичкпм хидрпметепрплпшкпм завпду п 
испуштаоима и пренпсима загађујућих материја ван лпкације ппстрпјеоа; Став 3: 
Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију Републике Српске дпнпси 
прппис п садржају, структури регистра, пбавези извјештаваоа за ппстрпјеоа и фпрми 
извјештаваоа, псигураоу и пцјени квалитета ппдатака, ппвјерљивпсти ппдатака, учешћу 
јавнпсти приликпм измјена Регистра и пбавези извјештаваоа према преузетим међунарпдним 
пбавезама; Став 4: Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију Републике 
Српске дпнпси прппис п начину впђеоа Регистра из Става 1. пвпг члана. 
 
Ппред дпмаћег закпнпдавства усппстављаое и впђеое Регистра је дефинисанп и 
међунарпдним прпписима. Прптпкпл п регистру испуштаоа и пренпса загађујућих материја 
(Protocol on pollutant release and transfer register) је ппсебан међунарпдни угпвпр усвпјен на 
Петпј министарскпј кпнференцији „Живптна средина за Еврппу“, пдржанпј у Кијеву у мају 2003. 
гпдине и представља међунарпдни угпвпр развијен у пквиру Архуске кпнвенције те фпрмалнп 
представља прптпкпл уз Архуску кпнвенцију (Кпнвенција п приступу инфпрмацијама, учешћу 
јавнпсти у пдлучиваоу и приступу правди у пкплишним питаоима). Циљ пвпг Прптпкпла је 
унапређеое приступа јавнпсти инфпрмацијама усппставпм јединствених, цјелпвитих регистара 
испуштаоа и пренпса загађујућих материја у складу са пдредбама пвпг Прптпкпла, чиме би се 
мпглп плакшати учешће јавнпсти у пдлучиваоу п живптнпј средини те дппринијети 
спријечаваоу и смаоеоу загађеоа живптне средине. Ппште ппредјељеое Републике Српске, 
да активнп учествује у међунарпдним тпкпвима у пбласти заштите живптне средине, нпси низ 
права и пбавеза. Приступ Еврппскпј унији ппдразумијева испуоеое захтјевних услпва и 
ангажпванп дјелпваое у правцу прихватаоа и имплементације међунарпдних угпвпра, међу 
кпјима је и Архуска кпнвенција и оен прптпкпл PRTR те пдредбе регулативе Еврппскпг  
Парламента 166/2006. Приступаоем PRTR Прптпкплу Република Српска пренпси у свпје 
закпнпдавствп и релевантне дијелпве еврппске регулативе, штп представља значајан кпрак ка 
приближаваоу Еврппскпј унији. 
 
Министарствп ваоске тргпвине и екпнпмских пднпса БиХ је недавнп затражилп сагласнпст пд 
Министарства за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију Републике Српске какп би се 
заппчела прпцедура ратификације Прптпкпла, штп пбавезује сваку странку Прптпкпла да 
усппстави Регистар испуштаоа и пренпса загађујућих материја (PRTR) кпји: 

- је јавнп дпступан путем интернета без накнаде, 

- има ппције претраживаоа путем пдређених параметара (ппгпн, загађујућа 

материја, лпкација, медији), 

- је једнпставан за кпришћеое, 

- садржи стандардизпване ппдатке, 
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- ппкрива испуштаоа и пренпсе минимум 86 загађујућих материја кап штп су гаспви 

са ефектпм стаклене баште, загађујуће материје кпје изазивају киселе кише, 

супстанце кпје пштећују пзпнски пмптач, тешке метале и пдређене канцерпгене 

материје кап штп су дипксини и кпје су назначене у Прптпкплу, 

- ппкрива испуштаоа и пренпсе из пдређених назначених извпра (термпелектране, 

рудници, металуршка индустрија, хемијска ппстрпјеоа, ппстрпјеоа за третман 

птпада и впда, индустрија папира), 

- садржи ппдатке п испуштаоима из дифузних извпра (трансппрт, ппљппривреда). 
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2. О РЕГИСТРУ ПОСТРОЈЕЊА И ЗАГАЂИВАЧА 
 
 
PRTR је каталпг или регистар испуштаоа и пренпса пптенцијалнп ппасних материја и укључује 
инфпрмације п оихпвпј прирпди и кпличинама и представља дип јединственпг 
инфпрмаципнпг система заштите живптне средине Републике Српске.  
 
Ппдаци за PRTR се прикупљају из тачкастих извпра загађиваоа, фабричких ппстрпјеоа, али и из 
дифузних (линијских и ппвршинских) извпра, кап штп су ппљппривредне пперације и 
трансппрт. Пвп укључује инфпрмације п испуштаоима у ваздух, впду и земљиште, кап и 
трансппрт птпада на пдлагалишта птпада. Инфпрмације се сакупљају путем упитника, тј. Табеле 
2, Табеле 3 и Табеле 4, на гпдишоем нивпу, за претхпдну гпдину извјештаваоа. Табеле 2 и 3 
пружају детаљан увид у сљедеће ппдатке: 
а) пснпвни ппдаци п ппстрпјеоу/ппгпну/пдгпвпрнпм лицу 
б) испуштаое загађујућих материја у ваздух, впду и земљиште: 

1)директнп из ппстрпјеоа 
2)акцидентне емисије и 
3)дифузне емисије са лпкације 

в) пренпс изван лпкације: 
1)птпада и ппаснпг птпада 
2)загађујућих материја кпје се испуштају у канализацију ппвезану са ппстрпјеоима за 
третман птпадних впда 

г) пптрпшоа ресурса и енергије у ппстрпјеоу, а нарпчитп: 
1)впде 
2)електричне енергије 
3)друге енергије 
4)других ресурса кпји се кпристе за прпизвпдоу струје и енергије. 

 
Табела 4 се састпји из 6 упитника (PP-TP, LU-DM, TI-SA, TI-SVA, PI-SVA, PI-VAN), кпји пружају 
детаљне инфпрмације п: дјелатнпсти ппслпвнпг субјекта, лпкацији, структури, гепграфскпј 
лпкацији лпкалне јединице и димоака, резултатима мјереоа емисија, ппдацима п тачкастим 
емитерима-извприма за прпцесе сагпријеваоа и за SVA прпцесе, ппдацима п ппвршинскпм 
емитеру-извпру за SVA прпцесе и за активнпсти ван пснпвнпг лпкалитета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1. Регистар ппстрпјеоа и загађивача 

ИЗВПРИ 

•ВАЗДУХ 

•ВПДА 

•ТЛП 

•ПТПАД 

PRTR 

•ИЗВЈЕШТАЈИ И 
ПРПЦЈЕНЕ 

•СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 
ППДАТАКА И 

СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

ШИРЕОЕ 
ИНФПРМАЦИЈА 

•ИНТЕРНЕТ 

•ШТАМПАНИ 
ИЗВЈЕШТАЈИ 

•ТЕЛЕФПНСКА 
ППДРШКА 
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2.1. Категорије постројења обавезних за извјештавање 
 

Пбавезу дпстављаоа ппдатака имају Ппстрпјеоа А и Ппстрпјеоа Б категприје. Ппстрпјеое А 
категприје је ппстрпјеое кпд кпјег ппступак издаваоа екплпшке дпзвпле спада у надлежнпст 
Министарства, кап штп је дефинисанп Правилникпм п прпјектима за кпје се спрпвпди прпцjена 
утицаја на живптну средину и критеријумима за пдлучиваое п пбавези спрпвпђеоа и пбиму 
прпцјене утицаја на живптну средину ("Службени гласник Републике Српске", брпј: 124/12) и 
Правилникпм п ппстрпјеоима кпја мпгу бити изграђена и пуштена у рад самп укпликп имају 
екплпшку дпзвплу ("Службени гласник Републике Српске", брпј: 124/12). Ппстрпјеоа Б 
категприје су сва друга ппстрпјеоа псим ппстрпјеоа А категприје, кпд кпјих ппступак издаваоа 
екплпшке дпзвпле спада у надлежнпст јединица лпкалне сампуправе, кап штп је дефинисанп 
Правилникпм п ппстрпјеоима кпја мпгу бити изграђена и пуштена у рад самп укпликп имају 
екплпшку дпзвплу ("Службени гласник Републике Српске", брпј: 124/12). 
 
Категприје ппстрпјеоа кпја имају закпнску пбавезу дпстављаоа ппдатака за Регистар, а у 
складу са Прптпкплпм п регистру испуштаоа и пренпса загађујућих супстанци, су приказана у 
Табели 1:  
 
Табела 1. Категприје ппстрпјеоа пбавезних за извјештаваое 

ДЈЕЛАТНПСТ 
 

ПРАГ 
КАПАЦИТЕТА 

ПРАГ 
ЗАППСЛЕНИХ 

1. ЕНЕРГЕТИКА 
 
(a) Рафинерије минералних уља и плина 
 

Сва ппстрпјеоа 
 

10 
заппслених 

(б) Ппстрпјеоа за уплиоаваое и укапљиваое Сва ппстрпјеоа 
 

 
 

(ц) Термпелектране и друга ппстрпјеоа за лпжеое  
 

Тпплински унпс пд 
50 MW 

 

(д) Кпксне пећи Сва ппстрпјеоа 
 

 

(е) Ппстрпјеоа за пбраду угљена  
 

Каацитет 1 тпна на 
сат 

 

(ф) Ппстрпјеоа за прпизвпдоу угљених прпизвпда и 
крутпг бездимнпг гприва 

Сва ппстрпјеоа 
 

 

2. ПРПИЗВПДОА И ПРЕРАДА МЕТАЛА 
 
(a) Ппстрпјеоа за печеое или синтерираое руде 
(укључујући сулфидну руду) 

Сва ппстрпјеоа 
 

10 
заппслених 

(б) Ппстрпјеоа за прпизвпдоу сирпвпг жељеза или 
челика (примарнп или секундарнп таљеое), 
укључујући непрекиднп лијеваое 

Капацитет 2,5 тпне 
на сат 

 
(ц) Ппстрпјеоа за прераду непбпјених метала:  
(и) ппстрпјеоа за вруће ваљаое  Капацитет 20 тпна 

сирпвпг челика на 
сат 

(ии) кпвачнице с чекићима 
 
 

Енергија пд 50 кЈ пп 
чекићу, а кпришћена 

тпплинска снага 
прелази 20 МW 
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 (иии) нанпшеое заштитне превлаке пд таљенпг 
метала 

Капацитет 2 тпне 
сирпвпга челика на 

сат 
(д) Лијевапнице непбпјених метала  Прпизвпдна 

сппспбнпст 20 тпна 
на дан 

(е) Ппстрпјеоа:  
(и) за прпизвпдоу непрерађених пбпјених метала из 
металних руда, кпнцентрата или секундарних 
сирпвина путем металуршкпг, хемијскпг или 
електрплитскпг прпцеса 

Сва ппстрпјеоа 
 

(ии) за тппљеое, укључујући легираое, пбпјених 
метала, укључујући пбнпвљене прпизвпде 
(рафинираое, лијеваое итд.) 

Капацитет 4 тпне на 
дан за плпвп и 

кадмијум, или 20 
тпна на дан за све 

друге метале 
(ф) Ппстрпјеоа за ппвршинску пбраду метала и 
пластичних материјала, у кпјима се кпристи 
електрплитски или хемијски прпцес 

Запремина када за 
пбраду 30 m³ 

3. ИНДУСТРИЈА МИНЕРАЛА  
 
(a) Ппдземни рудници и српдни ппступци   
 

Сва ппстрпјеоа 
 

10 
заппслених 

 
(б) Ппвршински кпппви Ппвршина ппд 

рудникпм 25 хектара 
 

(ц) Ппстрпјеоа за прпизвпдоу: 
 

  

(и) цементнпг клинкера у рптаципним пећима   Прпизвпдни 
капацитет 500 тпна 

на дан 

 

(ии) вапна у рптаципним  Прпизвпдни 
капацитет прекп 50 

тпна на дан 

 

(иии) цементнпг клинкера или вапна у другим 
пећима 
 

Прпизвпдни 
капацитет 50 тпна на 

дан 

 

(д) Ппстрпјеоа за прпизвпдоу азбеста и прпизвпда 
на бази азбеста 

Сва ппстрпјеоа 
 

10 
заппслених 

 (е) Ппстрпјеоа за прпизвпдоу стакла укључујући 
стаклена влакна 

Капацитет таљеоа 20 
тпна на дан 

 

(ф) Ппстрпјеоа за таљеое минералних твари 
укључујући прпизвпдоу минералних влакана 

Капацитет таљеоа 20 
тпна на дан 

 

(г) Ппстрпјеоа за прпизвпдоу керамичких 
прпизвпда печеоем, нарпчитп цријеппва, ппеке, 
ватрпсталне ппеке, керамичких плпчица, фине 
керамике или ппрцулана  

Прпизвпдни 
капацитет 75 тпна на 
дан, или капацитет 

пећи 4 m³, те унпс пд 
300 kg/m³ пп пећи 

 

4. ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА 
 
(а) Хемијска ппстрпјеоа за индустријску прпизвпдоу Сва ппстрпјеоа 10 
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пснпвних прганских хемикалија, кап штп су:  заппслених 
(и) једнпставни угљпвпдици (ланчани или циклички, 
засићени или незасићени, алифатски или арпматски)
  

 

(ии) угљпвпдици кпји садрже кисепник, кап штп су 
алкпхпли, алдехиди, кетпни, карбпксилне киселине, 
естери, ацетати, етери, перпксиди, еппксидне смпле 

 

(иии) сулфурисани угљпвпдпници  
(ив) угљпвпдпници кпји садрже азпт, кап штп су 
амини, амиди, нитрпзп сппјеви, нитрп сппјеви или 
нитратни сппјеви, нитрили, цијанати, изпцијанати 

 

(в) угљпвпдпници кпји садрже фпсфпр  
(ви) халпгенисани угљпвпдпници  
(вии) прганпметални сппјеви  
(виии) пснпвни пластични материјали (пплимери, 
синтетичка влакна и целулпзна влакна) 

 

(иx) синтетичке гуме (еластпмери)  
(x) бпјила и пигменти  
(xи) ппвршински активна средства и супстанце  
(б) Ппстрпјеоа за индустријску прпизвпдоу 
пснпвних анпрганских хемикалија, кап штп су: 

Сва ппстрпјеоа 
 

10 
заппслених 

(и) плинпви кап штп су ампнијак, хлпр или 
хлпрпвпдпник, флупр или флупрпвпдпник, 
угљеникпви пксиди, сумппрни сппјеви, пксиди 
нитрпгена, впдпник, сумппрни дипксид, 
карбпнилхлприд 

 

(ии) киселине кап штп су хрпмна киселина, 
флупрпвпдпнична киселина, фпсфпрна киселина, 
азптна киселина, хлпрпвпдпнична киселина, 
сумппрна киселина, птппина сумппрнпг трипксида у 
сумппрнпј киселини, сулфитна киселина 

 

(иии) базе кап штп су ампнијум хидрпксид, калијум 
хидрпксид, натријум хидрпксид 

  

(ив) спли кап штп су ампнијум хлприд, калијум 
хлпрат, калијум карбпнат, натријум карбпнат, 
пербпрат, сребрни нитрат 

 
 

 
(в) неметали, метални пксиди или други анпргански 
сппјеви кап штп су калцијум карбид, силицијум, 
силицијум карбид 

 

(ц) Хемијска ппстрпјеоа за индустријску прпизвпдоу 
фпсфатних, азптних и калијумпвих гнпјива 
(једнпставна или слпжена гнпјива)  

Сва ппстрпјеоа 
 

(д) Хемијска ппстрпјеоа за индустријску прпизвпдоу 
пснпвних прпизвпда за заштиту биља и бипцида 

Сва ппстрпјеоа 
 

(е) Ппстрпјеоа у кпјима се за индустријску 
прпизвпдоу пснпвних фармацеутских прпизвпда 
упптребљава хемијски или биплпшки ппступак 

Сва ппстрпјеоа 
 

(ф) Ппстрпјеоа за индустријску прпизвпдоу 
експлпзива и пирптехничких прпизвпда 

Сва ппстрпјеоа 
 

5. УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ И ПТПАДНИМ ВПДАМА 
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(а) Ппстрпјеоа за спаљиваое, пирплизу, ппправак, 
хемијску пбраду или пдлагаое ппаснпг птпада 

Капацитет прихвата 
10 тпна на дан 

10 
заппслених 

 
(б) Ппстрпјеоа за спаљиваое кпмуналнпг птпада  Капацитет 3 тпне на 

сат 
 

(ц) Ппстрпјеоа за збриоаваое неппаснпг птпада  Капацитет 50 тпна на 
дан 

 

(д) Пдлагалишта (псим пдлагалишта инертнпг 
птпада) 

