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УВОД 

 
Данас постоји велики број производних процеса који су углавном базирани на 

брзој и великој заради, не водећи рачуна и о загађивању животне средине.  Као 

посљедица тога све је више производних јединица, које су изграђене и пуштене у рад 
без потребних технолошких и техничких рјешења за очување и заштиту животне 

средине. Овакав приступ је довео до нарушавања равнотеже у природи и животној 
средини и доводи у опасност нарушавање односа и у биосфери. Због тога, основни 
постулати оптималне корелације научно-технолошког развоја и заштите животне 

средине треба да буду: 

❖ развој и унапређење квалитета животне средине у наредном периоду мора да се 

заснива на увођењу технологија са што потпунијим кориштењем инпута 
(технологије са мало и без отпада); 

❖ строго поштовање прописаних норми и нивоа дозвољеног загађења, ефикасан 

систем контроле и стимулативне санкције према загађивачима; 
❖ будући развој и освајање нових производа не смије значити угрожавање животне 

средине, па је неопходна еколошка оптимизација постојећих производних 
постројења и рјешавање отпадних токова. Контрола развојних пројеката треба да се 
врши од стране научних и стручних организација, како би се фаворизовала 

технолошка рјешења, која елиминишу даље негативне утицаје на животну средину; 
❖ развој ткз. ''чистије производње'', као стална апликација интегралне превентивне 

стратегије заштите животне средине, на процес, производ и услуге са циљем 
побољшања ефикасности и ограничавања ризика, како за човјека, тако и за животну 
средину. 

 
Легислатива животне средине ЕУ је веома захтјевна, што пред Републику 

Српску и Босну и Херцеговину поставља велике обавезе. Ово се не односи само на 

законе и подзаконска акта већ исто тако, кроз њихову имплементацију, и на привреду. 
Доношење подзаконских аката у области заштите животне средине, у Републици 

Српској као и у читавој БиХ, створиће велике тешкоће огромном броју привредних 
пословних система. Сигурно је да ће успјети само оне фирме које на вријеме 
препознају очекиване проблеме и које успоставе еколошки приступ управљања на 

нивоу стратешког управљања цијелом организацијом. 
 

Образложење 

 
Чланом 27. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 

49/09) дефинисано је да је кориштење обновљивих извора енергије од општег интереса 

за Републику Српску. С тим у вези чланом 38. Закона о обновљивим изворима енергије 
и ефикасној когенерацији („Службени гласник Републике Српске“, број 39/13, 108/13 и 

79/15) прописано је да се постројења инсталисане снаге закључно са 250 kW, која 
користе све видове обновљивих извора енергије, граде у складу са прописима којима се 
уређује област грађења и заштите животне средине, без претходно прибављене 

концесије. 
 

Дана 20.11.2020. године престаје да важи Еколошка дозвола за постројење МХЕ 
„БК2“ на ријеци Крупици бр. 15.04-96-138/15 само ради истека рока издата од стране 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију. 
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Предметна МХЕ је изграђена и посједује Рјешење о Употребној дозволи бр. 06-
360-54/16 од 02.11.2016. године издато од стране Одјељења за просторно уређење, 

стамбено-комуналне послове општине Фоча.  
 

Сходно задњим измјенама и допунама у чл. 98 Законa о заштити животне средине 

("Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 79/15,70/20) инвеститор је у обавези 
прибављања еколошке дозволе уз обавезу спровођења поступка процјене утицаја на 

животну средину пројекта МХЕ „БК2“ на ријеци Крупици, ошштина Фоча.  
 

Према члану 64. Закона о заштити животне средине („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj 71/12, 79/15, 70/20) и чл. 3 Правилникa о пројектима за које се 
спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријуми за одлучивање о 

потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/12) поступак за претходну процјену утицаја на 

животну средину покренут је фебруару текуће године захтјевом према надлежном 
Министарству.   Према  Закону о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", број 
71/12, 79/15 и 70/20) односно Правилника о пројектима за које се спроводи процјена 

утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и 
обиму процјене утицаја на животну средину  ("Сл.гласник РС", број 124/12), 

Инвеститор „МХЕ Крупица“ д.о.о. Фоча посједује Рјешење1 бр. 15.04-96-19/21 од 
13.04.2021. године није обавезан спроводити процјену утицаја нити прибавити Студију 
утицаја на животну средину за „МХЕ БК 2„ на ријеци Крупици,слив ријеке Бистрице 

општина Фоча, инсталисане снаге до 250 kW. 
 

У циљу што ефикасније заштите и унапређења животне средине, Министарство 

за просторно уређење, грађевинарство и екологију је, на основу члана 128. Закона о 

уређењу простора Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), те члана 85. Закона о заштити животне средине 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и Правилника о 

постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку 

дозволу („Службени гласник Републике Српске“; број 124/12) обавезало инвеститоре 

да између осталог, прибаве и еколошку дозволу за објекте који могу негативно утицати  

на животну средину. 

