РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ФОЧА

ИНФОРМАЦИЈА
О АКТИВНОСТИМА РЈЕШАВАЊА ПИТАЊА ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА

Фоча, април 2021. године

Рјешењем Начелника општине Фоча број: 02-014-18/21 од 09.02.2021.
године формирана је Комисија, у саставу
1.САЊА МЛАЂЕНОВИЋ, предсједник,
2.РАНКО ШАРАН,представник „Комуналац“ а.д. Фоча
3.ОЛИВЕРА ЕЛЕЗ, члан,
4.РАНКО ПОПОВИЋ, члан,
5.ДАНИЈЕЛА РАДОВИЋ, члан.
Задатак Комисије је да изврши обилазак постојеће санитарне депоније
„Бабин Поток“ те утврди могућност даљег одлагања комуналног отпада на истој.
Комисија је дужна извршити обилазак локације у Филиповићима коју је СО Фоча
кандидовала као могућу локацију за изградњу нове депоније те доставити своје
виђење о предметној локацији посебно са аспекта финасијских улагања у изградњу
депоније.
Дана 12.02.2021. године Комисија у горе наведеном саставу изашла је на
локацију постојеће депоније „Бабин Поток“ и констатовала следеће:
С обзиром да је Употребна дозвола за кориштење депоније „Бабин поток“
давно истекла Комисија сматра да је непходно да се ангажује инжењер геодезије
као и инжењер геомеханике како би се урадила геолошка испитивања тла и
утврдио тренутни утицај депоније на стабилност падине и процијенила могућност
додатног депоновања отпада на овој локацији.
Од стране општине Фоча ангажована су стручна лица из области геотехнике
и геолошког инжењерства која су доставила Стручно мишљење о оцјени
стабилности санитарне депоније на подручју општине Фоча на локацији „Бабин
поток“. У Стручном мишљењу дате су следеће препоруке за даље поступање:
- Тренутно стање депоније са аспекта глобалне стабилности је
задоваољавајуће за нивое подземне воде дефинисане коефицијентом порног
притиска ru = 0,2 (NPV на цца 4,0 до 6,0 м изнад дна депоније). За овакве
услове, израчунати фактори сигурности су већи од минималних захтјева
дефинисаних важећим правилницима. Функционалност дренажног система
утврђена на лицу мјеста током прегледа ревизионг окна уз брану депоније
указује да су стварни нивои воде у тијелу депоније значајно нижи, што је
повољно.
- Утврђени фактори сигурности указују на могућност додатног насипања
материјала само у чеоном дијелу депоније (уона ширине вва 10 до 15 м уз
природну падину – зона постојећех приступног пута) Капацитет овог дијела
локације је доста ограничен уколико се не изводи додатно засјецање
природног терена изнад приступног пута, па ово треба разматрати само као
нужно привремено рјешење.
- Уколико се ипак донесе одлука о додатном насипању, потребно је
успоставити праћење нивоа подземних вода у тијелу депоније.
- Због тренутног стања депоније и могућности даљег коришћења потребно је
извршити пресипање депонованог отпада слојем земљаног материјала.

Финансијска средства која су потребна за извођење ових радова су цца
6.000, 00 КМ.
Комисија је извршила обилазак локације у Филиповићима, означеној као
дио к.ч. број: 958, к.о. Филиповићи, општина Фоча на којој се планирала
изградња нове привремене санитарне депоније. На основу стања на терену
и увида у постојеће техничку документацију Комисија сматра да је потребно
ангажовати инжењера геомеханике и геодезије. Од стране општине Фоча
ангажована су стручна лица
из области геотехнике и геолошког
инжењерства која су доставила Стручно мишљење у којем наводе следеће:
- Планирана локација за депоновање отпада смјештена ј на неприступачном,
релативно стрмом терену, па се тијело депоније може формирати само
дубоким ископима, а корист пројектовања потпорних брана је релативно
мала. Оваква пракса није уобичајна, а то потврђује и допринос трошкова
ископа у укупној предвиђеној цијени од 7.576.800,00 КМ. Битно је
нагласити да овакво паушално процијењени трошкови на радовима ископа
могу бити значајно већи јер нису познати детаљи о инжењерско геолошким
условима на предметној лоакцији.
Препорука која је наведена у Стручном мишљењу је да се требају
зауставити активности на даљим фазама преојектовања депоније на
локацији к.ч.958, к.о. Филиповићи као и размотрити друге потенцијалне
локације и критички сагледати њихове предности и недостатке прије
почетка разраде пројектне документације.
На основу напријед наведеног и закључка Идејног пројекта из фебруара
2021. године може се закључити да је локација која је означена као дио к.ч.
број: 958, к.о. Филиповићи, општина Фоча неповољна за изградњу
санитарне депоније.
Из тог разлога Комисја је извршила обилазак
локалитета означеног као дио к.ч. 1456, к.о. Филиповићи који је надлежно
Одјељење кандидовало, у оквиру анализе потенцијалих локација, за
индустријску депонију, а које се према копији катастарског плана налази са
јужне стране пута. (у прилогу)
Стручним мишљењем је наглашено да се прије активности на даљим фазама
пројеклтовања на дио к.ч. 1456, к.о. Филиповићи требају провести геолошки
истражни радови како би се оцијенио стварни потенцијал у смислу
временског одлагања отпада са једне стране и тачније одредили трошкови за
изгрдању депоније. Да би се наставило са активностима истражних радова и
прибављања пројектне документације неопходно је допунити ранији
Закључак Скупштине општине Фоча број: 01-022-78/19 од 31.07.2019.
године. Комисија предлаже да Скупштина општине Фоча изврши измјену и
допуну Закључка тако што ће се у тачки 2. поред к.ч. 958 додати и дио к.ч.
1456, к.о. Филиповићи.