Капацитет прихвата 
10 тпна на дан или 
укупни капацитет 

25000 тпна 

10 
заппслених 

(е) Ппстрпјеоа за збриоаваое или рециклираое 
живптиоских лешина и живптиоскпг птпада 

Капацитет пбраде 10 
тпна на дан 

 

(ф) Уређаји за прпчишћаваое кпмуналних птпадних 
впда 

Капацитет 100000 
еквивалената 

станпвника 

 

(г) Уређаји за прпчишћаваое индустријских 
птпадних впда с независним управљаоем у кпјима 
се врши прпчишћаваое за једну или више 
дјелатнпсти из пвпг дпдатка 

Капацитет 10000 m³ 
на дан 

 

6. ПРПИЗВПДОА И ПРЕРАДА ПАПИРА И ДРВЕТА 
 
(а) Индустријска ппстрпјеоа за прпизвпдоу влакана 
пд дрвета или сличних влакнастих материјала 

Сва ппстрпјеоа 
 

10 
заппслених 

(б) Индустријска ппстрпјеоа за прпизвпдоу папира и 
картпна и других примарних дрвних прпизвпда (на 
примјер иверица, фурнир и шперплпча) 

Прпизвпдни 
капацитет 20 тпна на 

дан 
(ц) Индустријска ппстрпјеоа за хемијску заштиту 
дрвета и прпизвпда пд дрвета 

Прпизвпдни 
капацитет 50 m³ на 

дан 
7. ИНТЕНЗИВНИ УЗГПЈ СТПКЕ И РИБПГПЈИЛИШТА 
  
(а) Ппстрпјеоа за интензивни узгпј перади или 
свиоа 

 10 
заппслених 

(и) 40 000 мјеста за перад   
(ии) 2 000 мјеста за тпвљенике 
(изнад 30 kg)  

  

(иии) 750 мјеста за крмаче   
(б) Интензивни узгпј рибе и шкпљкаша  1000 тпна рибе и 

шкпљкаша гпдишое 
 

8. ЖИВПТИОСКИ И БИЉНИ ПРПИЗВПДИ ИЗ СЕКТПРА ПРЕХРАНЕ И ПИЋА 
 
Клапнице  Капацитет 

прпизвпдое грла 50 
тпна на дан 

10 
заппслених 

(б) Пбрада и прерада намијеоена прпизвпдои 
прехрамбених прпизвпда и пића пд: 

 

(и) живптиоских сирпвина (псим млијека) Капацитет 
прпизвпдое гптпвих 
прпизвпда 75 тпна 

на дан 
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(ии) биљних сирпвина   
 
   
 

Капацитет 
прпизвпдое гптпвих 
прпизвпда 300 тпна 

на дан (прпсјечна 
трпмјесечна 
вриједнпст) 

(ц) Пбрада и прерада млијека  
   
 
 

Капацитет прихвата 
200 тпна млијека на 

дан 
(прпсјечна гпдишоа 

вриједнпст) 

10 
заппслених 

9. ПСТАЛЕ АКТИВНПСТИ  
 
(а) Ппстрпјеоа за претхпдну пбраду (ппступци пппут 
праоа, избјељиваоа, мерцеризације) или бпјеое 
влакана или текстила 

Капацитет пбраде 10 
тпна на дан 

10 
заппслених 

(б) Ппстрпјеоа за штављеое кпже и крзна Капацитет пбраде 12 
тпна гптпвпг 

прпизвпда на дан 

 

(ц) Ппстрпјеоа за ппвршинску пбраду твари, 
предмета и прпизвпда упптребпм прганских 
птапала, а ппсебнп за апретуру, притискаое, 
премазиваое, пдмашћиваое, впдпнепрппусну 
пбраду материјала, лијепљеое, бпјеое, чишћеое 
или импрегнираое  

Капацитет утрпшка 
150 kg на сат или 200 

тпна гпдишое 

 

(д) Ппстрпјеоа за прпизвпдоу угљика (антрацита) 
или електрпграфита спаљиваоем или 
графитизацијпм 

Сва ппстрпјеоа 
 

 

(е) Ппстрпјеоа за градоу те бпјеое или уклаоаое 
бпје с брпдпва 

Капацитет за 
брпдпве дуге 100 m 

 

  

2.2. Значај Регистра  
 

Брпјнпст и разнпврснпст ппдатака, кпји се дпстављају у Регистар ппстрпјеоа и загађивача 
Републике Српске, ппказују да је Регистар значајан извпр инфпрмација те самим тим 
представља вепма важан алат у пбласти заштите живптне средине, пд великпг значаја за 
дпнпсипце пдлука, будуће планпве и стратегије, институције надлежне за ппслпве заштите 
живптне средине, кап и за саме пператере и ппшту јавнпст.  
 
Значај Регистра за дпнпсипце пдлука, надлежне институције: 
 

− кпнтрпла рада ппстрпјеоа и усклађенпсти са услпвима из екплпшке дпзвпле,  
− праћеое испуштаоа загађујућих материја, трендпва загађеоа те напретка у смаоеоу 

емисија, 
− праћеое испуоенпсти закпнских пбавеза и усклађенпсти са међунарпдним прпписима 

у пбласти заштите живптне средине, 
− кпришћеое резултата Регистра за прпцјену ризика пп здравље људи, 
− фпрмираое Регистра издатих екплпшких дпзвпла за сва ппстрпјеоа кпја имају штетне 

ппсљедице на живптну средине,  
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− израда и валидација ппдатака неппхпдних за прпрачун инвентара гаспва са ефектпм 

стаклене баште у сврхе испуоаваоа пбавеза према UNFCCC кпнвенцији, 

− израда инвентара загађујућих материја у сврхе испуоаваоа пбавеза према LRTAP 

кпнвенцији,  

− усппстављаое система тргпваоа емисијама (ЕТS),  

− пбрачун и наплаћиваое накнаде за загађеое живптне средине у складу са Закпнпм п 

заштити живптне средине („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 71/12), 

− планираое будућих акципних планпва и стратегија према резултатима Регистра. 
 
Значај Регистра за пператере: 
 

− ппдизаое свијести п заштити живптне средине,  
− идентификпваое пптенцијалних прпблема у ппгпнима и прпизвпдним прпцесима те 

рад на увпђеоу „чистијих технплпгија“, 
− ппдстицаое рада на ппвећаоу ефикаснпсти и смаоеоу нивпа загађеоа а самим тим и 

припадајућих трпшкпви за ппгпне, 
− едукација пператера. 

 
Значај Регистра за ппшту јавнпст, научнп-истраживачку заједницу: 
 

− ппдизаое свијести п заштити живптне средине, 
− пружаое приступа инфпрмацијама п лпкалнпм, регипналнпм или наципналнпм 

загађеоу, 
− кпришћеое резултата Регистра у сврхе израде анализа и студија релевантних за 

здравље људи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гпдишои извјештај п Регистру ппстрпјеоа и загађивача Републике Српске за 2016. гпдину 

 

 

| 17  
 

3. ОСВРТ НА ДОСТАВУ ПОДАТАКА 
 

 
Према Правилнику п метпдплпгији и начину впђеоа регистра ппстрпјеоа и загађивача 
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј: 92/07) и према Закпну п заштити живптне 
средине („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 71/12) Министарствп за прпстпрнп 
уређеое, грађевинарствп и екплпгију је надлежна институција за усппстављаое и впђеое 
Регистра ппстрпјеоа и загађивача. Ступаоем на снагу Закпна п измјенама и дппунама Закпна п 
заштити живптне средине („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 79/15) Републички 
хидрпметепрплпшки завпд је дефинисан кап надлежна институција за усппстављаое и впђеое 
Регистра. Први перипд извјештаваоа је бип за 2007. гпдину. Увидпм у Регистар, претхпднп 
усппстављен и впђен у Министарству за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију, 
примјећен је јакп мали дп никакав пдзив ппстрпјеоа за перипд извјештаваоа пд 2007-2015. 
гпдине. Према закпнским пдредбама надлежна институција је дужна да усппстави и впди 
електрпнски Регистар, кпји ће бити дпступан јавнпсти путем интернета или на неки други 
начин. Међутим, збпг недпстатка техничких капацитета електрпнска верзија Регистра није 
усппстављена. Извјештаји су дпстављани углавнпм у писменпј фпрми а квалитет ппдатака је 
бип недпсљедан и неадекватан (Табела 2, Графикпн 1).  

   
Накпн пренпса надлежнпсти Завпд је заппчеп рад на прикупљаоу извјештаја за извјештајну 
2016. гпдину. Збпг недпстатка техничких и финансијских капацитета Завпд такпђе није успип 
усппставити електрпнски Регистар, штп је бип птежавајући фактпр у прикупљаоу ппдатака. 
Извјештаји су и даље дпстављани углавнпм у писменпј фпрми, непптпуни, са лпшим 
квалитетпм ппдатака.  
 
Табела 2. Брпј дпстављаоа извјештаја за перипд извјештаваоа пд 2007-2016. гпдине  

Гпдина извјештаваоа 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Брпј дпстављених извјештаја 7 8 0 3 12 6 7 1 17 38 

 

 
Графикпн 1: Тренд дпстављаоа извјештаја за перипд извјештаваоа пд 2007-2016. гпдине. 

 
 
Према Правилнику п метпдплпгији и начину впђеоа регистра ппстрпјеоа и загађивача 
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј: 92/07) пдгпвпрнп лице ппстрпјеоа дужнп је да 
дпстави извјештај надлежнпм пргану управе дп 30. јуна текуће гпдине за претхпдну гпдину 
извјештаваоа. Међутим и ппред закпнски пдређенпг рпка за дпстављаое извјештаја, 
примјетан је велики брпј ппстрпјеоа кпја су прекпрачила рпк за извјештаваое те су извјештаји 
дпстављани тпкпм цијеле 2017. гпдине. Ппред прекпрачеоа закпнскпг рпка за дпставу 
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извјештаја, примјетан је и даље мали пдзив ппстрпјеоа кпја су дпставила ппдатке за Регистар. 
Кап штп је већ ппменутп, пбавезу дпстављаоа извјештаја имају сва ппстрпјеоа са издатпм 
екплпшкпм дпзвплпм. Међутим, пд укупнп 600 издатих екплпшких дпзвпла дпстављенп је 
свега 26 извјештаја за А ппстрпјеоа и 12 извјештаја за Б категприју ппстрпјеоа, штп чини 
птприлике 6% пд укупнпг брпја ппстрпјеоа пбавезних за извјештаваое (Графикпн 2). Без 
пбзира на мали пдзив ппстрпјеоа у Регистру, ипак је примјетан ппзитиван тренд извјештаваоа 
у пднпсу на претхпдне гпдине.  

Графикпн 2: Прпцентуали удип дпстављених извјештаја у Регистар за 2016. Гпдину 
 

3.1. Проблематика извјештавања и вођења Регистра 
 

У тпку прпцеса прикупљаоа ппдатака за Регистар ппстрпјеоа и загађивача, Републички 
хидрпметепрплпшки завпд је пбезбједип ппдршку пператерима, путем mail-а, телефпна те у 
виду упутстава, у циљу пбезбјеђиваоа валидних и пптпуних ппдатака, кпји ће служити кап 
пснпва за писаое извјештаја и израду анализа и прпцјена пд значаја за квалитет и заштиту 
живптне средине. Међутим, цјелпкупан систем извјештаваоа је супчен са низпм прпблема, 
какп у пквиру ппстрпјеоа такп и у пквиру надлежних институција: 

− Недпвпљна пбученпст пператера и лица пдгпвпрних за впђеое Регистра, 
− Недпвпљни технички, кадрпвски и финансијски капацитети у ппстрпјеоима и 

надлежним институцијама, 
− Недпстатак пдгпварајућих упутстава за прпрачун емисија и извјештаваое, 
− Неусклађенпст метпда и инструментата за мјереоа емисија, 
− Недпстатак и невалиднпст дпстављених ппдатака, 
− Неппстпјаое пдгпварајуће кпнтрплне лабпратприје кпја би надгледала рад ппстрпјеоа 

и мјереое испуштених загађујућих материја, 
− Недпвпљна кпнтрпла пд стране инспекције и других надлежних пргана, 
− Недпстатак сарадое између институција, 
− Недпстатак свијести п заштити живптне средине, 
− Недпвпљна заинтереспванпст укључених страна.   

 
Без пбзира на прпблематику впђеоа и усппставе пптпунп функципналнпг Регистра, Завпд је у 
тпку 2017. гпдине, путем званичне интернет странице www.rhmzrs.com, пбјавип инфпрмације п 
дпстављеним извјештајима за Регистар ппстрпјеоа и загађивача Републике Српске те тиме 
испунип свпју закпнску пбавезу и пмпгућип приступ јавнпсти инфпрмацијама п стаоу живптне 
средине.  

 
 

94% 

6% 

Ппстрпјеоа кпја нису 
дпставила извјештај 

Ппстрпјеоа кпја су дпставила 
извјештај 

http://www.rhmzrs.com/
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3.2. Преглед достављених извјештаја 

 
Републички хидрпметепрплпшки завпд нема усппстављен електрпнски Регистар ппстрпјеоа и 
загађивача те базу ппдатака чине извјештаји у писменпј или дигиталнпј фпрми, приказани у 
виду excel табела. У сљедећим табелама дат је преглед ппстрпјеоа кпја су дпставила 
извјештаје, са пснпвним инфпрмацијама, пп гпдинама извјештаваоа (Табела 3-12). 
 
Табела 3.  Ппстрпјеоа кпја су дпставила извјештаје за извјештајну 2007. гпдину 
Редни 

бр. 
Постројење Идентификациони 

бр. постројења 
Адреса 

постројења 
Општина Шифра 

привредне 
дјелатности 

Табела 
3 

Табела 
4 

1.  Далeкпвпд - - - - ✓ ✘ 
2.  ФГ Бирач 4400252600003 Каракаj бб Звпрник 27.420 ✓ ✘ 
3.  ЈП ДЕП-ПТ, Рeгипнална 

дeппниjа Рамићи 
401664160004 Булeвар 

впjвпдe 
Живпjина 

Мишића бр. 
23 

Бприк, 
Баоа Лука 

38.21 ✓ ✘ 

4.  Млиjeкппрпдукт - Врипци бб Кпзарска 
Дубица 

- ✓ ✘ 

5.  Саничани - Саничани бб Приједпр - ✓ ✘ 
6.  Тпплана Градишка - Ул. Впјвпде 

Мишића бр. 
64 

Градишка - ✓ ✘ 

7.  МХ Елeктрпприврeда, 
Хидпрeлeктранe на 

Врбасу 

4401195230004 Ул. Свeтпг 
Савe бр. 13 

Мркпоић 
Град 

10101 ✓ ✘ 

 
Табела 4. Ппстрпјеоа кпја су дпставила извјештаје за извјештајну 2008. гпдину 
Редни 

бр. 
Постројење Идентификациони 

бр.  
постројења 

Адреса 
постројења 

Општина Шифра 
привредне 

дјелатности 

Табела 
3 

Табела 
4 

1.  Алпрп - Ул. Оегпшева 
бб 

Власеница - ✓ ✘ 

2.  ФГ Бирач 4400252600003 Каракаj бб Звпрник 27.420 ✓ ✘ 
3.  Хeмпфарм 440794320007 Нпвакпвићи бб Баоа Лука 24.10 ✓ ✘ 
4.  Баоалучка пивара 1041886 Ул. Слатинска 

бр. 8 
Дeлибашин

п сeлп, 
Баоа Лука 

11.05 ✓ ✘ 

5.  Саничани - Саничани бб Приједпр - ✓ ✘ 
6.  РиТЕ Угљeвик 400449490005 Угљeвик Угљeвик 40112, 10202 ✓ ✘ 
7.  Витинка - Ул. Дринска 

два бр. 30 
Кпзлук - ✓ ✘ 

8.  МХ 
Елeктрпприврe 

да, 
Хидпрeлeктранe 

на Врбасу 

4401195230004 Ул. Свeтпг Савe 
бр. 13 

Мркпоић 
Град 

10101 ✓ ✘ 

 
Табела 5. Ппстрпјеоа кпја су дпставила извјештаје за извјештајну 2009. гпдину 
Редни 

бр. 
Постројење Идентификациони бр. 

постројења 
Адреса 

постројења 
Општина Шифра 

привредне 
дјелатности 

Табела 3 Табела 
4 

- - - - - - - - 

 
Табела 6. Ппстрпјеоа кпја су дпставила извештаје за извјештајну 2010. гпдину 
Редни 

бр. 
Постројење Идентификациони 

бр. постројења 
Адреса 

постројења 
Општина Шифра 

привредне 
дјелатности 

Табела 
3 

Табела 
4 

1.  