Поводом Захтјева наручиоца, „МХЕ Крупица“ д.о.о. Фоча, којим се тражи 
израда Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе за МХE „БК 2“ на ријеци 

Крупици, слив ријеке Бистице, општина Фоча а које се налази на земљишту означеном 
као земљиште означено као к.ч. бр. 1827/3 к.о. Јелач и к.ч.бр. 825/2 к.о. Пољице, 

ангажована је лиценцирана фирма "В&З-ЗАШТИТА" д.о.о. Бањалука овлаштена за 
обављање послова у области заштите животне средине. 
 

Циљ и улога Доказа 

 

  Циљ ових Доказа, је процјена могућег утицаја на животну средину изградње 
наведеног објекта на предвиђеној локацији, и давање препорука у циљу усклађивања 
техничко-технолошких рјешења са законски прописаним нормама за параметре 

загађења радне и животне средине. 
 

 
1  У Прилозима овог документа  
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  Улога Доказа за издавање еколошке дозволе постројења, тј. објеката у систему 
заштите животне средине је вишеструка, али је примарна и превасходна превентивна 

улога.  
 

  Докази се раде како би се зауставила даља деградација животне средине, спријечио 
увоз и увођење застаријелих и тзв. "прљавих" технологија и постројења, који су велики 
и потенцијално опасни загађивачи животне средине, као и да би се спријечили 

хемијски или еколошки акциденти или удеси ширих  размјера.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



7 
 

А. ОПИС ПОСТРОЈЕЊА И АКТИВНОСТИ, 

УКЉУЧУЈУЋИ ДЕТАЉАН ОПИС ПРОИЗВОДНОГ ИЛИ 

РАДНОГ ПРОЦЕСА ТЕХНОЛОШКЕ И ДРУГЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

Основни подаци о инвеститору  

 
 Табела бр. 1:  Основни подаци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис постројења  

 

Ријека Крупица је лијева притока Говзе у коју се улијева непосредно у насељу Јелеч. 

Извире на обронцима планине Зеленгоре из концентрисане изворишне зоне и има 
релативно кратак површински ток од цца 4 км. Са Говзом се спаја у насељу Јелеч које 
се снабдјева водом са извора Крупице и за те потребе је изграђена каптажа и цјевовод 

дуж лијеве обале. Такође, у непосредној близини извора изграђен је рибњак доста 
великог капацитета, чије потребе за водом за сада нису познате. 

 

 
Слика бр 1: Сателитски снимак локације 

 

1. Инвеститор "МХЕ КРУПИЦА" д.о.о. Фоча  

2. Адреса  Светосавска бб, Фоча  

3. Објекат 
„МХ БК 2“ на ријеци Крупици, слив ријеке Бистрице, 

општина Фоча  

4. e-mail konstruktordoof@gmail.com 

5. Одговорно лице 
Новица Ивановић и  

Бошко Ивановић 

6.    ЈИБ 4401412270001 
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Полазне основе за израду пројекта и изградњу МХЕ (Хидрографија и слив ријеке Говзе 
са третираним локалитетима ) 

 

 Приликом прикупљања пројектно-техничке документације прије изградње 

предметне МХЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде тражило је 
израду хидролошке анализе за протоке при малим, средњим и великим водама као и 

загарантоваи еколошки прихватљив проток. У октобру 2015. године урађена је 
Хидролошка  анализа ријеке Говзе и  лијеве притоке Крупице за потребе искориштења 

водних снага у хидроенергетске сврхе.  

Хидролошком анализом дефинисани су слиједећи хидролошки параметри на 
локалитетима третираних водомјерних станица: 

 

− Средњи годишњи проток – вишегодишњи просјек 

− Крива трајања протока – просјечна са анвелопама 

− Унутаргодишњи ход средњих мјесечних протока - просјечни  

− Еколошки прихватљив проток 

− Мале воде  

− Велике воде (макс.Q1/100). 
 

Локалитети на којима је извршен прорачун потребних хидролошких параметара 
у сливу ријеке Говзе су слиједећи: 

 
1. ВС Палеж, Говза  (период обраде 1988-1991 г.) 
2. ВС Миљевина, Говза (период обраде 1987-1991 г.) 

3. ВС Јелеч, Крупица (период обраде 1987-1991 г.) 
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Слика бр. 2: Приказ локалитета на којима је извршен прорачун 

 

РЕЗУЛТАТИ 

 

1. ВС Палеж, Говза  (период обраде 1988-1991 г.) 

 

Средњи годишњи протицаји 
 

Локалитет / 
Водоток 

Период 
обраде 

Fsl. 
(km2) 

Qsr.god. 
(m3/s) 

MINQsr.god. 
(m3/s) 

MAXQsr.god. 
(m3/s) 

ВС Палеж 

Говза 
1988-1991 22,2 0,716 0,459 

(1990 g.) 

0,946 
(1991 g.) 
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Еколошки прихватљив проток 

 
 

Еколошки прихватљив - Qepp  проток има слиједећу вриједност: 

 

min.Qsr.mjes.95% = 0,041 m3/s 
 

Мале воде 
 

Локалитет / 
Водоток 

Период 
обраде 

СРQмин. 
(m3/с) 

РегистрираниQ 

мин. 
(m3/с) 

ВС Палеж 
Говза 

1988-1991 0,044 0,015 
(1990 g.) 



11 
 

 
Максимални проток 

 
Локалитет / 

Водоток 

Период 

обраде 
Регистр.Qмакс. 

