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Информација о стању заштите животне средине представља основни 

документ којим се даје оцјена цјелокупног стања животне средине у општини 

Фоча на годишњем нивоу. 

Имајући у виду значај животне средине, на економски развој, здравље људи и 

социјалну уравнотеженост, заштита животне средине је као стратешки циљ 

уврштена у Стратегију развоја наше  општине.  

Стање животне средине на подручју општине Фоча условљено је низом 

фактора, а прије свега обављањем привредних дјелатности и кориштењем 

природних ресурса. Нагла урбанизација и концентрација становништва у 

градском подручју, уз заостајаање у развоју комуналне инфраструктуре , 

такође представљају значајне факторе који утичу на стање животне средине 

на подручју општине.  

Из области животне средине донесен је сет закона који су допуњени 

подзаконским актима, који прецизније дефинишу начин заштите животне 

средине, а усклађени су  са законима Европске Уније.    

Протеклих година доста  је урађено на побољшању стања животне средине  

(уређење зелених површина, побољшање водоснабдијевања, чишћење и 

уређење града и обала ријека итд ). 

Одлагање чврстог отпада на подручју општине Фоча и даље се врши на 

депонији „Бабин Поток“. Обзиром да ова депонија има мало простора за даље 

одлагање отпада, Начелник општине Фоча је именовао Комисију која је 

изашла на локацију постојеће депоније и констатовала да је непоходно 

ангажовати инжењера геодезије као и инжењера 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. Општина Фоча је ангажовала стручна лица из области 

геомеханике и геолошког инжењерства која  су доставила Стручно мишљење 

о оцијени стабилности санитарне депоније на подручју општине Фоча на 

локацији „Бабин поток“. У Стручном мишљењу дате су препоруке за даље 

поступање. Констатовано је да је стање депоније са аспекта глобалне 

стабилности задовољавајуће 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 
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минималних захтјева дефинисаних вежећим правилницима. Функционалност 

дренажног система утврђена на лицу мјеста током прегледа ревизионог 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. 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. Комисија сматра да је због тренутног 

стања депоније и могућности даљег коришћења потребно  извршити и 

пресипање депонованог отпада слојем земљаног материјала.  

СО Фоча је донијела Закључак  да се будућа  депонија гради на 

локацији у МЗ Устилокина, Филиповићи на к.ч. број 958, к.о. Филиповићи, 

власништво Републике Српске. Након прибављење документације и Идејног 

пројекта за ову локацију закључено је да је она неповољна за изградњу 

санитарне депоније. Планирана локација за депоновање отпада смјештена је 

на непритупачном 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 

трошковва ископа у укупној предвиђеној цијени од 7.576.800, 00 КМ. Из тог 

разлога Комисија је извршила обилазак локалитета означеног као дио к.ч. 

1456, к.о. Филиповићи а које се према копији катастарског плана  налази са 

јужне стране  пута. Стручним мишљењем је наглашено да се прије 

активности на даљим фазама пројектовања 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 изградњу депоније. Скупштина Општине Фоча је на 

петој редовној сједници, дана 29.04.2021. године донијела Закључак  број: 01-

022-72/21 у коме се проширује локација за изградњу будуће депоније на 

локацији Филиповићи, те се поред дијела парцеле означене као к.ч. број: 958, 

к.о. Филиповићи додаје и дио парцеле означене као дио к.ч. број: 1456, к.о. 

Филиповићи. У току су активности на изради Идејног пројекта за ову 

локацију. 

Организованим одвозом смећа обухваћена су сва градска и ближа приградска 

насеља, ова област  уређена је Законом о управљању отпадом („Службени 

гласник РС“ бр.111/13,106/15, 16/18 и 70/20). 

Када је у питању заштита животне средине, највећи проблем представља 

недовољно развијена еколошка свијест грађана о потреби  очувањa околине. 

Велики проблем представљају дивље депоније поред ријека и путева које 

остављају еколошки несавијесни грађани. Ова појава значајно утиче на 

деградацију квалитета животне средине.  
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Присутни су и проблеми недостатка адекватног броја возила за сакупљање 

отпада, а старосна структура комуналне механизације  je незадовољавајућа.  

Не постоји систем одвојеног сакупљања кућног опасног отпада (ел.отпад, 

хемикалије, батерије...). 

Не примјењује се одвојено сакупљање и рециклажа амбалажног отпада 

(папир, стакло, пластика)  

Предузећа и установе која у свом раду продукују отпад, дужна су прибавити 

План управљања отпадом урађен од овлаштене институције који је потребан 

приликом издавања еколошке дозволе. 

Сва предузећа која производе отпад и загађују животну средину (воду, ваздух 

и земљиште) у процесу свог рада, дужна су по Закону о заштити животне 

средине ( „Службени гласник РС“, бр: 71/12, 79/15 и 70/20)  прибавити 

еколошку дозволу од надлежног општинског или републичког органа, као и 

редовно вршити мониторинг животне средине. Орган надлежан за издавање 

еколошке дозволе сваких 5 година врши ревизију издате еколошке дозволе и 

обнавља дозволу, мијењајући по потреби услове из дозволе.  

У 2020. години  од стране Одјељења за просторно уређење, стамбено-

комуналне послове, укључујући и обнову, издато је укупно 8 (осам) 

еколошких  дозвола. 

Од потенцијалних загађивача на подручју општине Фоча који приликом свог 

рада производе опасни отпад и секундарне сировине је ЈЗУ Универзитетска 

болница Фоча и Дом здравља Фоча.      