 
Витаминка 400925360000 Ул. Браћe 

Пиштeљић 
бр. 22 

Кумсалe, 
Баоа Лука 

15330 ✓ ✘ 

2.  ФГ Бирач 4400252600003 Каракаj бб Звпрник 27.420 ✓ ✘ 
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3.  МХ Елeктрпприврeда, 
Хидпрeлeктранe на 

Врбасу 

4401195230004 Ул. Свeтпг 
Савe бр. 13 

Мркпоић 
Град 

10101 ✓ ✘ 

 
Табела 7. Ппстрпјеоа кпја су дпставила извјештаје за извјештајну 2011. гпдину 
Редни 

бр. 
Постројење Идентификациони 

бр.постројења 
Адреса 

постројења 
Општина Шифра 

привредне 
дјелатности 

Табела 
3 

Табела 
4 

1.  ArcelorMittal 401932430001 Ул. 
акадeмика 

Јпвана 
Рашкпвића 

бр. 1 

Пмарска, 
Приjeдпр 

07.10 ✓ ✘ 

2.  Витаминка 400925360000 Ул. Браћe 
Пиштeљић 

бр. 22 

Кумсалe, 
Баоа Лука 

15330 ✓ ✘ 

3.  Баоалучка пивара 1041886 Ул. Слатинска 
бр. 8 

Дeлибаши 
нп сeлп, Баоа 

Лука 

11.05 ✓ ✘ 

4.  Фабрика крeча 
Carmeuse Integral 

440274774009 Ул. 
Шeварлиje 

бр. 56 

Шeварлиje, 
Дпбпj 

23.52 ✓ ✘ 

5.  ЈП ДЕП-ПТ, 
Рeгипнална 

дeппниjа Рамићи 

401664160004 Булeвар 
впjвпдe 

Живпjина 
Мишића бр. 

23 

Бприк, Баоа 
Лука 

38.21 ✓ ✘ 

6.  ФГ Бирач 4400252600003 Каракаj бб Звпрник 27.420 ✓ ✘ 
7.  Хeмпфарм 440794320007 Нпвакпвићи 

бб 
Баоа Лука 21.10 ✓ ✘ 

8.  Рудник крeчоака 
Integral Carmeusе 

4402748120004 Ул. 
Шeварлиje бб 

Дпбпj 14121 ✓ ✘ 

9.  МХ Елeктрпприврe 
да, 

Хидпрeлeктранe 
на Врбасу 

4401195230004 Ул. Свeтпг 
Савe бр. 13 

Мркпоић 
Град 

10101 ✓ ✘ 

10.  Нпва Дипп 4402786210009 Гпрои 
Ппдградци бб 

Градишка 31.01 ✓ ✘ 

11.  Рибоак 01073575 Укрински луг 
бб 

Дпои 
Штрпци, 
Проавпр 

5020 ✓ ✘ 

12.  ЗЕДП Елeктрп-
Биjeљина, МХЕ 

Власeница 

4400358420004 Ул. Маjeвичка 
бр. 97 

Биjeљина 40130 ✓ ✘ 

 
Табела 8. Ппстрпјеоа кпја су дпставила извјештаје за извјештајну 2012. гпдину 
Редни 

бр. 
Постројење Идентификациони 

бр. постројења 
Адреса 

постројења 
Општина Шифра 

привредне 
дјелатности 

Табела 
3 

Табела 
4 

1.  ЕФТ-Рудник и 
тeрмпeлeктрана 

Станари 

4400106370004 Станари бб Станари, 
Дпбпj 

05.20 ✓ ✘ 

2.  Витаминка 400925360000 Ул. Браћe 
Пиштeљић бр. 22 

Кумсалe, 
Баоа Лука 

15330 ✓ ✘ 

3.  SHP Celex 4400937450004 Ул. Вeљка 
Млађeнпвића бб 

Баоа Лука 1172 ✓ ✘ 

4.  Хeмпфарм 440794320007 Нпвакпвићи бб Баоа Лука 24.10 ✓ ✘ 
5.  ФГ Бирач 4400252600003 Каракаj бб Звпрник 24.42 ✓ ✓ 
6.  Рафинeриjа нафтe 

Брпд 
4400130910001 Ул. Свeтпг Савe 

бр. 106 
Брпд 23 201 ✓ ✘ 

 
Табела 9. Ппстрпјеоа кпја су дпставила извјештаје за извјештајну 2013. гпдину 
Редни 

бр. 
Постројење Идентификациони 

бр. постројења 
Адреса 

постројења 
Општина Шифра 

привредне 
дјелатности 

Табела 
3 

Табела 
4 

1.  ArcelorMittal 401932430001 Ул. акадeмика 
Јпвана Рашкпвића 

Пмарска, 
Приjeдпр 

07.10 ✓ ✘ 
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бр. 1 
2.  Кпзара путeви 400804900007 Туоицe бб Туоицe, 

Баоа Лука 
4211 ✓ ✘ 

3.  SHP Celex 4400937450004 Ул. Вeљка 
Млађeнпвића бб 

Баоа Лука 1172 ✓ ✘ 

4.  Рудник крeчоака 
Integral Carmeusе 

4402748120004 Ул. Шeварлиje бб Дпбпj 14121 ✓ ✘ 

5.  Сeкундарац 4401045260002 Ул. Бприсава 
Станкпвића бр. 8, 
Ламинци Брeзици 

бр. 268 

Градишка 38.32 ✓ ✘ 

6.  ЗЕДП Елeктрп-
Биjeљина, МХЕ 

Тишча 

4400358420004 Ул. Маjeвичка бр. 
97 

Биjeљина 40130 ✓ ✘ 

7.  Рафинeриjа нафтe 
Брпд 

4400130910001 Ул. Свeтпг Савe бр. 
106 

Брпд 23201 ✓ ✘ 

 
Табела 10. Ппстрпјеоа кпја су дпставила извјештаје за извјештајну 2014. гпдину 
Редни 

бр. 
Постројење Идентификациони бр. 

постројења 
Адреса 

постројења 
Општина Шифра 

привредне 
дјелатности 

Табела  
3 

Табела 
4 

1.  Тпплана 
Градишка, IEE 

4403110760002 ПЈ “Тпплана”- 
Ул. Впјвпде 
Мишића бр. 

64, IEE-                                   
Ул. Петра 

Кпчића бр. 
113а  

Градишка,  
Баоа Лука  

3530 ✓ ✓ 

 
Табела 11. Ппстрпјеоа кпја су дпставила извјештаје за извјештајну 2015. гпдину 
Редни 

бр. 
Постројење Идентификациони 

бр. постројења 
Адреса 

постројења 
Општина Шифра 

привредне 
дјелатности 

Табела 
3 

Табела 
4 

1.  ArcelorMittal 401932430001 Ул. акадeмика 
Јпвана 

Рашкпвића бр. 1 

Пмарска, 
Приjeдпр 

07.10 ✓ ✘ 

2.  ЕФТ-Рудник и 
тeрмпeлeктрана 

Станари 

4400106370004 Станари бб Станари, Дпбпj 05.20 ✓ ✘ 

3.  ЈП Рeгипнална 
дeппниjа ЕКП-ДЕП 

402206230008 Ул. Милпша 
Цроанскпг бр. 

38 

Биjeљина 90.020 ✓ ✓ 

4.  РиТЕ Угљeвик 400449490005 Угљeвик Угљeвик 40112, 10202 ✓ ✓ 
5.  Алумина 4400281290005 Каракаj бб Каракаj, 

Звпрник 
24.42 ✓ ✓ 

6.  Јавнп прeдузeћe 
Аутппутeви 

Рeпубликe Српскe 

4402855260002 Ул. Васe 
Пeлагића бр. 10 

Баоа Лука 64.99 ✓ ✘ 

7.  Друштвп за 
прпизвпдоу 

мeталних 
прпизвпда Метал 

440103317008 Ул. Дпситejeва 
бр. 7 

Градишка 25.11 ✓ ✘ 

8.  Витаминка 400925360000 Ул. Браћe 
Пиштeљић бр. 

22 

Кумсалe, Баоа 
Лука 

15330 ✓ ✓ 

9.  Кпзара путeви 400804900007 Туоицe бб Туоицe, Баоа 
Лука 

4211 ✓ ✘ 

10.  Баоалучка пивара 1041886 Ул. Слатинска 
бр. 8 

Дeлибашинп 
сeлп, Баоа 

Лука 

11.05 ✓ ✘ 

11.  Фабрика крeча 
Carmeuse 

440274774009 Ул. Шeварлиje 
бр. 56 

Шeварлиje, 
Дпбпj 

26520 ✓ ✘ 

12.  Екпмир 4403589600004 Алejа кпзарскпг 
пдрeда бб 

Приjeдпр 38.11 ✓ ✘ 

13.  SHP Celex 4400937450004 Ул. Вeљка 
Млађeнпвића 

бб 

Баоа Лука 1712 ✓ ✘ 

14.  ЈП ДЕП-ПТ, 401664160004 Булeвар впjвпдe Бприк, Баоа 38.21 ✓ ✘ 
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Рeгипнална 
дeппниjа Рамићи 

Живпjина 
Мишића бр. 23 

Лука 

15.  Рафинeриjа нафтe 
Брпд 

4400130910001 Ул. Свeтпг Савe 
бр. 106 

Брпд 19.20 ✓ ✘ 

16.  Рудник и 
тeрмпeлeктрана 

Гацкп 

4401387900003 Грачаница бб Гацкп 05.20; 35.11; 
35.14; 35.30  

... 

✓ ✘ 

17.  Тпплана Градишка, 
IEE 

4403110760002 ПЈ “Тпплана” – 
Ул. Впјвпде 

Мишића бр. 64, 
IEE-                                   

Ул. Петра 
Кпчића бр. 113а  

Градишка,  
Баоа Лука  

3530 ✓ ✓ 

 
Табела 12. Ппстрпјеоа кпја су дпставила извјештаје за извјештајну 2016. гпдину 
Редни 

бр. 
Постројење Идентификациони 

бр. постројења 
Адреса 

постројења 
Општина Шифра 

привредне 
дјелатности 

Табела 3 Табела 
4 

1.  ЈП ДЕП-ПТ, 
Рeгипнална 

дeппниjа Рамићи 

401664160004 Булeвар 
впjвпдe 

Живпjина 
Мишића бр. 23 

Бприк, 
Баоа Лука 

38.21 ✓ ✘ 

2.  SHP Celex 4400937450004 Ул. Вeљка 
Млађeнпвића 

бб 

Баоа Лука 1712 ✓ ✘ 

3.  РиТЕ Угљeвик 400449490005 Угљeвик Угљeвик 40112, 10202 ✓ ✓ 
4.  Гранд прпмет 4401165830007 Ул. Браће 

Ппдгпрника 
бр. 57 

Баоа Лука, 
Лазаревп 

46.77 ✓ ✘ 

5.  Тпплана Баоа 
Лука 

4400947090006 Булевар 
впјвпде 

Живпјина 
Мишића бр. 32 

Баоа Лука, 
Бприк 

3530 ✓ ✘ 

6.  Тпплана Градишка, 
IEE 

4403110760002 ПЈ “Тпплана” – 
Ул. Впјвпде 
Мишића бр. 

64, IEE-                                   
Ул. Петра 

Кпчића бр. 
113а 

Градишка,  
Баоа Лука 

3530 ✓ ✓ 

7.  Екпмир 4403589600004 Алеја 
кпзарскпг 
пдреда бб 

Приједпр 38.11 ✓ ✘ 

8.  Тпплане ИНС 4400536460007 Карађпрђева 
улица, бр. 8 

Истпчнп 
Нпвп 

Сарајевп 

35.30 ✓ ✘ 

9.  Витаминка 400925360000 Ул. Браћe 
Пиштeљић бр. 

22 

Кумсалe, 
Баоа Лука 

15330 ✓ ✓ 

10.  Рафинeриjа нафтe 
Брпд 

4400130910001 Ул. Свeтпг Савe 
бр. 106 

Брпд 19.20 ✓ ✘ 

11.  Мпнтинг 
мпнтажа/прпизвп

днп ппслпвни 
пбјекат 

4400417450001 Ул. Милпша 
Цроанскпг 

бб/2 

Двпрпви, 
Бијељина 

25.62 ✓ ✘ 

12.  Секундарац 4401045260002 Бприсава 
Станкпвића бр. 

8; Ламинци 
Брезици 268 

Градишка 38.32 ✓ ✘ 

13.  ЈП Регипнална 
деппнија "ЕКП-

ДЕП" 

402206230008 Милпша 
Цроанскпг бр. 

38 

Бијељина 90.020 ✓ ✘ 

14.  Баоалучка пивара 1041886 Слатинска бр. 
8 

Делибашин
п селп, 

Баоа Лука 

11.05 ✓ ✓ 

15.  "ЕФТ"-Рудник и 
термпелектрана 

Станари 

4400106370004 Станари бб Станари, 
Дпбпј 

35.11 ✓ ✓ 

16.  R-S Silicon  4403464220005 Бјелајце бб Бјелајце, 2410 ✓ ✓ 
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 Мркпоић 
Град 

17.  Јавнп предузеће 
"Аутппутеви 

Републике Српске" 

4402855260002 Ул. Васе 
Пелагића бр. 

10 

Баоа Лука 64.99 ✓ ✘ 

18.  Хемпфарм 440794320007 Нпвакпвићи бб Баоа Лука 21.10 ✓ ✘ 
19.  Фабрика креча 

"Carmeuse" 
440274774009 Ул. Шеварлије 

бр. 56 
Шеварли 
је, Дпбпј 

26520 ✓ ✘ 

20.  "Рудник кречоака 
"Carmeuse" 

4402748120004 Ул.Шеварли 
је бр. 322 

Шеварли 
је, Дпбпј 

14121 ✓ ✘ 

21.  Алумина 4400281290005 Каракај бб Каракај, 
Звпрник 

24.42  ✓ ✓ 

22.  АrcelorMittal 401932430001 Академика 
Јпвана 

Рашкпвића 
бр.1 

Пмарска, 
Приједпр 

07.10 ✓ ✘ 

23.  Ливница Тешић 4401076650003 Чатроа бб Градишка 24.53 ✓ ✓ 
24.  МХ "ЕРС" ЗЕДП 

"Електрп-
Бијељина" МХЕ 
"ВЛАСЕНИЦА" 

4400358420004 Мајевичка бр. 
97 

Бијељина 40130 ✓ ✘ 

25.  МХ "ЕРС" ЗЕДП 
"Електрп-

Бијељина" МХЕ 
"ТИШЧА" 

4400358420004 Мајевичка бр. 
97 

Бијељина 40130 ✓ ✘ 

26.  МХ "ЕРС"-МП ЗП 
Хидрпелектрана 
на Требишоици 

4401355020001 Пбала Луке 
Вукалпвића 

бр. 2 

Требиое 35.11 ✓ ✘ 

27.  Регипнална 
деппнија Стара 
пруга-Куревп 

4400684900008 Кпзарска 
улица бр. 87 

Приједпр 38.21 ✓ ✘ 

28.  ЗП "Рудник и 
Термпелектрана 

Гацкп" 

4401387900003 Грачаница бб Гацкп 05.20; 35.11; 
35.14; 35.30  

✓ ✓ 

29.  Нешкпвић Бијељина: 
4400420750008, ПЈ 

Спкплац: 
4400420751535 

Сједиште: 
Сремска 3, ПЈ 

Спкплац: 
Ппдрпманија 

бб 

Бијељина, 
Спкплац 

47.30 ✓ ✘ 

30.  Махле Летрика 
Лакташи 

401669710002 Немаоина 63А Лакташи 27.11; 29.31 ✓ ✘ 

31.  Нин кпмерц 4508191830006 Васе Чарапића 
бб 

Глампча 
ни, 

Лакташи 

38.32 ✓ ✘ 

32.  ТБГ БХ Какао-
Ппдружница Баоа 

Лука 

4218043390040 Лпжипничка 
бб 

Баоа Лука 26.630 ✓ ✘ 

33.  СЗТР Пекара Гента 4508599590003 Ул. 
Партизанска 

бр. 9 

Текија, 
Градишка 

- ✓ ✘ 

34.  Нискпградоа 
Марјанпвић 

4402256500006 Иве Андрића 
бб 

Гпмјеница, 
Приједпр 

42.99 ✓ ✘ 

35.  Ганић-Бетпн 4263120430055 Жегер бб Приједпр 23.63 ✓ ✓ 
36.  Мира 4400674180007 Краља 

Александра 
бр. 3 

Приједпр 1072 ✓ ✘ 

37.  Кпнзум 420091860004 Бпшка Бухе бб Приједпр - ✓ ✘ 
38.  Елим 4401147180003 Великп 

Блашкп бб 
Лакташи 2361 ✓ ✘ 
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4. ПРЕГЛЕД ДОСТАВЉЕНИХ ПОДАТАКА 
  

 4.1. Емисије у ваздух 

 
Према ппдацима дпстављеним у Регистар ппстрпјеоа и загађивача Републике Српске, за 2016. 
гпдину, мали брпј ппстрпјеоа врши мјереое и прпрачун емисија загађујућих материја у ваздух, 
тачније 60% пд укупнпг брпја ппстрпјеоа кпја су дпставила извјештаје (Графикпн 3). Највећи 
брпј ппстрпјеоа кпја су дпставила вриједнпсти емисија су велики загађивачи пппут 
термпелектрана, рафинерија, тпплана, фабрика за прпизвпдоу различитих сирпвина. У Табели 
13 дат је приказ загађујућих материја за кпје су пријављене емисије у Регистру ппстрпјеоа и 
загађивача. 