(м3/с) 

Q макс.1/100 
(м3/с) 

ВС Палеж 

Говза 
1988-1991 

18,9 
(1988 g.) 

43,2 

 
 
2. ВС Миљевина, Говза (период обраде 1987-1991 г.) 

 
Средњи годишњи протицаји 

 

Локалитет / 

Водоток 

Период 

обраде 
Фсл. 
(кm2) 

Qср.год. 
(m3/s) 

МИНQср.год. 
(m3/s) 

МАКСQср.год. 
(m3/s) 

ВС 

Миљевина 
Говза 

1987-1991 55,9 3,27 2,11 
(1990 г.) 

4,98 
(1991 г.) 
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Еколошки прихватљив проток 

 
 

Еколошки прихватљив - Qepp  проток има слиједећу вриједност: 

 

min.Qsr.mjes.95% = 0,214 m3/s 
 

Мале воде 

 

Локалитет / 
Водоток 

Период 
обраде 

СРQмин. 
(m3/s) 

РегистрираниQ 

мин. 
(m3/s) 

VS Miljevina 

Govza 
1987-1991 0,290 

0,223 
(1989 g.) 

 
Максимални проток 

 
Локалитет / 

Водоток 
Период 
обраде 

Регистр.Qмакс. 
(m3/s) 

Q макс.1/100 
(m3/s) 

ВС 
Миљевина 

Говза 

1987-1991 
36,0 

(1991 г.) 
82,1 
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3. ВС Јелеч, Крупица (период обраде 1987-1991 г.) 

 
 
Обзиром да није било података осматрања водостаја на овој ВС, хидролошки 
параметри су прорачунати на основу података са водомјерних станица Миљевина, 

Говза и математичког односа протицаја (симултана мјерења Q на ова 2 локалитета) 
:     
 

Qvs Јелеч = f(Qvs Миљевина) 

 

 

 
 
 

Средњи годишњи протицаји 
 

Локалитет / 
Водоток 

Период 
обраде 

Фсл. 
(km2) 

Qср.год. 
(m3/s) 

ВС Јелеч 
Крупица 

1987-1991 13,3 1,73 
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Еколошки прихватљив проток 
 
 

Еколошки прихватљив - Qepp  проток има слиједећу вриједност: 

 

min.Qsr.mjes.95% = 0,123 m3/s 
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Мале воде 
 

Локалитет / 
Водоток 

Период 
обраде 

СРQмин. 
(m3/s) 

ВС Јелеч 

Крупица 
1987-1991 0,169 

 
 

Максимални проток 

 
Локалитет / 

Водоток 
Период 
обраде 

Q макс.1/100 
(m3/s) 

ВС Јелеч 
Крупица 

1987-1991 30,3 

 

 

На основу усвојене Хидрологије из октобра 2015. г. усвајају се основне карактеристике МХЕ 
„БК 2“ су: Средњи годишњи проток 1,73 m3/s, мале воде Qsr/min 0.169 m3/s, велике воде 
Qsr/max 30.3 m3/s, биолошки минимум 0.123 m3/s, кота водозахвата (КГВ) 726.75 m.n.m. ,  кота 
машинске зграде (КДВ) 701.50 m.n.m., број агрегата 2, тип турбине Франсис, бруто пад 25,25 
m, нето пад 24 m, инсталисана снага до 250 kW, просјечне годишње  производње 1.15 GW. 

 
Опис изграђеног техничког рјешења МХЕ „БК2“ 
 
Водозахват  
 
Локација на којој је изграђен „тиролоски“ водозахват за МХЕ „БК2“, налази се низводно од 
постројећег рибњака инвеститора „БУТРЕКС-РИБАРСТВО“ д.о.о. Требиње, локaција Јелач бб, 
којем не угрожава функцију.    
 
Водозахват је изгрђен на стационажи 3+605 узводно од ушћа Крупуце у Гозву, а 
димензионирање захтјева извршено је на основу стогодишње велике воде Q1/100=30,30 m/s. 
 
Захват је изведен као АБ конструкција, чија је функција захватање котребних количина воде, 
евакуација вишка воде и спречавање унуса крупног наноса и пливајућих предемта, укупне 
висине 4,00 m и ширине 4,80 m, са горњом ивицом прелива на захватном прагу на висини 2,00 
метра од дна корита, на коти 726,80 m и решетком димензија 1,50 x 4,80 m, постављеном под 
углом од 15 ° у односу на хоризонталу. 
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Слика бр. 3,4: Основа тиролског водозахвата на МХЕ БК 2 на ријеци Крупица  

 

 
Слика бр. 5: Водозахват  и рибља стаза 

 
Димензионисање рибље стазе извршено је на мјеродавни протицај, односно еколошки 
прихватљив проток од Qepp=0,081 m3/s, укупне дужине 17,42 m са 12 комора и укупне висине 
која се савладава од 2,40 m.  
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Дефинисање пропусне моћи грубе решетке водозахвата, извршено је на инсталисаног протока 
1,68 m3/s, дужине решетке 4,80 м, ширине 1,50 м, нагиба 15°. 
 