ЈЗУ Универзитетска болница Фоча и Дом здравља Фоча имају потписан 

уговор са фирмом „ЕCO Group“ из Бања Луке за одвоз и складиштење 

инфективног отпада, цитостатичког отпада и хемикалија. 

На подручју општине  Фоча постоје погони за примарну прераду дрвета 

(пилане), који у току свог рада производе отпад. У Индустријској зони Брод 

на Дрини налазе се погони за производњу брикета и пелета који користе 

дрвни отпад, тако да се проблем овог отпада на овој локацији успјешно 

рјешава. Пошто општина нема индустријску депонију отварањем оваквих 

погона спријечено је одлагање овог отпада у путном или обалном појасу 

ријека Дрине,Ћехотине и Бистрице. 

Остали загађивачи на подручју Општине су: 

-Ветеринарска станица 

-Сепарација шљунка и пијеска у Баљевом Пољу и Паунцима 

-КПЗ – РЈ „Економија“ Велечево 
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-Градске котловнице и др. 

-НРМУ „Миљевина“из Миљевине 

-Санитарна депонија „Бабин Поток“. 

На подручју града велики број грађана директно је прикључио одводне 

канализационе цијеви из својих објеката у ријеке Ћехотину и Дрину. Јавну 

канализациону мрежу немају дијелови насеља и то: дио Обилићева, Лазарева, 

Горњег Поља и дио насеља Љубовић  тако да отпадне воде из зграда за 

колективно становање као и индивидуалних објеката, дјелимично заврше у 

водотоцима и у септичким јамама. 

Загађење водотока фекалном канализацијом, оборинским као и отпадним 

водама од стране правних и физичких лица чији објекти испуштају отпадне 

воде директно у водотоке и друге заштићене просторе без претходног 

третмана, представља велики проблем. Проблем ће  тек бити  ријешен 

изградњом канализационе мреже и уређаја за пречишћавање oтпадних вода .  

Један од основних услова одрживог развоја је снабдијевање водом и развијена 

комунална инфраструктура.Oпштина Фоча реализује пројекат реконструкције 

градског водовода и канализације. Пројектом је предвиђена израда примарног 

цјевовода, израда канлизационог система фекалних и оборинских вода, као и 

израда постројења за пречишћавње отпадних вода које је планирано на 

лијевој обали Дрине, преко пута Казнено – поправног Завода. 

У току 2020. кренуло се са реализацијом  пројекта „Реконструкција 

изворишта Крупица и градске водоводне мреже у Фочи са изградњом кућних 

прикључака“ . Велики проблем представља замућеност воде за пиће која се 

дешава после већих и обилнијих киша. Од стране Начелника општине 

фромирана је Комисија и у току су активности на изналажењу рјешење за овај 

проблем. У мјесецу мају. 2021. години завршено је расписивање тендера 

„Реконструкција водоводне мреже Миљевина и дијела водоводне мреже 

према насељу Драгочава у општини Фоча“.  

Рурални дијелови општине снабдијевају се водом из локалних водовода, који 

су у надлежности групе грађана, а велики број домаћинства има засебне 

базене (резервоаре). У Општини не постоји катастар изворишта ни сеоских 

водовода, те се не располаже подацима о броју мјесних и индивидуалних 

водовода и јавних чесми.  

Контролу исправности воде за пиће обавља Регионални Завод за заштиту 

здравља у Фочи, на основу уговора са ПВиК „Извор“ а.д. Фоча. 

На подручју Општине Фоча нема инсталисана еколошка станица за 

мониторинг загађености ваздуха, те нисмо у могућности дати тачне податке 
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основних загађивача као што су: чађ, лебдеће честице (прашина), 

сумпордиоксид (SО2), као и других параметара загађења SОx, NОx,(сумпорни 

оксиди, азотни оксиди,озон), итд. Концентрација ових загађивача ваздуха, по 

слободној процјени, у зимском периоду буде  повећана, због рада већег броја 

котловница које користе угаљ лошијег квалитета,  издувних гасова из 

аутомобила као и кориштења електричне енергије на енергетски неефикасан 

начин.  

Угроженост шума од свих штетних утицаја може се подијелити на штете које 

проузрокује човјек својим несавјесним радом и штете од инсеката, биљних 

болести и разних имисионих узрочника. 

Неконтролисаним ложењем ватре у шуми или њеној непосредној близини 

долази до појаве шумских пожара који уништавају комплексе шума и 

шумског земљишта. На подручју наше општине у 2020. години није било 

ниједног озбиљнијег шумског пожара. 

Индустријска зона, у складу са планском документацијом, је сконцентрисана 

у насељу Брод на  Дрини и Баљево Поље, а код израде планске документације 

води се рачуна да се већи производни и индустријски објекти не налазе у ужој 

зони града, како би се и на тај начин избјегло загађење животне средине. 

Урађен је Регулациони план Индустријске зоне „Брод на Дрини“, општина 

Фоча, којим је планиран начин одводње отпадних вода у складу са законским 

прописима које су привредни субјекти дужни поштовати и спроводити.  

Све парковске и друге зелене површине у граду уређене су и редовно се 

одржавају. 

Веома је важно уређење зелених површина испред јавних зграда, због љепшег 

изгледа насеља у цјелини, као и формирање (побољшање) блоковског 

зеленила унутар постојећих стамбених блокова у складу са Одлуком о  

комуналном реду („Службени гласник општине Фоча“,  број : 2/18). 

На крају истичемо да контролу области из заштите животне средине у свим 

сегментима врши еколошка инспекција. 
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