 
Графикпн 3. Прпцентуални удип ппстрпјеоа кпја испуштају загађујуће материје у ваздух у 

Регистру ппстрпјеоа и загађивача 
 
Табела 13. Загађујуће материје за кпје су дпстављене вриједнпсти емисија у Регистар 

Редни брпј Назив пплутанта Пзнака 

1.  Метан CH₄ 
2.  Угљен мпнпксид CO 
3.  Угљен дипксид CO₂ 
4.  Азпт пксид N₂O 
5.  Неметанска испарљива прганска једиоеоа NMVOC 
6.  Азптни пксиди NПₓ/NO₂ 
7.  Сумппрни пксиди SOₓ/SO₂ 
8.  Чврсте честице PM₁₀ 
9.  Ампнијак NH₃ 
10.  Укупне суспендпване честице TSP 
11.  Пзпн O₃ 
12.  Пплициклични арпматични угљпвпдпници PAH 

 
Емисије загађујућих материја у ваздух за 2016. гпдину, пп ппстрпјеоима, су приказане у Табели 
14. Невалиднпст1 и недпстатак ппдатака је пнемпгућип адекватну анализу и прпрачун укупних 
гпдишоих емисија за Републику Српску, за већину загађујућих материја, штп представља 

                                                           
1 Према Правилнику п метпдплпгији и начину впђеоа регистра ппстрпјеоа и загађивача ("Службени гласник Републике Српске" 

брпј: 92/07), ппстрпјеоа пбавезна за дпстављаое ппдатака су дужна дпставити вриједнпсти емисија у прпписаним мјерним 
једницима, пднпснп у килпграмима гпдишое. Ппдаци су у већини случајева дпстављани у неадекватним мјерним јединицама 
(mg/m3, mg/Nm3, µg/m3, %), а недпстатак пптребних инфпрмација је пнемпгућип прерачун у мјерне јединице прпписане закпнпм. 
Збпг нехпмпгенпсти дпстављених ппдатака прпрачун укупних емисија за Републику Српску није бип мпгућ за већину загађујућих 
материја.  
 

60% 

40% 
Ппстрпјеоа кпја имају емисије 

Ппстрпјеоа кпја немају емисије 
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значајан прпблем у впђеоу Регистра и изради анализа и прпцјена п стаоу живптне средине те 
дпнпшеоу пдгпварајућих акција и планпва, у сврхе смаоеоа и спријечаваоа загађеоа 
живптне средине.  
 
Прпблематика дпстављаоа неадекватних и невалидних ппдатака би требала бити предмет 
будућих акција унутар надлежних институција, усмјерених на ппвећаое квалитета 
извјештаваоа и испуоеое закпнских пбавеза, какп самих пператера такп и Завпда, кап 
надлежне институције за усппстављаое и впђеое Регистра. 
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Табела 14. Емисије у ваздух 
Редни 

бр. 
Ппстрпјеое 

CH₄ 
kg/god 

CO kg/god 
CO₂ 

kg/god 
N₂O 

kg/god 
NH₃ 

kg/god 
NMVOC 
kg/god 

Noₓ/NO₂ 
kg/god 

SOₓ/SO₂ 
kg/god 

PM₁₀ 
kg/god 

PAH 
kg/god 

O₃ 
kg/god 

ТSP 

1.  ЈП "ДЕП-ПТ" 
Рeгипнална дeппниjа 

Рамићи 

- - - - - - - - - - - - 

2.  SHP Celex - 7.65 
mg/m³ 

12.67 % - - - 294.41 
mg/m³  

1292.77 
mg/m³ 

- - - - 

3.  РиТЕ Угљeвик 20301.49 283526 1873580000 30072.85 - 100534.66 3723179 127524292 2548951 - - - 
4.  Гранд прпмет - - - - - - - - - - - - 
5.  Тпплана Баоа Лука - 3240 1812000 - - - 80280 300420 11160 - - - 
6.  Тпплана Градишка, IEE - 20338.5 - - - - 7635.2 8467.2 - - - - 
7.  Екпмир - - - - - - - - - - - - 
8.  Тпплане ИНС - 560 - 160 - - 160 26 70 - - - 
9.  Витаминка - 23 mg/m³ - - - - 67 mg/m³ - - - - - 
10.  Рафинeриjа нафтe 

Брпд 
8384 58600 251207515 1566 - 17680 651596 3193144 - - - - 

11.  Мпнтинг мпнтажа - - - - - - - - - - - - 
12.  Секундарац - - 0.27 % - - - - - - - - - 
13.  ЈП Регипнална 

деппнија "ЕКП-ДЕП" 
5.38 

mg/m³ 
823.30 
mg/m³ 

- 12.71 
mg/m³ 

5.28 
mg/m³ 

- 23.86 
mg/m³ 

37.86 
mg/m³ 

48 mg/m³ - 32.42 
mg/m³ 

- 

14.  Баоалучка пивара  - 600.9 3605.7 - - - 28.5 32211.50 1442.3 - - - 
15.  "ЕФТ"-РиТЕ Станари - - - - - - 194.73 

mg/Nm³ 
197.67 

mg/Nm³ 
5.86 

mg/Nm³ 
- - - 

16.  R-S Silicon 
 

- 900 μg/m
3
 1.88% - - - 32.99 μg/m

3
 27.5 μg/m

3
 42.67 

μg/m
3
 

- - - 

17.  Аутппутеви Републике 
Српске 

- - - - - - - - - - - - 

18.  Хемпфарм - 3.2 
mg/Nm

3
 

11.71% - - - 149 
mg/Nm

3
 

61 mg/Nm
3
 15.2 

mg/Nm
3
 

- - - 

19.  Фабрика креча 
"Carmeuse" 

- 28800 - - - - 15000 161000 6000 - - - 

20.  Рудник кречоака 
"Carmeuse“ 

- - - - - - - - - - - - 

21.  Алумина - - 6855.84 - - - 10667.98 5832.39 - - - 2879.3 
22.  АrcelorMittal - - - - - - 20.05 1.72 - - - - 
23.  Ливница Тешић - - 0.25% - - - - - - - - - 
24.  МХ "ЕРС" ЗЕДП 

"Електрп-Бијељина" 
- - - - - - - - - - - - 
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МХЕ "ВЛАСЕНИЦА" 
25.  МХ "ЕРС" ЗЕДП 

"Електрп-Бијељина" 
МХЕ "ТИШЧА" 

- - - - - - - - - - - - 

26.  МХ "ЕРС"-МП ЗП 
Хидрпелектрана на 

Требишоици 

- - - - - - - - - - - - 

27.  Регипнална деппнија 
Стара пруга-Куревп 

- - - - - - - - - - - - 

28.  ЗП РиТЕ Гацкп 18487.34 375314.65 1861350000 27304.09 - 91342.02 5626983.16 3410.73 
mg/Nm

3
 

621.92  
mg/Nm

3
 

- - - 

29.  Нешкпвић - 0.009636 - - - - 0.000157 0.000290 0.000099 - - - 
30.  Махле Летрика 

Лакташи 
- - - - - - - - - - - - 

31.  Нин кпмерц - - - - - - - - - - - - 
32.  ТБГ БХ Какао-

Ппдружница Баоа 
Лука 

- - - - - - - - - - - - 

33.  СЗТР Пекара Гента - - - - - - - - - - - - 
34.  Нискпградоа 

Марјанпвић 
- 21.39 4254 - - 9.58 66.07 1.02 3.83 5.51 - - 

35.  Ганић-Бетпн - 6 1.19 - - 2.69 18.54 0.30 1.076 1.55 - - 
36.  Мира-Краш група - 45 mg/m

3
 5.90% - - - 28 mg/m

3
 0 mg/m

3
 - - - - 

37.  Кпнзум - - - - - - - - - - - - 
38.  Елим - 0.18 0.04 - - - 0.22 - - - - - 
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4.1.1. Емисије метана 

 
Пд укупнп 38 дпстављених извјештаја у Регистар ппстрпјеоа и загађивача Републике Српске за 
2016. гпдину, пднпснп 26 ппстрпјеоа кпја су дпставила вриједнпсти емисија загађујућих 
материја у ваздух, свега 4 ппстрпјеоа су пријавила емисије метана, штп је пкп 15% пд укупнпг 
брпја ппстрпјеоа. Најзначајнији извпри емисија метана су из сектпра индустријских прпцеса 
(рафинерија), енергетике (термпелектране) и птпада (деппнија птпада) (Графикпн 4). Јавнп 
предузеће „Регипнална деппнија ЕКП-ДЕП“ из Бијељине, је дпставилп вриједнпсти емисија у 
непрпписним мјерним јединицама, пднпснп у mg/m3, збпг чега није билп мпгуће израчунати 
укупне емисије метана у килпграмима гпдишое. Вриједнпсти емисија, пп ппстрпјеоима, су 
приказане у Табели 15. 
 
Табела 15. Емисије метана пп ппстрпјеоима  
Редни бр. Ппстрпјеое Емисије CH₄ kg/god 

1.  РиТЕ Угљeвик 20301.49 
2.  Рафинeриjа нафтe Брпд 8384 
3.  ЈП Регипнална деппнија "ЕКП-ДЕП" 5.38 mg/m³ 
4.  ЗП "Рудник и Термпелектрана Гацкп" 18487.34 

 

 
Графикпн 4. Емсије  CH4 пп сектприма 

 

4.1.2. Емисије угљен моноксида 

 
Главни извпри емисија угљен мпнпксида, у Републици Српскпј у 2016. гпдини, су из сектпра 
енергетике (тпплане, термпелектране), индустријских прпцеса (рафинерија, фабрике за 
прераду и прпизвпдоу, бензинска пумпа) те птпада (деппнија птпада) (Графикпн 5). Укупнп 16 
ппстрпјеоа је пријавилп емисије угљен мпнпксида, тачније 61% пд укупнпг брпја, пд чега су 4 
ппстрпјеоа (Фабрика за прeраду впћа и ппврћа и прпизвпдоу гптпвих прпизвпда пд впћа и 
ппврћа „Витаминка“, ЈП Регипнална деппнија "ЕКП-ДЕП", R-S Silicon, Мира-Краш група) 
дпставила ппдатке у непдгпварајућим мјерним једницама (mg/m3, µg/m3, mg/Nm3). Збпг 
недпстатка пптребних инфпрмација за прпрачун емисија у килпграмима гпдишое, није билп 
мпгуће израчунати укупне емисије угљен мпнпксида за Републику Српску. Ппјединачне 
вриједнпсти емисија за ппстрпјеоа су приказане у Табели 16. 
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Табела 16. Емисије угљен мпнпксида пп ппстрпјеоима 
Редни бр. Ппстрпјеое Емисије CП kg/god 

1.  РиТЕ Угљeвик 283526 

2.  Тпплана Баоа Лука 3240 

3.  Тпплана Градишка, IEE 20338.5 

4.  Тпплане ИНС 560 

5.  Витаминка 23 mg/m³ 

6.  Рафинeриjа нафтe Брпд 58600 

7.  ЈП Регипнална деппнија "ЕКП-ДЕП" 823.30 mg/m³ 

8.  Баоалучка пивара 600.9 

9.  R-S Silicon 900μg/m
3
 

10.  Фабрика креча "Carmeuse" 28800 

11.  ЗП "Рудник и Термпелектрана Гацкп" 375314.65 

12.  Нешкпвић 0.009636 

13.  Нискпградоа Марјанпвић 21.39 

14.  Ганић-Бетпн 6 

15.  Мира-Краш група 45 mg/m
3
 

16.  Елим 0.18 

17.  SHP Celex 7.65 mg/m³ 

18.  Хемпфарм 3.2 mg/Nm
3
 

 

 
Графикпн 5. Емисије CO пп сектприма 

 

4.1.3. Емисије угљен диоксида 

 
Највећа кпличина емисија угљен дипксида, кап једнпг пд најзначајнијих гаспва са ефектпм 
стаклене баште те самим тим врлп важнпг пплутанта живптне средине, дплази из сектпра 
енергетике са 80% учешћа (тпплане, термпелектране) и индустријских прпцеса са 20% учешћа 
(рафинерија, фабрике за прпизвпдоу и прераду, ппстрпјеоа за извпђеое радпва у 
нискпградои, рударству) (Графикпн 6). Укупнп 15 ппстрпјеоа је дпставилп емисије угљен 
дипксида у Регистар ппстрпјеоа и загађивача, пднпснп 58% пд укупнпг брпја ппстрпјеоа. Пд 
тпга, 6 ппстрпјеоа је дпставилп вриједнпсти емисија у прпцентима (Ливница Тешић, R-S Silicon, 
Мира-Краш група, SHP Celex, Секундарац, Хемпфарм). Кап штп је случај и кпд мнпгих других 
загађујућих материја, збпг недпсљеднпсти у мјерним јединицама и немпгућнпсти претвпрбе 
мјерних јединица усљед недпстатка пптребних инфпрмација, није билп мпгуће приказати 
укупне емисије угљен дипксида за Републику Српску, изражене у килпграмима гпдишое. 
Ппјединачне вриједнпсти емисија за свакп ппстрпјеое су приказане у Табели 17. 
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Табела 17. Емисије угљен дипксида пп ппстрпјеоима 
Редни бр. Ппстрпјеое Емисије CП2 kg/god 

1.  РиТЕ Угљeвик 1873580000 

2.  Тпплана Баоа Лука 1812000 

3.  Рафинeриjа нафтe Брпд 251207515 

4.  Баоалучка пивара 3605.7 

5.  R-S Silicon 1.88% 

6.  Ливница Тешић 0.25% 

7.  ЗП "Рудник и Термпелектрана Гацкп" 1861350000 

8.  Нискпградоа Марјанпвић 4254 

9.  Ганић-Бетпн 1.19 

10.  Мира-Краш група 5.90% 

11.  Елим 0.04 

12.  SHP Celex 12.67 % 

13.  Секундарац 0.27 % 

14.  Хемпфарм 11.71% 

15.  Алумина 6855.84 

 

Графикпн 6. Емисије CO2 пп сектприма 

 

4.1.4. Емисије азот субоксида 
 

Емисије азпт субпксида највећим дијелпм пптичу из сектпра енергетике (термпелектране, 
тпплане), те сектпра птпада (деппније птпада) и индустријских прпцеса (рафинерије) (Графикпн 
7). Пд укупнпг брпја ппстрпјеоа кпја су дпставила вриједнпсти емисија загађујућих материја у 
ваздух, самп 19% ппстрпјеоа емитује азпт субпксид у свпјим прпцесима. Ппстрпјеое ЈП 
Регипнална деппнија "ЕКП-ДЕП" је дпставилп вриједнпсти емисија у mg/m³, штп је 
пнемпгућилп прпрачун укупних емисија у прпписаним мјерним јединицама, пднпснп у 
килпграмима гпдишое кап и пдгпварајућу анализу емисија загађујућих материја у ваздух. 
Ппјединачне емисије за свакп ппстрпјеое су приказане у Табели 18. 
 
Табела 18. Емисије азпт субпксида пп ппстрпјеоима 

Редни бр. Ппстрпјеое Емисије N₂O kg/god 

1.  РиТЕ Угљeвик 30072.85 
2.  Тпплане ИНС 160 
3.  Рафинeриjа нафтe Брпд 1566 
4.  ЈП Регипнална деппнија "ЕКП-ДЕП" 12.71 mg/m³ 
5.  ЗП "Рудник и Термпелектрана Гацкп" 27304.09 
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Графикпн 7. Емисије N2O пп сектприма 

 

4.1.5. Емисије амонијака 

 
Пд укупнпг брпја ппстрпјеоа, кпја су пријавила емисије загађујућих материја у ваздух у 
Регистру ппстрпјеоа и загађивача Републике Српске, самп једнп ппстрпјеое, ЈП Регипнална 
деппнија "ЕКП-ДЕП", емитује ампнијак у свпјим прпцесима. Укупне гпдишое емисије 
ампнијака у Републици Српскпј у 2016. гпдини изнпсе 5.28 mg/m³ (Табела 19). ЈП Регипнална 
деппнија "ЕКП-ДЕП" није дпставила ппдатке неппхпдне за прпрачун укупних емисија у 
јединицама прпписаним Правилникпм п метпдплпгији и начину впђеоа регистра ппстрпјеоа и 
загађивача ("Службени гласник Републике Српске" брпј: 92/07), пднпснп у килпграмима 
гпдишое. 
 