Усвојене димензје таложника, на основу хидрауличког прорачуна су: дужина 13,70 м, ширина 
3,70 м и висина 1,30 м са ширином улазног канала од 2,47 м и обликовањем преливног прага на 
основу протока великих вода 17,50 m3/s, дужине решетке 4,80м и висине преливног прага 2,00 
м. 
 
Доводни цјевовод укупне дужине 826,73 м, висинксе разлике 28,20 м, већином је положен у 
путном појасу постојећег макадамског шумског макадамског пута, на основу инсталисаног 
протока од 1,20 m3/s, пројектована је снага од 250/264 kW, остварена цјевоводом Ø1000 mm, 
дужине 275 m, Ø900 mm, дужине 275 mm и Ø800 mm дужине 276,73 m, номиналног притиска 
6,00 бара.  
 
Електро-машинска зграда је изгражена на стационажи 1+900 од ушћа Крупице у ријеку Говзу у 
насељу Јелач, коте пода од 689, 45 м.н.м, димензија 6,20 x 8,35 m + 3,10 x 5,24 m  са 
просторијама: турбински плато, галерија, СН и трансформаторско постројење.  
 

 
Слика бр. 6: Електро-машинска зграда 

  
Основни технички и енергетски параметри МХЕ „БК2“: 
 

• Инсталисана снага Pi=247,37 kW 

• Инсталисани протицај Qi=1,20 m3/s 

• Средњи протицај  Qsr = 1,73 m3/s 

• Еколошки прихватљив проток Qepp=0,081 m3/s 

• Еколошки прихватљив проток турбине Qepp=0,123 m3/s 

• Бруто пад Hbr=28,20 m 
• Нето пад Hnet=24,50 m 

• Кота горње воде постројења 725,95 м.н.м. 

• Кота доње воде постројења 697,75 м.н.м. 

• Кота водозахвата =726,35 м.н.м. 

• Кота машинске хале=701,45 м.н.м 

• Тип водозахвата „Торолски“  

• Дужина цјевовода L=826,73 m 

• Два агрегата 

• Тип турбине „Франсис“ (160 kW+90 kW) 
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• Производња Е=1,350 GWh 

• Пречник цјевовода (Ø1000 mm, дужине 275 m, Ø900 mm, дужине 275 mm и Ø800 mm 
дужине 276,73 m) 

 

 

 
Слика бр. 7: Инсталисана опрема унутар електро-машинске зграде 

 
Од стране Инвеститора достаљен нам је Извјештај о хидрометријским мјерењима протока на 
ријеци Крупици на локацији „МХЕ „БК2“ општина Фоча, Источно Сарајево, новембар 2019. 
године, „Унис Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара-Источно Сарајево, 
Научно-Истраживачки институт“ и исти се налази у Прилозима овог документа.  
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Б. ОПИС ОСНОВНИХ И ПОМОЋНИХ СИРОВИНА, 

ОСТАЛИХ СУПСТАНЦИ И ЕНЕРГИЈЕ КОЈА СЕ 

КОРИСТИ ИЛИ КОЈУ ПРОИЗВОДИ ПОСТРОЈЕЊЕ, 

ОДНОСНО ПРИКАЗ ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ ПОТРЕБНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА ЗА ПРОИЗВОДНИ ИЛИ 

РАДНИ ПРОЦЕС 

ПРОИЗВОДИ ПОСТРОЈЕЊЕ 
 

За производњу електричне енергије МХЕ користи потенцијалну и кинетичку  енергију  

водотока Крупица.  

Поред потенцијала водотока, који има кључну улогу у процесу производње електричне 

енергије, за рад енергетског комплекса МХЕ „БК 2“ користe се турбинска уља за подмазивање 

покретних дијелова унутар турбина прије свега млазница ротора чиме се постиже већа 

погонска флексибилност и већи фактора ефикасности (за различите количине воде). Основне 

функције турбинског уља су подмазивање и хлађење лежајева и зупчастих преносника 

турбине, као и заптивање у циљу обезбедивања поузданог рада контролног и регулационог 

система. За турбинска уља се најчешће користе уља минералне основе, са повећаном 

оксидационом стабилношћу, са адитивима против хабања и инхибиторима корозије. Сем тога, 

турбинска уља морају имати изузетне особине издвајања воде и ваздуха као и ниску 

тенденцију ка пјенушању (која несмије неповољно утјецати на издвајање ваздуха). Основне 

функције уља у воденим турбинама су:  

- подмазивање аксијалних и радијалних лежајева преко централног система под 

притиском; 

- подмазивање система за контролу подешавање лопатица турбине;  

- подмазивање зупчастог преноса;  

Приликом избора уља мора се водити рачуна о чињеници да су дијелови опреме у току  

године изложени флуктуацијама температуре од –25 о C до +50º C.    
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В. ОПИС СТАЊА ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ 

ПОСТРОЈЕЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И РЕЗУЛТАТЕ 

ИЗВРШЕНИХ ИНДИКАТИВНИХ МЈЕРЕЊА, КОЈИ 

ОБУХВАТАЈУ СТЕПЕН ЗАГАЂЕНОСТИ ВАЗДУХА, НИВО 

БУКЕ, НИВО ЗРАЧЕЊА, КВАЛИТЕТ ПОВРШИНСКИХ 

ВОДА, НИВО ПОДЗЕМНИХ ВОДА, БОНИТЕТ И НАМЈЕНУ 

ЗЕМЉИШТА, КАО И САДРЖАЈ ШТЕТНИХ И ОТПАДНИХ 

МАТЕРИЈА У ЗЕМЉИШТУ  

 
Ријека Крупица је лијева притока Говзе у коју се улијева непосредно у насељу Јелеч. Извире на 
обронцима планине Зеленгоре из концентрисане изворишне зоне и има релативно кратак 
површински ток од цца 4 км. Такође, у непосредној близини извора изграђен је рибњак доста 
великог капацитета, чије потребе за водом за сада нису познате. 
 