Табела 19. Укупне емисије ампнијака  

Редни бр. Ппстрпјеое Емисије NH3 kg/god 

1.  ЈП Регипнална деппнија "ЕКП-ДЕП" 5.28 mg/m³ 

 

4.1.6. Емисије неметанских испарљивих органских једињења 

 
Емисије неметанских испарљивих прганских једиоеоа (NMVOC) је дпставилп укупнп 5 
ппстрпјеоа у Регистар ппстрпјеоа и загађивача Републике Српске. Укупне гпдишое емисије 
NMVOC-а за Републику Српску, у 2016. гпдини, изнпсе 209568.95 килпграма (Табела 20, 
Графикпн 8). Највећи прпценат емисија, тачније 92%, дплази из сектпра енергетике 
(термпелектране), дпк псталих 8% пптиче из сектпра индустријских прпцеса (рафинерија, 
бетпнара, ппстрпјеое за извпђеое радпва у пбласти нискпградое и рударства) (Графикпн 9).   
 
Табела 20. Укупне емисије NMVOC-а и прпцентуални удип ппстрпјеоа 

Редни бр. Ппстрпјеое Емисије NMVOC kg/god 
Прпцентуалнп 

учешће 

1.  РиТЕ Угљeвик 100534.66 48 % 
2.  Рафинeриjа нафтe Брпд 17680 8 % 
3.  ЗП "Рудник и Термпелектрана Гацкп" 91342.02 44 % 
4.  Нискпградоа Марјанпвић 9.58 0.0046 % 
5.  Ганић-Бетпн 2.69 0.0013 % 
Укупне 
емисије 

 209568.95 100 % 
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Графикпн 8. Укупне емисије NMVOC-а у kg/god 

 

Графикпн 9. Eмисијe NMVOC-а пп сектприма 

 

4.1.7. Емисије азотних оксида 

 
Највећи брпј ппстрпјеоа у Регистру, прекп 81%, је дпставип вриједнпсти емисија азптних 
пксида из свпјих прпцеса. Највећи прпценат емисија (66%) пптиче из сектпра индустријских 
прпцеса (рафинерије, фабрике за прераду и прпизвпдоу, бензинска пумпа, ппстрпјеое за 
извпђеое радпва у пбласти нискпградое и рударства) те сектпра енергетике (тпплане, 
термпелектране) и птпада (деппнија птпада) (Графикпн 10). Пд укупнп 21 ппстрпјеоа кпје је 
дпставилп ппдатке, 7 ппстрпјеоа (33%) је дпставилп емисије у непдгпварајућим мјерним 
јединицама (mg/m³, mg/Nm³, μg/m3), такп да није билп мпгуће приказати збир укупних емисија 
азптних пксида у закпнпм прпписаним мјерним јединицама, пднпснп у килпграмима на 
гпдишоем нивпу. Ппјединачне вриједнпсти емисија за свакп ппстрпјеое су приказане у Табели 
21. 
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Табела 21. Емисије азптних пксида пп ппстрпјеоима 
Редни бр. Ппстрпјеое Емисије NПₓ/NO₂ kg/god 

1.  РиТЕ Угљeвик 3723179 
2.  Тпплана Баоа Лука 80280 
3.  Тпплана Градишка, IEE 7635.2 
4.  Тпплане ИНС 160 
5.  Витаминка 67 mg/m³ 
6.  Рафинeриjа нафтe Брпд 651596 
7.  ЈП Регипнална деппнија "ЕКП-ДЕП" 23.86 mg/m³ 
8.  Баоалучка пивара 28.5 
9.  "ЕФТ"-Рудник и термпелектрана Станари 194.73 mg/Nm³ 
10.  R-S Silicon 32.99 μg/m

3
 

11.  Фабрика креча "Carmeuse" 15000 
12.  АrcelorMittal 20.05 
13.  ЗП "Рудник и Термпелектрана Гацкп" 5626983.16 
14.  Нешкпвић 0.000157 
15.  Нискпградоа Марјанпвић 66.07 
16.  Ганић-Бетпн 18.54 
17.  Мира-Краш група 28 mg/m

3
 

18.  Елим 0.22 
19.  SHP Celex 294.41 mg/m³ 
20.  Хемпфарм 149 mg/Nm

3 
21.  Алумина 10667.98 

 

Графикпн 10. Емисије NOₓ/NO₂  пп сектприма  

 

4.1.8. Емисије сумпорних оксида 

 
У Регистру ппстрпјеоа и загађивача Републике Српске емисије сумппрних пксида је дпставилп 
укупнп 18 ппстрпјеоа, пкп 69% пд укупнпг брпја ппстрпјеоа кпја су дпставила вриједнпсти 
емисија загађујућих материја у ваздух. Из прилпжених ппдатака је видљивп да највећа 
кпличина емисија дплази из сектпра индустријских прпцеса, тачније 61% (рафинерија, фабрике 
за прпизвпдоу и прераду различитих прпизвпда, бензинска пумпа, ппстрпјеое за извпђеое 
радпва у пбласти нискпградое и рударства), дпк 33% пптиче из сектпра енергетике 
(термпелектране, тпплане) а 6% из сектпра птпада (деппнија птпада) (Графикпн 11). Пдређен 
брпј ппстрпјеоа (33%) је дпставип ппдатке п емисијама у mg/m³, mg/Nm³ и μg/m3, штп је 
пнемпгућилп прпрачун укупних емисија у килпграмима на гпдишоем нивпу. Ппстрпјеоа кпја су 
дпставила ппдатке у непрпписним мјерним једницама су: ЈП Регипнална деппнија "ЕКП-ДЕП", 
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"ЕФТ"-Рудник и термпелектрана Станари, R-S Silicon, Хемпфарм, ЗП "Рудник и Термпелектрана 
Гацкп". Ппјединачне емисије сумппрних пксида пп ппстрпјеоима су приказане у Табели 22. 
 
Табела 22. Емисије сумппрних пксида пп ппстрпјеоима 

Редни бр. Ппстрпјеое Емисије SПₓ/SO₂ kg/god 

1.  РиТЕ Угљeвик 127524292 
2.  Тпплана Баоа Лука 300420 
3.  Тпплана Градишка, IEE 8467.2 
4.  Тпплане ИНС 26 
5.  Рафинeриjа нафтe Брпд 3193144 
6.  ЈП Регипнална деппнија "ЕКП-ДЕП" 37.86 mg/m³ 
7.  Баоалучка пивара 32211.5 
8.  "ЕФТ"-Рудник и термпелектрана Станари 197.67 mg/Nm³ 
9.  R-S Silicon 27.5μg/m

3
 

10.  Хемпфарм 61 mg/Nm
3
 

11.  Алумина 5832.39 
12.  ЗП "Рудник и Термпелектрана Гацкп" 3410.73 mg/Nm

3
 

13.  СЗТР Пекара Гента 1.02 
14.  Нискпградоа Марјанпвић 0.30 
15.  SHP Celex 1292.77 mg/m³ 
16.  Фабрика креча "Carmeuse" 161000 
17.  АrcelorMittal 1.72 
18.  Нешкпвић 0.000290 

 

Графикпн 11. Емисије SОₓ/SO₂ пп сектприма 

 

4.1.9. Емисије лебдећих честица  

 
Пд укупнп 26 ппстрпјеоа кпја су дпставила емисије загађујућих материја у Регистар, укупнп 13 
ппстрпјеоа је дпставилп ппдатке п емисијама лебдећих честица, кпје углавнпм пптичу из 
сектпра индустријских прпцеса, а пптпм из сектпра енергетике и птпада (Табела 23, Графикпн 
12). Ппдаци п емисијама су недпсљедни, усљед неправилнпсти у дпстављеним мјерним 
јединицама те није мпгућ приказ укупних гпдишоих емисија. Ппстрпјеоа кпја су дпставила 
ппдатке у непдгпварајућим мјерним јединицама (mg/m³, mg/Nm³ и μg/m3) умјестп у kg/god, су: 
ЈП Регипнална деппнија "ЕКП-ДЕП", "ЕФТ"-Рудник и термпелектрана Станари, R-S Silicon, ЗП 
"Рудник и Термпелектрана Гацкп"и Хемпфарм.    
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Табела 23. Емисије лебдећих честица пп ппстрпјеоима 
Редни бр. Ппстрпјеое Емисије PM₁₀ kg/god 

1.  РиТЕ Угљeвик 2548951 
2.  Тпплана Баоа Лука 11160 
3.  Тпплане ИНС 70 
4.  ЈП Регипнална деппнија "ЕКП-ДЕП" 48 mg/m³ 
5.  Баоалучка пивара 1442.3 
6.  "ЕФТ"-Рудник и термпелектрана Станари 5.86 mg/Nm³ 
7.  R-S Silicon 42.67 μg/m

3
 

8.  Фабрика креча "Carmeuse" 6000 
9.  ЗП "Рудник и Термпелектрана Гацкп" 621.92 mg/Nm

3
 

10.  Нешкпвић 0.000099 
11.  Нискпградоа Марјанпвић 3.83 
12.  Ганић-Бетпн 1.08 
13.  Хемпфарм 15.2 mg/Nm

3
 

 

Графикпн 12. Емисије PM₁₀ пп сектприма 

 

4.1.10. Емисије полицикличних ароматичних угљоводоници 

 
Према ппдацима из Регистра, јакп мали прпценат ппстрпјеоа емитује пплицикличне 
арпматичне угљпвпдпнике у свпјим прпцесима, тачније свега 2 ппстрпјеоа, пднпснп 8% пд 
укупнпг брпја ппстрпјеоа. Укупне емисије пплицикличних арпматичних угљпвпдпника (PAH) 
изнпсе 7.06 kg/god (Табела 24, Графикпн 13). Емисије PAH-пва пптичу из сектпра индустријских 
прпцеса.  
   
Табела 24. Укупне емисије PAH-пва  

Редни бр. Ппстрпјеое Емисије PAH kg/god 

1.  Нискпградоа Марјанпвић 5.51 
2.  Ганић-Бетпн 1.55 

Укупне 
емисије 

 7.06 
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Графикпн 13. Укупне емисије PAH-пва у kg/god 

 

4.1.11. Емисије озона 

 
На пснпву ппдатака дпстављених у Регистар ппстрпјеоа и загађивача Републике Српске, за 
2016. гпдину, утврђенп је да је самп једнп ппстрпјеое пријавилп емисије пзпна у ваздух, тј. ЈП 
Регипнална деппнија "ЕКП-ДЕП". Укупне емисије пзпна изнпсе 32.42 mg/m³ (Табела 25). ЈП 
Регипнална деппнија "ЕКП-ДЕП" није дпставила ппдатке пптребне за прпрачун укупних емисија 
у мјерним јединицама прпписаним Правилникпм п метпдплпгији и начину впђеоа регистра 
ппстрпјеоа и загађивача ("Службени гласник Републике Српске" брпј: 92/07), пднпснп у 
килпграмима на гпдишоем нивпу. 
 
Табела 25. Укупне емисије пзпна 

Редни бр. Ппстрпјеое Емисије П3 kg/god 

1.  ЈП Регипнална деппнија "ЕКП-ДЕП" 32.42 mg/m³ 

 

4.1.12. Емисије укупних суспендованих честица 
 
Пд укупнп 26 ппстрпјеоа кпја су дпставила вриједнпсти емисија у Регистар ппстрпјеоа и 
загађивача Репбулике Српске за 2016. гпдину, самп једнп ппстрпјеое је дпставилп вриједнпсти 
емисија укупних суспендпваних честица. Укупне емисије TSP-а у ппстрпјеоу Алумина и у 
Републици Српскпј изнпсе 2879.3 kg/god (Табела 26). Емисије укупних суспендпваних честица 
пптичу из сектпра индустријских прпцеса. 
 
Табела 26. Укупне емисије укупних суспендпваних честица 

Редни бр. Ппстрпјеое Емисије TSP kg/god 

1.  Алумина 2879.3 

 

0

1

2

3

4

5

6

Нискпградоа Марјанпвић Ганић-Бетпн 



Гпдишои извјештај п Регистру ппстрпјеоа и загађивача Републике Српске за 2016. гпдину 

 

 

| 37  
 

4.2.  Дифузне емисије 

 
Према Правилнику п метпдплпгији и начину впђеоа регистра ппстрпјеоа и загађивача 
("Службени гласник Републике Српске" брпј: 92/07), ппстрпјеоа пбавезна за дпстављаое 
ппдатака п емисијама у ваздух у Регистар, имају пбавезу дпстављаоа и дифузних емисија 
насталих упптребпм гприва за впзила и мпбилна ппстрпјеоа, за сљедеће пплутанте: угљен 
дипксид, угљен мпнпксид, сумппрне пксиде, азптне пксиде, неметанска испарљива прганска 
једиоеоа, лебдеће честице и пплицикличне арпматичне угљпвпдпнике. Укупнп 22 ппстрпјеоа 
(58% пд укупнпг брпја ппстрпјеоа кпја су дпставила извјештаје у Регистар) је, на пснпву 
пптрпшое гприва и емисипних фактпра за сваки пплутант, дпставилп прпрачунате вриједнпсти 
укупних дифузних емисија из впзила и мпбилних ппстрпјеоа на лпкацији, ван лпкације те 
укупне дифузне емисије. У Табели 27 приказане су дифузне емисије пп ппстрпјеоима, за сваки 
пплутант. 
 
Табела 27. Дифузне емисије 
Редни 

бр. 
Ппстрпјеое 

CO₂ 
(kg/t) 

Soₓ 
(kg/t) 

Noₓ 
(kg/t) 

NMVOC 
(kg/t) 

CO 
(kg/t) 

PM₁₀ 
(kg/t) 

PAH 
(g/t) 

Укупне емисије из впзила и мпбилних ппстрпјеоа на лпкацији 
 

1.  
Рафинерија нафте 

Брпд 
144280 0 1275 309 0 0 0 

2.  Витаминка 202533.32 51.568 3145.648 456054.5 1018.468 182.4218 262.3522 

3.  SHP Celex 191976.2 90.488 2307.9276 327149.3003 731.4836 133.8312 190.4258 

4.  
ЈП "ДЕП-ПТ" 
Регипнална 

деппнија Рамићи 

447593.61 113.96 6951.8 1007.87 2250.79 403.15 579.79 

5.  РиТЕ Угљевик 34004942.25 8658.16 528148.05 76570.64 170998.75 30628.26 44048.41 

6.  
Тпплана 

Градишка, ИЕЕ 
10368.6 2.64 161.04 23.35 52.14 9.34 13.43 

7.  
ЈП Регипнална 
деппнија "ЕКП-

ДЕП" 

0.142 0.163 0.157 0.395 0.086 0.28 0.21 

8.  
"ЕФТ"-Рудник и 
термпелектрана 

Станари 

16511 4.24 258.92 37512 83.83 15.01 21.6 

9.  
Фабрика креча 

"Carmeuse" 
20108.8 5.12 312.32 45.28 101.12 18.112 26.048 

10.  
Рудник кречоака 

“Carmeuse" 
245770 62576.8 375460.8 553414 1235892 221365 318359 

11.  АrcelorMittal 16009270.2 8564.6 244592.6 35366.6 79002.1 14416.3 20353 

12.  Ливница Тешић 3608.8 7.91 49.931 7.09375 15.875 3.2575 4.0925 

13.  
Регипнална 

деппнија Стара 
пруга-Куревп 

90489.6 23.04 1405.44 203.76 455.04 81.504 117.216 

14.  
ЗП "Рудник и 

Термпелектрана 
Гацкп" 

15181.8 3.87 235.8 34.19 76.34 13.67 0.19666 

15.  Екпмир 1414 0.36 21.96 3.18 7.11 1.27 1.83 

16.  Нин кпмерц 1571 0.4 24.4 3537.5 7.9 1.415 2.035 

17.  
ТБГ БХ Какао-

Ппдружница Баоа 
Лука 

5652.45 1.4392 87.7912 12.727925 28.4242 5.09117 7.32193 

18.  
Нискпградоа 
Марјанпвић 

314 0.08 4.88 0.41 1.58 0.13 0.29 

19.  Ганић-Бетпн 42 0.024 2.03 2.54 0.63 0.18 1.44 

20.  Мира-Краш група 4932.94 1.45 73.44 10.61 23.7 4.25 6.1 

Укупне емисије из впзила ван лпкације 
 

21.  РиТЕ Угљевик 804496.99 11452.67 1874.05 31.61 121.2 2849.23 38.75 
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22.  АrcelorMittal 51000.7 13 792.1 114.8 256.5 45.9 66.1 

23.  Ливница Тешић 6284 1.6 97.6 14.15 31.6 5.66 8.14 

24.  Екпмир 21994 14 205.58 28.56 63.38 11.92 16.73 

25.  Нин кпмерц 9488.84 2.416 147.376 21366.5 47.716 8.5466 12.2914 

26.  Елим 694382 176.8 10784.8 1563575 3491.8 627.64 899.47 

27.  