Са Говзом се спаја у насељу Јелеч које се снабдјева водом са извора Крупице и за те потребе је 
изграђена каптажа и цјевовод дуж лијеве обале. Њено сливно подручје се распростире н 
априближно 20 km2 и врло је хидролошки богато, поготово у прелазним перидима јесен-зима и 
зима-прољеће када се са Зеленгоре и околних планина слијевају велике количине површинских 
и подземних вода. За разлику од ријеке Говзе, Крупица има умјеренији ток и мању висинску 
разлику тако да су мање бујичне воде и поплавни таласи, али и константнији протицај него код 
Говзе. У насељу Јалч се улијева у ријеку Говзу, а недуго након тога ријека Говза се улијева у 
Бистрицу и у те двије планинске ту завршавају свој ток, а карактерситичне су као озбиљне 
притоке ријеци Бистрици како по количини воде , тако према њеном квалитету.  

 
Слика бр. 8: Ријечни сливови у Босни и Херцеговини  
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Подслив ријеке Крупице је слив ријеке Дрине, а заједно припадају великом црноморском 
сливу. Према категоризацији вода у Републици Српској по чл. 24, 26 и 28. Уредбе  о 
класификацији вода и категоризацији водотока ("Сл.гласник РС" број 42/01) квалитет ријеке 
Крупице спада у категорију 1 цијелим својим током до улијевања у ријеку Говзу. 
Категорија 1 представља водотоке које се у свом природном стању или након дезинфекције 
могу користити као вода за пиће или у прехрамбеној индустрији, као и за гајење племенитих 
врста риба (калифорнијска и поточна пастрмка). Ова категорија додатно обавезује инвеститора 
да се придржава свих прописаних мјера и законских обавеза кроз Водну дозволу и остале акте 
са овим привредним објектом како би се очувао квалитет воде и њене физичко -хемијске 
особине. Еколошки систем ријеке Крупице, те њен кањон представља својевсртан приросни 
систем са богатим биљним и животињским свијетом, ненарушеним природним предјелима и 
љепотама. 
 
У геолошком саставу терена ширег простора обухвата објеката  МХЕ учествују искључиво  
тријаски седименти и то доњи тријас у фацијама кварцно-лискуновитих пјешчара и средњи 
тријас у фацијама масивних и слојевитих кречњака. 
 
Главна  инжењерскогеолошка  обeљежја  овог  терена  су  велика  тектонска  поремећеност  и 
механичка оштећеност крутих кречњачких маса, са појавама одрона и осулина на стрмим 
кречњачким одсјецима. Изворишну зону у ширем смислу чине крупни камени блокови,  без 
знакова нестабилности и рецентних појава осулина. Обзиром на величину и једноставна 
рјешења, геолошки услови за фундирање и изградњу објеката МХЕ оцјењују се као повољни. 
 

Сеизмолошке карактеристике терена: Предметна локација је у зони са максималним 
очекиваним интензитетом земљотреса од 8° MSK-64 са вјероватноћом појаве од 63%. 
Најближи стамбени објекат налази се на удаљености од око 170 м али се исти користи само као 
викенд кућа у којој људи бораве повремено. 
 

Климатске карактеристике ширег подручја 
 

Климатске прилике у сливу Дрине условљене, су прије свега, његовим меридијанским 
простирањем. Он је издужен у правцу сјевер - југ и у том правцу опадају надморске висине од 
високих, преко средњих и ниских планина до Панонске низије. Због тога се слив налази под 
утицајем различитих климатских режима. Изворишна и највиша област слива је под утицајем 
медитеранске климе. Медитерански утицај, мада доста ослабљен, осјећа се још и у  горњем 
дијелу слива, до Србиња - Фоча, одакле све више преовладава умјерено -континентална клима, 
а у доњем сливу Дрине, низводно од Зворника, она прелази у континенталну.  
 У сливу Дрине количина падавина се смањује низ ток, мада не правилно. Виско 
планински предјели слива преко 2.000 мнм примају 2.000 - 3.000 mm атмосферског талога. 
Средње планине тј. до Србиња - Фоче око 1.400 mm , у Љубовији 890 mm, док је око ушћа 
Дрине у Саву 700 mm. Посматран у цијелни, слив Дрине у просјеку прима годишње 1.030 mm 
падавина и по томе он је богат водом. Зато Дрина и њене веће притоке (Тара, Пива, Лим) 
располажу знатним протицајима.                   
 Средња температура најтоплијег мјесеца јула мијења се у предметном подручју од 
18,9°С (профил бране) до 15,0°С (Жабљак), а минималне температуре спуштају се до -30,°С. 
Средња годишња температура се налази у границама од 9,8°С (Фоча) до 5,6°С (Жабљак), а 
минималне температуре спуштају се до -30,0°С. 