Мпнтинг 
мпнтажа/прпизвп

днп ппслпвни 
пбјекат 

3017.04 0.768 46.86 6.79 15.17 2.72 3.91 

28.  
МАахле Летрика 

Лакташи 
59980.78 15.27 931.59 135.06 301.62 54.02 77.7 

29.  
ТБГ БХ Какао-

Ппдружница Баоа 
Лука 

48396.226 12.3224 751.6664 108.97622 243.3674 43.59049 62.69021 

30.  
Нискпградоа 
Марјанпвић 

3.94 1 61.19 9.17 19.81 3.69 5.22 

31.  Ганић-Бетпн 1.151 0.28 16.51 0.15 5.37 0.89 0.11 

32.  Мира-Краш група 7540.8 1.92 1.92 16.98 37.92 6.79 9.77 

Укупне дифузне емисије 
 

33.  
Рафинерија нафте 

Брпд 
144280 0 1275 309 0 0 0 

34.  Витаминка 202533.32 51.568 3145.648 456054.5 1018.468 182.4218 262.3522 

35.  SHP Celex 191976.2 90.488 2307.9276 327149.3003 731.4836 133.8312 190.4258 

36.  
ЈП "ДЕП-ПТ" 
Регипнална 

деппнија Рамићи 

447593.61 113.96 6951.8 1007.87 2250.79 403.15 579.79 

37.  РиТЕ Угљевик 34809439.24 20110.83 530022.1 76602.25 171119.95 33477.49 44087.16 

38.  
Тпплана 

Градишка, ИЕЕ 
10368.6 2.64 161.04 23.35 52.14 9.34 13.43 

39.  
ЈП Регипнална 
деппнија "ЕКП-

ДЕП" 

0.142 0.163 0.157 0.395 0.086 0.28 0.21 

40.  
"ЕФТ"-Рудник и 
термпелектрана 

Станари 

16511 4.24 258.92 37512 83.83 15.01 21.6 

41.  
Фабрика креча 

"Carmeuse" 
20108.8 5.12 312.32 45.28 101.12 18.112 26.048 

42.  
Рудник кречоака 

“Carmeuse" 
245770 62576.8 375460.8 553414 1235892 221365 318359 

43.  АrcelorMittal 16060270.9 8577.6 245384.7 35481.5 79258.6 14462.2 20419 

44.  Ливница Тешић 9892.8 9.51 147.531 21.24375 47.475 8.9175 12.2325 

45.  
Регипнална 

деппнија Стара 
пруга-Куревп 

90489.6 23.04 1405.44 203.76 455.04 81.504 117.216 

46.  
ЗП "Рудник и 

Термпелектрана 
Гацкп" 

15181.8 3.87 235.8 34.19 76.34 13.67 0.19666 

47.  Екпмир 23408 14.36 227.54 31.74 70.49 13.19 18.56 

48.  Нин кпмерц 11059.84 2.816 171.776 24904 55.616 9.9616 14.3264 

49.  Елим 694382 176.8 10784.8 1563575 3491.8 627.64 899.47 

50.  

Мпнтинг 
мпнтажа/прпизвп

днп ппслпвни 
пбјекат 

3017.04 0.768 46.86 6.79 15.17 2.72 3.91 

51.  
Махле Летрика 

Лакташи 
59980.78 15.27 931.59 135.06 301.62 54.02 77.7 

52.  
ТБГ БХ Какао-

Ппдружница Баоа 
Лука 

54048.676 13.7616 839.4576 121.70414 271.7916 48.68166 70.01214 

53.  
Нискпградоа 
Марјанпвић 

317.94 1.08 66.07 9.58 21.39 3.83 5.51 
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54.  Ганић-Бетпн 43.151 0.304 18.54 2.69 6 1.075 1.55 

55.  Мира-Краш група 12473.74 3.37 75.36 75.06 61.62 11.04 15.88 

 
Укупне гпдишое дифузне емисије за Републику Српску, за 2016. гпдину, приказане су у Табели 
28 и на Графикпну 14. 
 
Табела 28. Укупне гпдишое дифузне емисије у Републици Српскпј у 2016. гпдини 
Редни 

бр. 
Дифузне 
емисије 

CO₂ 
 (kg/t) 

SПₓ  
(kg/t) 

NПₓ 
(kg/t) 

NMVOC 
(kg/t) 

CO  
(kg/t) 

PM₁₀ 
(kg/t) 

PAH 
 (g/t) 

1.  

Ук. емисије 
из впзила и 
мпбилних 

ппстрпјеоа 
на 

лпкацији 

51416560.71 80106.31 1164520 1491264.947 1490747 267282.5 383994.8 

2.  

Ук. емисије 
из впзила 

ван 
лпкације 

1706586.467 11692.05 15711.24 1585407.746 4635.453 3660.597 1200.882 

3.  Ук. 
дифузне 
емисије 

53123147.18 91798.36 1180231 3076720.263 1495383 270943.1 385195.6 

 

 

Графикпн 14. Укупне гпдишое дифузне емисије настале упптребпм гприва 

 

4.3. Испуштања у земљиште 

 
У складу са пдредбама Правилника п метпдплпгији и начину впђеоа регистра ппстрпјеоа и 
загађивача ("Службени гласник Републике Српске" брпј: 92/07), сва ппстрпјеоа кпја имају 
екплпшку дпзвплу су пбавезна дпставити ппдатке п врсти и кпличини укупних и акцидентнп 
испуштених загађујућих материја у земљиште, кап и метпдама мјереоа. На пснпву 
дпстављених ппдатака у Регистар ппстрпјеоа и загађивача Републике Српске, утврђенп је да 
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самп 2 ппстрпјеоа (Графикпн 15), пд укупнп 38 ппстрпјеоа кпја су дпставила извјештаје у 
Регистар, у тпку свпјих активнпсти у земљиште испуштају сљедеће врсте загађујућих материја: 
плпвп, кадмијум, бакар, манган, цинк, жељезп и пстале врсте. Ппстрпјеоа кпја испуштају 
загађујуће материје у земљиште су Баоалучка пивара и Махле Летрика Лакташи. Укупне 
гпдишое кпличине испуштених загађујућих материја, изражене у килпграмима на гпдишоем 
нивпу, приказане су у Табели 29 и на Графикпну 16.  

Графикпн 15. Испуштаое загађујућих материја у земљиште 
 
Табела 29. Укупна гпдишоа кпличина испуштених загађујућих материја у земљиште у 
Републици Српскпј 

Ппстрпјеоа Плпвп 
kg/god 

Кадмијум 
kg/god 

Бакар 
kg/god 

Манган 
kg/god 

Цинк 
kg/god 

Жељезп 
kg/god 

Псталп 
kg/god 

Баоалучка 
пивара 

18.50 0.50 34.90 1243.30 85.50 36027 - 

Махле Летрика 
Лакташи 

- - - - - - 85700 
 

Укупна кпличина 18.50 0.50 34.90 1243.30 85.50 36027 85700 

 
 

 
 

Графикпн 16. Укупна гпдишоа кпличина испуштених загађујућих материја у земљиште 

5% 

95% 
Ппстрпјеоа кпја испуштају 
загађујуће материје у 
земљиште 

Ппстрпјеоа кпја не испуштају 
загађујуће материје у 
земљиште 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Плпвп 
kg/god 

Кадмијум 
kg/god 

Бакар 
kg/god 

Манган 
kg/god 

Цинк 
kg/god 

Жељезп 
kg/god 

Псталп 
kg/god 



Гпдишои извјештај п Регистру ппстрпјеоа и загађивача Републике Српске за 2016. гпдину 

 

 

| 41  
 

4.4. Испуштање отпадних вода 
 
Испуштаое птпадних впда, кап прпдукта технплпшких прпцеса у ппстрпјеоима, је значајан дип 
Регистра ппстрпјеоа и загађивача. Пператери су дужни да у саставу Табеле 3, прпписане 
Правилникпм п метпдплпгији и начину впђеоа регистра ппстрпјеоа и загађивача ("Службени 
гласник Републике Српске" брпј: 92/07), дпставе ппдатак п начину испуштаоа птпадних впда 
(испуштаое у ппвршинске впде, ппдземне впде или јавну канализацију), врсти испуштених 
материја, према Табели 1А Правилника п метпдплпгији и начину впђеоа регистра ппстрпјеоа и 
загађивача ("Службени гласник Републике Српске" брпј: 92/07), метпдплпгији мјереоа 
кпличине испуштених загађујућих материја те оихпвим укупним кпличинама  израженим у 
килпграмима на гпдишоем нивпу, кап и акцидентним испуштаоима. Према дпстављеним 
ппдацима у Регистру, највећи прпценат ппстрпјеоа (63%) испушта свпје птпадне впде у 
ппвршинске впде, а затим у јавну канализацију и ппдземне впде (Графикпн 17). У тпку 2016. 
гпдине нису забиљежена акцидентна испуштаоа птпадних впда и загађујућих материја. 

 
Графикпн 17. Начин испуштаоа птпадних впда 

 
 

4.4.1. Испуштање отпадних вода у површинске/подземне воде 
 

 У Регистру ппстрпјеоа и загађивача Републике Српске, за 2016. гпдину, укупнп 22 ппстрпјеоа, 
пднпснп 58% пд укупнпг брпја ппстрпјеоа, је дпставилп ппдатке п испуштеним птпадним 
впдама и кпличини испуштених загађујућих материја у ппвршинске/ппдземне впде. Највећа 
кпличина пптадних впда дплази из сектпра индустријских прпцеса (77%), а маое кпличине из 
сектпра енергетике и птпада (Графикпн 18). Према Правилнику, пператери су дужни дпставити 
ппдатке п кпличини испуштених загађујућих материја у килпграмима на гпдишоем нивпу, 
међутим мнпга ппстрпјеоа су дпстављала ппдатке у непрпписним мјерним јединицама 
(gO₂/m³, mg/l, g/m³, ml/l),  штп је пнемпгућилп прпрачун укупних кпличина већег брпј врста 
испуштених загађујућих материја за Републику Српску у 2016. гпдини. У Табели 30 су приказане 
укупне гпдишое кпличине сљедећих испуштених загађујућих материја: арсен и једиоеоа, никл 
и једиоеоа, флуприди, ксилен или ксилпл, бакар, кпбалт, хрпм шестпвалентни, сулфиди, 
укупни алуминијум, сребрп, жива, антимпн, калај, сулфити, фпрмалдехид, губитак жареоем, 
пепеп, пргански азпт, жарени пстатак, укупни суви пстатак, ампнијак, бензен или бензпл, 
ампнијачни азпт, минерална уља, перманганатни индекс, укупни пргански угљеник и укупне 
чврсте материје. Ппјединачне кпличине испуштених загађујућих материја, пп ппстрпјеоима, су 
приказане у Табели 31.   
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Графикпн 18. Прпцентуална заступљенпст сектпра у испуштаоу птпадних впда у 

ппвршинске/ппдземне впде 
 

Табела 30. Укупне гпдишое кпличине испуштених загађујућих материја у ппвршинске/ 
ппдземне впде 

Загађујућа материја Укупна гпдишоа кпличина Мјерна јединица 

арсен и једиоеоа 38.48 kg/god 
никл и једиоеоа 30.29 kg/god 

флуприди 379.29 kg/god 
ксилен или ксилпл <5.91 kg/god 

бакар 26.26 kg/god 
кпбалт 2.56 kg/god 

хрпм шестпвалентни 6.53  mg/m³ 
сулфиди 10.06 kg/god 

ук. алуминијум 9665.61 kg/god 
сребрп 0.38 kg/god 
жива 2.4 kg/god 

антимпн 8.29 kg/god 
калај 8.86 kg/god 

сулфити 3577.26 kg/god 
фпрмалдехид 0.08 kg/god 

губитак жареоем 497.47 g/m³ 
пепеп   828.67 g/m³ 

прг.азпт  9.5 g/m³ 
жарени пстатак   154 g/m³ 
ук.суви пстатак   242 g/m³ 

ампнијак 190.97 kg/god 
бензен или бензпл  4.5 μg/l 

ампнијачни азпт 0.000331 kg/god 
минерална уља  6.7 mg/l 

перманганатни индекс  13.8 mg O2/l 
ук.прг.угљеник   24 mg C/l 
ук.чврсте мат 1238.13 g/m³ 
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Табела 31. Испуштене загађујуће материје у ппвршинске/ппдземне впде, за А категприју ппстрпјеоа (kg/god) 
Заг. 

 мат. 
SHP 

Celex 
 

РиТЕ 
Угљевик 

Витаминка Рафинерија 
нафте Брпд 

Баоалучка 
пивара 

"ЕФТ"-
РиТЕ 

Станари 

Фабрика 
креча  

Carmeuse  

Рудник 
кречоака 
Carmeuse  

Алумина АрцелпрМиттал Ливница 
Тешић 

МХ "ЕРС"-МП ЗП 
Хидрпелектрана 
на Требишоици 

ЗП "РиТЕ 
Гацкп" 

Хемпфарм Секундарац ЈП "ДЕП-ПТ" 
Регипнална 

деппнија 
Рамићи 

BPK5 17021.21 12298 11912 9055 24481 18.93 2.17 
gO₂/m³ 

- 5401.37 10310.63 2.1 
gO₂/m³ 

43 mg O₂/l 5750.15 44.67 g/m³ 1.5 g П2/m³ 
 

80.68 gП2/m³ 
 

HPK 62930.91 35941 24135 98466 72817 46 5.60 
gO₂/m³ 

- 24662.66 48322.32 52 
gO₂/m³ 

127 mg O₂/l 73172.41 185.93 
g/m³ 

21 g П2/m³ 
 

244.88 
gП2/m³ 

укупни азпт 3213.57 - 256 125417 1250 1.83 - - 3520.50 6507.07 - - 6772.59 43.03 g/m³ 
 

1.85 g/m³ 106.36 g/m³ 
 

укупни фпсфпр 583.34 94 16.7 309 170 0.15 0.21 g/m³ - 264.20 197.16 0.45 
g/m³ 

- 145.93 0.40 g/m³ 
 
 

0.04 g/m³ 
 

0.65 g/m³ 
 

ампнијак - 402 18.08 46869 - < 0.2 - - - - 0.2 g/m³ - 3850.48 - - 53.51 g/m³ 
арсен и 

једиоеоа 
- - - 7.99 - - - - 27.83 - - - 2.66 - - - 

никл и 
једиоеоа 

- - - 3.72 - 0.87 - - - - - - 25.7 - - - 

бензен или 
бензпл 

- - - <5.91 - - - - - - - - 0 - - - 

хлприди 16606.54 24492 - 42270 - - - - - - - - 16197.24 61.33 g/m³ - 
197.79 
mg/m³ 

флуприди - - - - - - - - - - - - 379.29 - - - 
тплуен или 

тплупл 
- - - <5.91 - - - - - - - - - - - - 

укуп. прг. 
угљеник 

- - - - - - - - - - - 24 mg C/l - - - - 

ксилен или 
ксилпл 

- - - <5.91 - - - - - - - - - - - - 

бакар 6.94 - - 0.01 - - - - 9.53 - - - 9.78 - - - 
кпбалт - - - - - - - - - - - - 2.56 - - - 
плпвп - - - 0 - - - - - - - - - - - 0.17 mg/m³ 
цинк 23.98 - - 16.03 - - - - 360.13 - - - 27.93 - - 28.01 mg/m³ 

сулфати - - - 56242 - - - - - - - - 1124850.17 85.60 g/m³ - 43.10 mg/m³ 
гвпжђе - - - 327 - - - - 402.22 - - - 301.86 - - - 

кадмијум - - - <0.06 - - - - - - - - 0.21 - - - 
хрпм - - - 0.84 - - - - - - - - - - - - 

сулфиди - - - 0 - - - - - - - - 10.06 - - - 
минералнп 

уље 
- - - <591 - - - - - 141.69 - - 506.88 - - - 

укупне масти и 
уља 

- - - 6430 - - - - - - - - - 46.40 g/m³ ˂2.7 g/m³ 
 

- 

укуп. сусп. 
материје 

- - - 47696 - - - - - - - - - 78.33  
g/m³ 

- - 

талпг накпн 
0.5х талпжеоа 

- - - - - - <0.5 ml/l - - - - - - 20.15  
ml taloga/l 

- - 

нитритни азпт - - - - - - 3.14 g/m³ - - - - - - 3.42 
g/m³ 

0.15 g/m³ 
 

0.74 g/m³ 
 
 

нитратни азпт - - - - - - 0.09 g/m³ - - - - - - 0.54 g/m³ 0.87 g/m³ 2.76 g/m³ 
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укуп. сусп. 
материје TDS 

(g/l) 

- - - - - - 27.5 g/m³ <0.02 - - - - - - - - 

pH вриједнпст - - - - - - - 8.2 - - - - - 6.81 7.55 7.61 
прпсјечна 

температура 
- - - - - - - 21.2 - - - - - - - - 

алуминијум 
укупни 

- - - - - - - - 9424.34 - - - 241.27 - - - 

манган укупни - - - - - - - - 63.18 1151.28 - - - - 123  
mg/m³ 

105.89 
mg/m³ 

 
сусп. чврсте 

материје 
- - - - - - - - - 204789.91 - - - - 80 g/m³ 

 
26.94 g/m³ 

садржај 
ампнијачнпг 

азпта 

- - - - - - - - - 126.02 - - - 6.35 g/m³ 1.73 g/m³ 
 

45.93 g/m³ 

садржај 
жељеза 

- - - - - - - - - 5313.59 - - - - 245  
mg/m³ 

418.09 
mg/m³ 

 
сребрп - - - - - - - - - - - - 0.38 - - - 
жива - - - - - - - - - - - - 2.4 - - - 

антимпн - - - - - - - - - - - - 8.29 - - - 
калај - - - - - - - - - - - - 8.86 - - - 

ук.хрпм - - - - - - - - - - - - 25.78 - - 11.90 mg/m³ 
хрпм 

шестпвалентни 
- - - - - - - - - - - - - - - 6.53 mg/m³ 

сулфити - - - - - - - - - - - - 3577.26 - - - 
фпрмалдехид - - - - - - - - - - - - 0.08 - -  

укуп.чврсте 
мат. 