 Релативна влажност ваздуха се веома мало колеба у току године. Највећа 
релативна влажност је у децембру 91%, а најмање у јулу 72%. Тако, разлика између 
мјесеца са најмањом средњом релативном влажношћу и мјесеца са највећом износи 

19%. 

 Облачност је цијеле године знатна. Годишње је просјечно 6 десетина неба под 

облацима. Највећа облачност је у новембру (7), а најмања у августу (4). 

 Средње годишње падавине на сливу до Фоче (Р = 4550 km2) износе 1587 mm и 
доста су равномјерно распоређене по мјесецима. Најкишовитији мјесец добија 3 - 3.6 
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пута већу количину падавина од најсушнијег мјесеца. Главни максимум падавина је у 
новембру или децембру, а споредни у априлу и мају. Минимум падавина је у јулу и 

августу. Према овој карактеристици слив Дрине до Фоче припада модификованом 
маритимном плувиометријском режиму. 

 

− Температура ваздуха 
 
 У табели која слиједи приказан је годишњи ток температуре ваздуха за 
неколико мјеста у предметном подручју на разним надморским висинама. 

 
     Табела бр.2: Годишњи ток температуре ваздуха на предметном подручју на различитим 

надморским висинама 

Станица Фоча Горажде Пљевља 

Мјесец Н = 395 m Н = 965 m Н =1450 m 

I -1.0 -1.2 -2.0 

II 2.2 -2.1 -1.2 

III 5.7 5.8 2.5 

IV 9.8 10.0 7.4 

V 14.3 14.2 11.8 

VI 17.5 17.5 16.2 

VII 18.9 18.8 19.5 

VIII 18.6 18.5 18.9 

IX 15.2 15.5 15.1 

X 10.2 10.1 9.6 

XI 5.6 5.3 4.5 

XII 0.6 0.7 0.6 

ГОД. 9.8 9.7 8.5 

ГОД. АМПЛИТУДА 19.9 20.0 21.5 

  
 Из годишњег тока температуре се види да је најхладнији мјесец јануар, а 
најтоплији јули. Годишња амплитуда температуре ваздуха, према подацима у табели 1. 

достиже вриједности од 21.5°С, а то указује на континентални термички режим. 
 

− Средње мјесечне и максималне и минималне температуре ваздуха 
 

 Средњи мјесечни максимуми и минимуми карактеришу температуру ваздуха у 
току најтоплијег дијела ноћи, а њихова разлика представља дневну амплитуду 
(непериодску) колебање температуре ваздуха. 

 
 Годишњи ток средње максималне и минималне температуре и њихове 

амплитуде приказан је у табели која слиједи. 
 
 
            Табела бр.3: Годишњи ток средње макс. и мин. температуре и њихове амплитуде  

Станица Фоча Горажде Пљевља 

Мjeсец maх min amp maх min amp maх min  amp  

I 2.7 -4.3 7.0 2.5 -5.0 7.5 2.1 -7.4 9.5 

II 6.8 -1.8 8.6 7.2 -2.6 9.8 4.2 -6.3 10.5 

III 11.8 0.2 11.6 12.6 -0.5 13.1 8.9 -1.9 10.8 

IV 16.3 3.7 12.6 16.9 2.9 14.0 14.4 2.2 12.2 

V 21.5 7.9 13.6 21.9 7.2 14.7 18.9 6.3 12.6 

VI 24.6 11.4 13.2 25.2 11.1 14.1 22.9 8.9 14.0 

VII 26.6 12.4 14.2 26.9 11.2 15.7 25.7 10.4 15.3 



23 
 

VIII 26.3 12.1 14.2 26.9 11.9 15.0 26.1 10.0 16.1 

IX 22.5 9.6 12.9 22.9 9.7 13.2 23.1 7.2 16.2 

X 16.7 5.2 11.5 17.0 5.1 11.9 16.1 3.7 12.9 

XI 10.0 1.2 8.7 9.7 1.0 8.7 10.3 0.9 9.4 

XII 3.4 -2.1 5.5 3.3 -3.0 6.3 3.9 -3.7 7.6 

Год. 15.8 4.6 11.2 16.1 4.0 12.1 14.8 2.5 12.3 

 

 Разлика средње максималне и минималне температуре, то јест средња дневна 
амплитуда колебања, је релативно велика. У годишњем току она достиже највеће 
вриједности у августу, а најниже у децембру. 

 

− Апсолутне максималне и минималне температуре 
 

 За станице Фоча, Горажде и Пљевља апсолутне максималне и минималне 

температуре, као и њихове апсолутне дневне амплитуде колебања дате су у табели која 
слиједи. 
                           Табела бр.4:  Колебања апсолутних максималних и минималних температура  

Станица Фоча Горажде Пљевља 

Мјесец maх min amp maх min amp maх min amp 

I 18.4 -21.2 39.6 17.2 -23.5 40.7 14.5 -29.4 43.9 

I 21.4 -18.2 39.6 21.2 -17.4 38.6 19.0 -28.1 47.1 

III 26.8 -16.0 42.8 27.0 -15.0 42.0 24.6 -24.6 49.2 

IV 30.4 -4.0 34.4 31.2 -5.0 36.2 28.4 -7.0 35.4 

V 35.0 -1.4 36.4 34.2 -2.0 36.2 30.2 -5.6 35.8 

VI 34.2 3.2 31.0 34.6 0.0 34.6 33.4 -2.0 35.4 

VII 37.4 5.8 31.6 38.2 4.5 33.7 36.7 0.5 36.2 

VIII 38.8 4.8 34.0 37.6 3.0 34.8 38.0 -0.8 38.8 

IX 35.0 -2.2 37.2 33.0 -2.0 35.0 34.9 -3.5 38.4 

X 28.8 -5.2 33.4 29.0 -6.0 35.0 30.0 -9.6 39.6 

XI 23.6 -15.6 39.2 24.6 -16.0 40.5 26.2 -16.6 42.8 

XII 17.2 -18.2 35.4 17.4 -19.0 36.4 17.1 -26.2 43.3 

God. 38.8 -21.2 60.0 38.2 -23.5 60.7 38.0 -29.4 67.4 

 

 Из наведене табеле се види да апсолутни максимуми у годишњем току достижу 
високе вриједности не само у љетњим, него и у зимским мјесецима. 

 
 Апсолутне негативне минималне температуре, као што се из података види, 
појављују се од септембра до јуна, а у високим областима, вјероватно, у току цијеле 

године. 
 

− Број дана са одређеном минималном и максималном температуром 
  

 Очигледнију представу о температурним приликама неког мјеста даје број дана 
са температуром испод и изнад неких граничних вриједности које имају нарочита 
имена у климатологији. Тако се мразни дан назива онај у коме је минимална 

температура нижа од 0°, док је ледени дан онај у коме је максимална температура нижа 
од 0°. У овом дану, дакле, траје стално мраз. Дани се максималном температуром од 
25° и вишом зову се љетњи дани, а они са максималном температуром од 30° и вишом 

јесу тропски дани. 
 За метеоролошку станицу Фоча даје се у табели која слиједи број дана са 

одређеном минималном и максималном температуром. 
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Табела бр. 5: Број дана са минималном и максималном температуром 

Станица  Фоча  Горажде 

Мјесец Min 

<10°С 

Min  

<0°С 

Мах  

<0°С 

Мах  

>25°С 

Мах  

>30°С 

Min 

<10°С  

Min  

<0°С  

Мах  

<0°С  

Мах  

>25°С  

Мах  

>30°С  

I 4.0 24.0 7.0 - — 5.0 26.0 7.0 - - 

II 2.0 18.0 2.0 - - 2.0 20. 1.0 - - 

III 0.4 14.0 0.6 0.2 - 1.0 16.0 2.3 0.3 - 

IV - 3.0 - 2.0 0.1 - 3.0 - 2.0 0.1 

V   0.1 - 9.0 1.0 - 0.1 - 9.0 1.0 

VI - - - 16.0 4.0 - - - 17.0 4.0 

VII - - - 22.0 7.0 - - - 22.0 7.0 

VIII - - - 20.0 9.0 - - - 21.0 9.0 

IX - 0.1 - 10.0 2.0 - 0.1 - 12.0 1.0 

X - 3.0 - 2.0 - - 3.0 - 2.0 - 

XI 0.3 10.0 0.4 - - 0.2 11.0 0.5 - - 

XII 2.0 20.0 6.0 - - 2.0 22.0 6.0 - - 

год. 8.0 92.0 16.0 80.0 23.0 10.0 101.0 15.0 86.0 22.0 

  
 За ово подручје су карактеристичне температурне инверзије у котлинама, у току 
хладнијег дијела године, што се манифестује порастом температуре са висином. Ово 

условљава мању разлику у осмотреним средњим вриједностима температуре између 
нижих и виших зона. Тако просјечна температуре ваздуха у Фочи (395 мнм), у току 

године износи око 10°C, док иста температура на околним планинским појасевима 
изнад 1100 мнм износи 7.5°C. 
 

− Влажност ваздуха 
 

 Средње мјесечне вриједности релативне влажности ваздуха веома се мало 
колебају у току године за метеоролошке станице Фоча, Горажде и Пљевља у % дате су 

табели која слиједи. 
 
 
                  Табела бр. 6: Средње мјесечне вриједности релативне влажности ваздуха  

Станица   

Фоча  

 

Горажде 

 

        Пљевља  Мјесец 

I 82 89 84 

II 78 88 81 

III 75 84 77 

IV 72 81 73 

V 71 81 74 

VI 72 81 76 

VII 72 80 72 

VIII 72 83 74 

IX 77 80 77 

X 79 89 82 

XI 82 90 85 

XII 83 81 86 

Год. 76 78 78 
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− Вјетар 
 
 Честина вјетрова из разних праваца изражена у промилима укупног броја 
осматрања приказана је у табели која слиједи. 
 