- - - - - - - - - - - - - 1238.13  
g/m³ 

- - 

губитак 
жареоем 

- - - - - - - - - - - - - 409.47 
g/m³ 

88 g/m³ - 

пепеп - - - - - - - - - - - - - 828.67 
g/m³ 

- - 

пргански азпт - - - - - - - - - - - - - 9.50 g/m³ 
 

- - 

сусп.мат.пп 
Имхпфф-у 

- - - - - - - - - - - - - 0.20 
ml taloga/l 

˂0.2 ml 
taloga/l 

 

- 

жарени пстатак - - - - - - - - - - - - - - 154 g/m³ - 
укуп.суви 

пстатак 
- - - - - - - - - - - - - - 242 g/m³ - 
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Табела 32. Испуштене загађујуће материја у ппвршинске/ппдземне впде, за Б категприју ппстрпјеоа (kg/god) 
Редни бр. Загађујућа материја "Нешкпвић" Нискпградоа 

Марјанпвић 
Ганић-Бетпн Мира Кпнзум 

 
Елим 

1.  BPK5 54.75 0.09 0.09 586.4 7.5 mg O2/l 111.75 
2.  HPK 119.14 0.16 0.16 1489.65 44.7 mg O2/l 433.59 
3.  укупни азпт 24.35 - - 522.65 1.8 mg N/l 15.15 
4.  укупни фпсфпр - 0.000815 0.000815 42.51 0.41 mg P/l 0.49 
5.  ампнијак - - - 190.12 - 0.85 
6.  бензен или бензпл - - - - 4.5 μg/l - 
7.  тплуен или тплупл - - - - 0.97 μg/l - 
8.  укуп.сусп.материје - 0.06 0.06 - 25.1 mg/l - 
9.  ампнијачни азпт - 0.000163 0.000168 - - - 
10.  нитратни азпт - 0.02 0.02 - - - 
11.  нитритни азпт - 0.000163 0.000161 - - - 
12.  ук.чврсте материје - 5.66 5.62 - - - 
13.  плпвп - - - - 0.45 mg/l - 
14.  гвпжђе - - - - 12 mg/l - 
15.  минерална уља - - - - 6.7 mg/l - 
16.  перманганатни индекс - - - - 13.8 mg O2/l - 
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4.4.2. Отпадне воде испуштене у канализацију за третман ван локације или 
узете за треман ван локације  

 
Према дпстављеним ппдацима у Регистар ппстрпјеоа и загађивача Републике Српске, укупнп  2 
ппстрпјеоа испуштају свпје птпадне впде у канализацију (Графикпн 20). Ппстрпјеоа кпја су 
дпставила ппдатке п кпличини испуштених загађујућих материја у канализацију су ПЈ "Тпплана" 
Градишка, IEE и СЗТР Пекара Гента, за сљедеће врсте материја:  BPK5, HPК и укупни фпсфпр. 
Укупне гпдишое кпличине наведених материја за Републику Српску у 2016. гпдини су: 168.96 
kg/god BPK5, 728.54 kg/god HPK и 0.028 kg/god укупнпг фпсфпра (Табела 33, Графикпн 19).    
 
Табела 33. Укупна кпличина испуштених загађујућих материја у канализацију, за третман ван 
лпкације или узете за треман ван лпкације (kg/god) 
Редни бр. Загађујућа материја ПЈ "Тпплана" 

Градишка, IEE 
СЗТР Пекара 

Гента 
Укупна 

кпличина 

1.  BPK5 165.56 3.4 168.96 
2.  HPK 723.54 5 728.54 
3.  ukupni fosfor - 0.028 0.028 

 
 

 
 

Графикпн 19. Укупна кпличина испуштених загађујућих материја у канализацију 
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Графикпн 20. Испуштаое птпадних впда у канализацију 

 

4.5. Одлагање отпада  
 
У складу са Правилникпм п метпдплпгији и начину впђеоа регистра ппстрпјеоа и загађивача 
("Службени гласник Републике Српске" брпј: 92/07) и Табелпм 3, пператери су дужни дпставити 
ппдатке п пдлагаоу и збриоаваоу ппаснпг и неппаснпг птпада унутар лпкације ппстрпјеоа, п 
пдвпзу птпада ван лпкације за пдлагаое унутар или ван граница РС и БиХ те п врстама 
прпизведенпг ппаснпг птпада. Неппхпднп је дпставити сљедеће инфпрмације: врсту птпада, 
шифру птпада према Правилнику п категпријама птпада са каталпгпм (Службени гласник 
Републике Српске, брпј: 39/05), укупну гпдишоу кпличину у килпграмима, метпду мјереоа, 
прпцјене или прпрачуна, врсту активнпсти, шифру активнпсти према Правилнику п 
категпријама птпада са каталпгпм (Службени гласник Републике Српске, брпј: 39/05) и 
инфпрмације п лпкацији. 
  

4.5.1. Одлагање отпада на или у земљиште унутар локације постројења 
 

Пд укупнп 38 ппстрпјеоа у Регистру ппстрпјеоа и загађивача, 16 ппстрпјеоа (42%) пдлаже 
птпад унутар свпје лпкације, на или у земљиште. Кпличине пдлпженпг ппаснпг и неппаснпг 
птпада је, према Правилнику,  пптребнп дпставити у килпграмима на гпдишоем нивпу, 
међутим пдређен брпј ппстрпјеоа је дпстављап ппдатке у непдгпварајућим мјерним 
јединицама те није билп мпгуће прпрачунати укупне гпдишое кпличине птпада за Републику 
Српску за 2016. гпдину.  Кпличине пдлпженпг ппаснпг и неппаснпг птпада на или у земљиште 
унутар лпкације, пп ппстрпјеоима, су приказане у Табели 34. Ппдаци ппказују да је пдлпжена 
мнпгп већа кпличина неппаснпг птпада негп ппаснпг и да највећа кпличина птпада пптиче из 
сектпра  индустријских прпцеса, а пптпм из сектпра енергетике и птпада (Графикпн 21).  
 
Наппмена: Приликпм прегледа дпстављених ппдатака п кпличини пдлпженпг ппаснпг и неппаснпг 

птпада на или у земљиште унутар лпкације ппстрпјеоа, примјећене су пдређене недпсљеднпсти у 
дпстави инфпрмација пд стране пператера. Пдређени брпј ппстрпјеоа је дпставип непппуоене табеле у 
свпјим извјештајима, дјелимичнп збпг неппсједпваоа инфпрмација п третману птпада а дјелимичнп збпг 
чиоенице да није билп пдлагаоа птпада. Збпг нејаснпћа у тумачеоу извјештаја, ппдаци п кпличини 
пдлпженпг ппаснпг и неппаснпг птпада на или у земљиште унутар лпкације ппстрпјеоа се сматрају  
невалидним. 
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птпадне впде у канализацију 
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птпадне впде у канализацију 



Гпдишои извјештај п Регистру ппстрпјеоа и загађивача Републике Српске за 2016. гпдину 

 

 

| 48  
 

Табела 34. Кпличина пдлпженпг птпада на или у земљишту унутар лпкације ппстрпјеоа 
Редни бр. Ппстрпјеое Кпличина ппаснпг 

птпада (kg/god) 
Кпличина неппаснпг 

птпада (kg/god) 

1.  Махле Летрика Лакташи 1907+120 кпм 
флупресцентних цијеви 

706185 

2.  СЗТР Пекара Гента - 3500 
3.  Кпнзум 29.5 28406+50l уља и 

масти+120кпм/7m
3 

кпнтејнера 
4.  Елим 450 540 
5.  ЈП ДЕП-ПТ, Рeгипнална дeппниjа 

Рамићи 
- 110030.81 

6.  РиТЕ Угљeвик - 496730049 
7.  Тпплане ИНС - 60 
8.  Витаминка - 100000 
9.  ЈП Регипнална деппнија "ЕКП-

ДЕП" 
- 32718430 

10.  "ЕФТ"-Рудник и термпелектрана 
Станари 

- 50496000 

11.  "Рудник кречоака Carmeuse" - 1768330 
12.  Алумина 1 291948.5 
13.  АrcelorMittal - 10431006000 
14.  Регипнална деппнија Стара 

пруга-Куревп 
- 22738.22 

15.  ЗП "Рудник и Термпелектрана 
Гацкп 

- 391031 

16.  Рафинeриjа нафтe Брпд 4500198.59 1176.42+1092 кпм 
тпнера+788m³ 
сплидификата 

 

Графикпн 21. Одлагаое птпада унутар лпкације ппстрпјеоа, пп сектприма  

 

4.5.2. Одвоз и третман отпада изван локације постројења (Опасни отпад-
збрињавање и одлагање унутар БиХ или РС) 
 

 
У Регистру ппстрпјеоа и загађивача укупнп 14 ппстрпјеоа је дпставилп инфпрмације п 
збриоаваоу и пдлагаоу ппаснпг птпада унутар БиХ или РС. Према дпстављеним ппдацима, 
ппасни птпад се пдлаже и рециклира унутар Републике Српске, а највећа кпличина птпада 
пптиче из сектпра индустријских прпцеса (Графикпн 22). Ппдаци су дпстављани у различитим 
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мјерним јединицама те није билп мпгуће приказати тачне укупне кпличине збринутпг и 
пдлпженпг ппаснпг птпада унутар БиХ или РС, у тпнама на гпдишоем нивпу. У Табели 35 
приказане су ппјединачне кпличине птпада, пп ппстрпјеоима.  
 
Наппмена: Приликпм прегледа дпстављених ппдатака п кпличини пдлпженпг и збринутпг ппаснпг 

птпада унутар БиХ, примјећене су пдређене недпсљеднпсти у дпстави инфпрмација пд стране 
пператера. Пдређени брпј ппстрпјеоа је дпставип непппуоене табеле у свпјим извјештајима, 
дјелимичнп збпг неппсједпваоа инфпрмација п третману преузетпг птпада а дјелимичнп збпг чиоенице 
да није билп пдвпза и збриоаваоа птпада. Пдређен брпј ппстрпјеоа је ипак дпставип исправне ппдатке-
у случајевима када није билп пдвпза и збриоаваоа птпада уписан је ппдатак пд 0 t/god. Збпг нејаснпћа у 
тумачеоу извјештаја, ппдаци п кпличини пдлпженпг и збринутпг ппаснпг птпада унутар БиХ се сматрају 
невалидним. 
 
Табела 35. Кпличина збринутпг и пдлпженпг ппаснпг птпада унутар БиХ или РС у t/god 

Ред.бр. Ппстрпјеоа 

Пдвпз 
птпада за 
пдлагаое 

унутар БиХ 

Пдвпз птпада за 
пдлагаое унутар 

РС 

Пдвпз птпада за 
рециклираое 

унутар БиХ 

Пдвпз птпада за 
рециклираое 

унутар РС 

1.  SHP Celex - 

4.82+80 кпм 
аутпмпбилске 

гуме+30 кпм гуме 
пд виљушкара 

- - 

2.  РиТЕ Угљевик - - - 208.56 
3.  Секундарац - - - 31 
4.  „ЕФТ“ РиТЕ Станари - 55.41 - - 
5.  R-S Silicon - 1 - - 
6.  Хемпфарм - 7.89 - - 
7.  Алумина - - - 2.1 
8.  Ливница Тешић - 60 - - 

9.  
MХ "ЕРС"-MП ЗП 

Хидрпелектрана на 
Требишоици 

- 18037 - - 

10.  Мпнтинг мпнтажа - 
0.01 

 
- - 

11.  
Махле Летрика 

Лакташи 
- 

1.05 
 

- - 

12.  Елим - 0.45 - - 

 

Графикпн 22. Одлагаое и збриоаваое ппаснпг  птпада унутар БиХ или РС, пп сектприма 
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4.5.3. Одвоз и третман отпада изван локације постројења (Опасни отпад-
збрињавање и одлагање изван БиХ) 
 

Пд укупнпг брпја ппстрпјеоа у Регистру, свега 3 ппстрпјеоа су дпставила ппдатке п кпличинама 
пдлпженпг и рециклиранпг птпада изван граница БиХ (Табела 36). Укупна кпличина 
рециклиранпг птпада изван БиХ изнпси 1.56 t/god и пптиче из сектпра енергетике. У Републици 
Српскпј  у 2016. гпдини, према ппдацима из Регистра, није билп пдлагаоа птпада изван 
граница БиХ. 
 
Наппмена: Приликпм прегледа дпстављених ппдатака п кпличини пдлпженпг и рециклиранпг ппаснпг 

птпада изван БиХ, примјећене су пдређене недпсљеднпсти у дпстави инфпрмација пд стране пператера. 
Пдређени брпј ппстрпјеоа је дпставип непппуоене табеле у свпјим извјештајима, дјелимичнп збпг 
неппсједпваоа инфпрмација п третману преузетпг птпада а дјелимичнп збпг чиоенице да није билп 
пдвпза и збриоаваоа птпада. Пдређен брпј ппстрпјеоа је ипак дпставип исправне ппдатке-у 
случајевима када није билп пдвпза и збриоаваоа птпада уписан је ппдатак пд 0 t/god. Збпг нејаснпћа у 
тумачеоу извјештаја, ппдаци п кпличини пдлпженпг и збринутпг ппаснпг птпада изван БиХ се сматрају 
невалидним. 
 
Табела 36. Укупна кпличина збринутпг и пдлпженпг ппаснпг птпада изван БиХ у t/god 

Редни 
бр. 

Ппстрпјеое Пдвпз птпада за пдлагаое изван 
БиХ 

Пдвпз птпада за рециклираое изван 
БиХ 

1.  РиТЕ 
Угљевик 

0 1.56 

Укупна кпличина 0 1.56 

 

4.5.4. Врсте произведеног опасног отпада 
 
У Табели 37 приказане су врсте прпизведенпг ппаснпг птпада у Републици Српскпј у 2016. 
гпдини, оихпва укупна кпличина и шифра пдлагаоа, према Правилнику п категпријама птпада 
са каталпгпм (Службени гласник Републике Српске, брпј: 39/05). Према дпстављеним ппдацима 
прпизведенп је укупнп 26 врста ппаснпг птпада. Збпг различитпсти у  мјерним јединицама није 
билп мпгуће израчунати укупну кпличину прпизведенпг ппаснпг птпада у Републици Српскпј у 
2016. гпдини, у тпнама на гпдишоем нивпу. За највећи брпј врста прпизведенпг ппаснпг птпада 
није ппзнат ппдатак п шифри пдлагаоа. 
 
Табела 37. Врсте прпизведенпг ппаснпг птпада у Републици Српскпј у 2016. гпдини 

Ред.бр. Шифра птпада Кпличина у t/god Шифра пдлагаоа 

1.  08 01 12 51 boca  - 

2.  13 05 06  0.49  - 

3.  13 02 08 2.08+79000 l R9 

4.  13 01 13 93.81 R9  

5.  13 02 05 19.56 R9  

6.  13 02 06 11 +800 l - 

7.  13 03 01 10.5 - 

8.  13 03 10 0.16 - 

9.  13 01 05 0.58 - 

10.  16 01 07 14.95 - 

11.  15 02 02 23.09 R9 

12.  16 06 01 2.92 - 

13.  08 03 17 0.22 R9 

14.  20 01 21 0.66 R9 
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15.  20 01 35 0.73 R9 

16.  06 02 04 1.1  - 

17.  06 01 04 0.2  - 

18.  13 02 04 35.67  - 

19.  13 05 07 2000 l  - 

20.  15 01 10 6.12  - 

21.  08 01 11 0.01  - 

22.  13 03 07 7.5  - 

23.  13 01 10 0.9  - 

24.  16 01 11 0.31  - 

25.  16 01 01 0.92  - 

26.  17 02 04 0.01  - 

 

4.5.5. Одвоз неопасног отпада 
 

У Регистру ппстрпјеоа и загађивача Републике Српске, укупнп 29 ппстрпјеоа или 76% пд 
укупнпг брпја ппстрпјеоа у Регистру, је дпставилп ппдатке п кпличини пдвеженпг неппаснпг 
птпада. Ппдаци ппказују да највећа кпличина неппаснпг птпада дплази из сектпра 
индустријских прпцеса и да се највећим дијелпм пдвпзи и пдлаже унутар Републике Српске 
(Графикпн 23).  У Табели 38 приказане су кпличине пдвеженпг неппаснпг птпада, пп 
ппстрпјеоима. Укупне кпличине пдвеженпг неппаснпг птпада није билп мпгуће изразити у 
тпнама на гпдишоем нивпу, а према  Правилнику п метпдплпгији и начину впђеоа регистра 
ппстрпјеоа и загађивача ("Службени гласник Републике Српске" брпј: 92/07), усљед 
неједнакпсти у дпстављеним мјерним јединицама.  
 
Наппмена: Приликпм прегледа дпстављених ппдатака п кпличини пдвеженпг неппаснпг птпада, 

примјећене су пдређене недпсљеднпсти у дпстави инфпрмација пд стране пператера. Пдређени брпј 
ппстрпјеоа је дпставип непппуоене табеле у свпјим извјештајима, дјелимичнп збпг неппсједпваоа 
инфпрмација п третману преузетпг птпада а дјелимичнп збпг чиоенице да није билп пдвпза птпада. 
Пдређен брпј ппстрпјеоа је ипак дпставип исправне ппдатке-у случајевима када није билп пдвпза и 
птпада уписан је ппдатак пд 0 t/god. Збпг нејаснпћа у тумачеоу извјештаја, ппдаци п кпличини 
пдвеженпг неппаснпг птпада се сматрају невалидним. 
 
Табела 38. Кпличине пдвеженпг неппаснпг птпада у t/god 

Ред. 
бр. 

Ппстрпјеоа 

Пдвпз 
птпада за 
пдлагаое 

унутар 
БиХ 

Пдвпз 
птпада за 
пдлагаое 
унутар РС 

Пдвпз птпада 
за 

рециклираое 
унутар БиХ 

Пдвпз птпада 
за 

рециклираое 
унутар РС 

Пдвпз 
птпада за 
пдлагаое 

изван 
БиХ 

Пдвпз птпада 
за 

рециклираое 
изван БиХ 

1.  SHP Celex - 70 - - - - 

2.  РиТЕ Угљевик - 364.27 - - - 895.2 

3.  
Тпплана Баоа 

Лука 
- 30 - - - - 

4.  Екпмир 13 13 2575 300 - 50 
5.  Витаминка 100 - 59 - - - 
6.  Секундарац - 29 - - - - 

7.  
ЈП Регипнална 
деппнија "ЕКП-

ДЕП" 
- - - 99.22 - - 

8.  
Баоалучка 

пивара 
- 213 - 91 - 217 

9.  
"ЕФТ"-РиТЕ 

Станари 
- 186m³ - - - - 
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10.  R-S Silicon - 122 - - - - 

11.  Хемпфарм - 53 - 80.35 - - 

12.  
Фабрика креча 

"Carmeuse " 
- 919.6 - - - - 

13.  

Рудник 
кречоака 

"Carmeus" 

- 19.4 - - - - 

14.  Алумина - - 313.71 - - - 
15.  АрцелпрМиттал - 95 51520 - - - 

16.  
МХ "ЕРС"-МП ЗП 
Хидрпелектрана 
на Требишоици 

- 11.3 - - - - 

17.  Гранд прпмет - 118.48 1220 52755 - - 

18.  
Мпнтинг 
мпнтажа 

- 12 - - - - 

19.  
Махле Летрика 

Лакташи 
- 24 - 682.19 - - 

20.  
СЗТР Пекара 

Гента 
- 3.5 - - - - 

21.  
Нискпградоа 
Марјанпвић 

0.96 - - - - - 

22.  Ганић-Бетпн 0.10 - - - - - 

23.  Мира - 
161 

кпнтејнер/7 
m³ 

91.92 - - - 

24.  Елим - 0.54 - - - - 

 

 
Графикпн 23. Одвпз неппаснпг  птпада, пп сектприма 
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5. ОСВРТ НА НЕДОСТАТКЕ И ПРОБЛЕМАТИКУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА 
ПОСТРОЈЕЊА И ЗАГАЂИВАЧА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 
Приликпм прикупљаоа и пбраде ппдатака у Регистру ппстрпјеоа и загађивача Републике 
Српске, упчени су мнпгпбрпјни недпстаци, какп у пквиру ппстрпјеоа кпја су пбавезна за 
дпстављаое ппдатака такп и у пквиру институција надлежних за усппстављаое и впђеое 
Регистра: 

− Недпвпљна пбученпст пператера и лица пдгпвпрних за впђеое Регистра, 
− Недпвпљни технички, кадрпвски и финансијски капацитети у ппстрпјеоима и 

надлежним институцијама, 
− Недпстатак пдгпварајућих упутстава за прпрачун емисија и извјештаваое, 
− Неусклађенпст метпда и инструментата за мјереоа емисија, 
− Недпстатак и невалиднпст дпстављених ппдатака (дпстављаое ппдатака у 

непрпписним мјерним јединицама штп пнемпгућава прпрачун укупних емисија на 
гпдишоем нивпу за цијелу Републику Српску и пдгпварајућу анализу дпстављених 
ппдатака), 

− Неппстпјаое пдгпварајуће кпнтрплне лабпратприје кпја би надгледала рад ппстрпјеоа 
и мјереое испуштених загађујућих материја, 

− Недпвпљна кпнтрпла пд стране инспекције и других надлежних пргана, 
− Недпстатак сарадое између надлежне институције за усппстављаое и впђеое Регистра 

(Републичкпг хидрпметепрплпшкпг завпда) и пператера, кап и између самих 
институција, 

− Недпстатак свијести п заштити живптне средине, 
− Недпвпљна заинтереспванпст укључених страна, 
− Неппстпјаое пдгпварајућих алата за впђеое Регистра, пднпснп web апликације са 

базпм ппдатака, кпја пмпгућава електрпнски унпс ппдатака путем интернет странице! 
(Републички хидрпметепрплпшки завпд не распплаже web апликацијпм кпја би 
пмпгућила једнпставнп, брзп и ефикаснп сакупљаое ппдатака, пп стрпгп пдређеним 
пбрасцима и директан унпс у базу ппдатака, штп за ппсљедицу има велики прпценат 
нехпмпгенпсти дпстављених ппдатака, недпстатак истих кап и несигурнпст приликпм 
ручнпг унпса ппдатака у еxcel базу, збпг ппстпјаоа мпгућнпсти за грешкпм. Недпстатак 
апликације пнемпгућује сублимираое ппдатака на државнпм нивпу, заједнп са 
Федерацијпм Бпсне и Херцегпвине и Брчкп дистриктпм, кпји распплажу web 
апликацијпм, штп је велики недпстатак када је ријеч п извјештаваоу према еврппским 
регулативама и испуоеоу закпнских пбавеза).  
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6. ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РЕГИСТРА ПОСТРОЈЕЊА И ЗАГАЂИВАЧА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 
 

У циљу усппстављаоа квалитетнпг и функципналнпг Регистра ппстрпјеоа и загађивача 
Републике Српске, у складу са пдредбама Закпна п заштити живптне средине („Службени 
гласник Републике Српске“, брпј: 71/12) и Закпна п измјенама и дппунама Закпна п заштити 
живптне средине („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 79/15), а према пбрасцима 
Правилника п метпдплпгији и начину впђеоа Регистра ппстрпјеоа и загађивача („Службени 
гласник Републике Српске“, брпј:. 92/07), неппхпднп је радити на унапређеоу ппстпјећих и 
ствараоу нпвих капацитета. С пбзирпм на мале капацитете унутар надлежне институције за 
усппстављаое и впђеое Регистра, пднпснп Републичкпг хидрпметепрплпшкпг завпда 
Републике Српске, унапређеое истпг прије свега захтијева дпдатну ппмпћ у виду финансијске, 
техничке и кадрпвске ппдршке.  
 
Какп би се пбезбједип несметан прптпк ппдатака између пператера и институција надлежних 
за усппстављаое и впђеое Регистра и квалитетан систем извјештаваоа, неппхпднп је 
креираое базе ппдатака и web апликације за рад са базпм (унпс и кпнтрпла ппдатака, 
претраживаое, извјештаваое и испис путем електрпнске мреже, пднпснп интернета), израда 
упутстава за мјереое и прпрачун емисија загађујућих материја за пператере кап и пбука 
надлежне институције за управљаое апликацијпм и пператера. База Регистра са апликацијпм 
за унпс и преглед ппдатака треба да: 

- пмпгући електрпнску регистрацију кприсника и унпс ппдатака у складу са пбрасцима 

Правилника п метпдплпгији и начину впђеоа Регистра ппстрпјеоа и загађивача 

(„Службени гласник Републике Српске“, брпј: 92/07) и дпбијаое пдгпварајућих 

прегледа ппдатака тј. извјештаја на интернет страници надлежне институције;  

- садржи упутства за кпришћеое, рад и пдржаваое базе ппдатака и припадајуће 

апликације. 

 
База ппдатака пбухвата: 

1. Базу ппдатака п испуштаоу загађујућих материја у ваздух, впду и земљиште, пренпс 

птпада ван лпкације, пптрпшоу ресурса и енергије у ппстрпјеоу 

2. Базу ппдатака п дпзвплама; База ппдатака п дпзвплама треба да садржи ппдатке кпји 
се пднпсе на екплпшке, урбанистичке, грађевинске дпзвпле, дпзвпле за управљаое 
птпадпм и впдппривредне дпзвпле издате за ппстрпјеоа кап и измјене и дппуне истих: 
а) назив институције кпја је издала дпзвплу, 
б) брпј дпзвпле, 
в) инфпрмацију п тпме када је примљен захтјев за издаваое дпзвпле и када је иста 
пдпбрена или пдбијена. У случају пдпбрене дпзвпле пптребнп је навести датум ппчетка 
важеоа дпзвпле и датум истека. 

3. Базу ппдатака п активнпстима екплпшке инспекције; База ппдатака п активнпстима 
екплпшке инспекције треба да садржи ппдатке п надзпру екплпшке инспекције: 
а) мјере кпје се предузимају,  
б) име и кпнтакт телефпн инспектпра кпји треба бити кпнтактиран у случају дпбијаоа 
инфпрмација,  
в) инфпрмације п ппсљедопј инспекцији, 
г) да ли лпкација задпвпљава услпве или не (у случајевима када не задпвпљава треба 
навести ппдатке из кпјих ће се видјети да ли се ради п маоим или већим недпстацима), 
д) захтијеваним измјенама и рпкпвима кпји се требају исппштпвати, 
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ђ) да ли су предузете управне мјере и радое или казне. 
4. Извјештаваое; Пператпр ппстрпјеоа Категприје А извјештава надлежни прган, 

Републички хидрпметепрплпшки завпд, п ппдацима наведеним у Табели 2, на начин 

прпписан у Табели 3 и Табели 4. Пператпр ппстрпјеоа Категприје Б извјештава јединицу 

лпкалне сампуправе п ппдацима наведеним у Табели 2, на начин прпписан у Табели 3. 

Сви извјештаји требају имати табеларни и графички приказ уз псигураое пснпвне 

статистичке анализе, мпгућнпст оихпвпг спремаоа лпкалнп, те испис ппдатака у 

прегледнпм фпрмату (А4). Пптребнп је пмпгућити претраживаое и/или извјештаваое: 

а) пп кључним параметрима из Пбразаца за унпс (гпдина, административна јединица, 
град, загађивач, ЈИБ, главна дјелатнпст, адреса, гепграфске кппрдинате главнпг улаза, 
према прганизаципнпј јединици загађивача на лпкацији, врсти прпцеса, врсти гприва, 
пптрпшои гприва у мјернпј јединици, врсти емисије загађујућих материја, укупнпј 
кпличини емисија ппјединачних загађујућих материја у kg/god…), 
б) пп кључним критеријумима из Пбразаца за унпс (датум дпставе, кпличина емисије за 
сваку ппједину загађујућу материју за загађиваче, снага у MW, дпзвпле, кпличина 
птпада, врста птпада...), 
в) на нивпу ппјединпг субјекта-загађивача (сумарни приказ свих пријављених ппдатака 
у Регистру пп ппдручјима испуштаоа у живптну средину, укупнп и пп лпкацијама, за 
ппједину гпдину или пдређенп раздпбље, ради анализе тренда). 

 
Апликација мпра усппставити сљедеће пснпвне функципналнпсти:  

а) дпдјељиваое кприсничких рачуна, 
б) унпс ппдатака, 
в) кпнтрплу и валидацију ппдатака зависнп пд нивпа дппуштеоа, 
г) претраживаоа пп различитим атрибутима,  
д) мпгућнпст пдабира задатих упита/извјештаја,  
ђ) испис резултата претраживаоа и/или извјештаја, 
е) мпгућнпст лпкалнпг спремаоа резултата заданпг претраживаоа и/или извјештаја.  

 
У апликацији мпра бити примијеоен сљедећи прпцес прикупљаоа ппдатака: 

а) прекп интернет интерфејса свакп ппстрпјеое првп испуоава захтјев за дпдјелу 
рачуна, 
б) накпн пдпбреоа пдгпвпрне пспбе у надлежнпј институцији, пднпснп Републичкпм 
хидрпметепрплпшкпм завпду, на е-mail ппстрпјеоа се шаљу кприсничкп име и лпзинка, 
в) ппстрпјеое се пријављује у систем и испуоава ппдатке п свпм правнпм субјекту и пп 
пптреби п свпјим прганизацијским јединицама те дефинише пдгпвпрне пспбе за 
субјекат и за ппједину прганизацијску јединицу, 
г) пдгпвпрна пспба прганизацијске јединице испуоава ппдатке у пдгпварајућим 
пбрасцима. 

 
Апликација треба усппставити прпцес кпнтрпле и пдпбреоа унесених пбразаца, на начин да 
пдгпвпрне пспбе у надлежнпј институцији (РХМЗ) дпбивају пбавијест п пбрасцима кпје су 
пппуниле пдгпвпрне пспбе из ппстрпјеоа. Апликација мпра пмпгућити приступ кприсницима 
РХМЗ-а, кпји приступају кап ппсебна категприја кприсника и имају приступ свим прикупљеним 
ппдацима те пмпгућити израду приручника и упутстава за кпришћеое спфтвера и израду ЕУ 
извјештаја. 
 
Ппред web апликације и базе ппдатака, значајан фактпр у унапређеоу Регистра је и едукација 
пспба кпје впде Регистар (PRTR) и едукација пспба у индустријама кпје пппуоавају пбрасце за 
Регистар и кпје су задужене за благпвременп извјештаваое према надлежнпј институцији 
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(радипнице за кпришћеое апликације са аутприма исте, кап и радипнице са инпстраним 
стручоацима за PRTR регистар, п метпдама рада и начинима и пбавезама извјештаваоа према 
ЕУ), кап и прпмпција и инфпрмисаое јавнпсти (ппдизаое свијести п значају заштите живптне 
средине, уппзнаваое јавнпсти са значајем Регистра за заштиту живптне средине и оихпвим 
правпм учешћа у дпнпшеоу пдлука путем маспвних медија, јавних презентација, сарадое са 
невладиним прганизацијама...).  
 
Значајна ставка унапређеоа Регистра ппстрпјеоа и загађивача Републике Српске је 
унапређеое и примјена закпнске легислативе. Неппхпднп је ажурирати ппстпјеће закпне и 
правилнике из пбласти заштите живптне средине, у складу са пдредбама еврппских регулатива 
и у складу са пптребама извјештаваоа. Закпнским пдредбама је пптребнп прецизнп 
дефинисати кпје категприје ппстрпјеоа имају пбавезу дпстављаоа ппдатака за Регистар, 
пбавезе пператера, начин дпстављаоа ппдатака и метпд мјереоа и прпрачуна емисија 
загађујућих материја. 
 
Какп би цјелпкупан систем прикупљаоа ппдатака за Регистар ппстрпјеоа и загађивача и 
извјештаваоа бип функципналан, неппхпдна је ппјачана кпнтрпла рада пператера и испуоеоа 
оихпвих закпнских пбавеза, пд стране инспекције и других надлежних пргана.  
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