     Табела бр.7: Честине вјетрова 

Правац 
S S-I I Ј-I J Ј-Z Z S-Z Тишина 

Станица  

Фоча 350 4 - 4 100 2 - 10 530 

Горажде 4 144 - 99 1 65 - 45 642 

Пљевља 42 85 18 32 26 88 38 53 638 

 
 Из табеле се види да у наведеним мјесецима одлучујућу улога на расподјелу 

праваца вјетра игра експозиција терена, тј. правац пружања долина у којима се ова 
мјеста налазе. 

 У долини Дрине код Горажда  максимална честину вјетрова је из ова два 
супротна смјера: сјеверни (144 ‰) и јужни (232 ‰), док су најрјеђи вјетрови са истока  
(1 ‰). 

 Фоча лежи у долини Дрине, која се пружа од југа на сјевер, стога су и овдје 
најчешћи сјеверни (350 ‰) и јужни (100 ‰) вјетрови, док се источни и западни уопште 

не појављују. 
 

− Падавине 
 

 Подаци из табеле која слиједи показују да на предметном сливном подручју 

влада модификован маритимни плувиометријски режим. 
Одлика модификованог маритимног плувиометријског режима је велика количина и 

честина падавина у зимској половини године и то нарочито у позној јесени, а споредни 
максимум у априлу или мају и суво љето. 
 
     Табела бр.8:  Падавине 

Станица  
Фоча  

Горажде Мјесец 

I 70 55 

II 76 56 

III 65 47 

IV 76 63 

V 80 75 

VI 80 74 

VII 74 66 

VIII 62 60 

IX 73 70 

X 91 75 

XI 100 79 

XII 105 78 

Год. 952 798 

 
 Према подацима у табели средња годишња амплитуда падавина се мјења на 

територији слива од 43 mm (Фоча) до 32 mm (Горажде). Међутим, годишње амплитуде 
у времену, тј. разлике најсувљег и најкишнијег мјесеца у појединим годинама периода 
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осматрања, могу се колебати у знатно ширим границама, што је у вези са разноврсним 
варијацијама сувих и влажних мјесеци, условљених особеностима циркулационих 

процеса у појединим годинама. 
 Посматрањем података у табели запажа се велика промјенљивост падавина у 

простору. На примјер, мјесечне суме падавина у најкишнијем мјесецу децембру се 
колебају од 105-78 mm али у сушним мјесецима, јулу и августу, те промјене су далеко 
мање. Узрок томе су, пошто физичко-географски услови остају непромјењени, 

глобални циркулациони процеси у току љета над Европом. 
 
                 Табела бр.9: Коефицијент варијације (Cv) мјесечних падавина 

Станица Фоча Опасаница 

Mjesec 

 I 0.56 0.56 

II 0.56 0.65 

III 0.64 0.56 

IV 0.58 0.48 

V 0.40 0.57 

VI 0.50 0.46 

VII 0.66 0.64 

VIII 0.74 0.69 

IX 0.65 0.78 

X 0.66 0.78 

XI 0.42 0.50 

XII 0.51 0.54 

Год. 0.17 0.22 

 
 Анализа коефицијента варијације у табели указује на знатно већу 
промјенљивост мјесечних падавина у сравњењу са годишњим.  

 То је, прије свега, у вези са скраћивањем интервала времена сумирања 
падавина.  
Пошто је мјесец 12-ти дио године, падавине сумиране у току мјесеца имају знатно већу 
промјенљивост од годишњих, тако да су Св мјесечних падавина већи 2-4 пута од годишњих. 
 Снијег се на овом подручју јавља у периоду од новембра до априла, а на већим 
надморским висинама чак од октобра до маја. У околини Фоче снијег се јавља од новембра  до 
априла, и у просјеку годишње има око 50 дана са сњежним покривачем.  
 

Табела бр. 10: Падавине-МС "Фоча 
Максималне дневне количине падавина (mm) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII god.  

73 64 69 52 52 61 65 51 63 110 80 68 110 

Број дана са падавинама > 0,1 mm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII god. 

9.7 10.4 9.0 10.4 13.3 10.9 9.1 6.0 6.7 6.3 11.1 11.9 114.8 

Број дана са сњежним покривачем 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII god. 

18.0 13.2 9.7 0.3       2.0 7.0 50.2 
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− Дневни максимум падавина 
 

 Анализирањем апсолутних мјесечних дневних максимума, који су се појавили у 
појединим годинама, може се закључити да у овом региону нема забиљежених 

рекордно високих падавина. Дневни максимум нигдје не прелази 200 mm. 
 
                    Табела бр. 10: Дневни максимуми падавина  

Станица  

Фоча 

 

Горажде 

 

Пљевља Мјесец 

I 73 60 142 

II 64 58 115 

III 69 88 104 

IV 52 67 100 

V 52 82 70 

VI 61 64 56 

VII 65 44 55 

VIII 51 47 110 

IX 63 70 153 

X 110 151 134 

XI 80 86 130 

XII 68 83 153 

Год. 110 151 153 

 
 Мјесечни и годишњи дневни максимуми у табели служе само као индикатори горње 
могуће границе. Међутим, њихова апсолутна вриједност битно зависи од дужине периода 
осматрања и није искључено да се убудуће појаве већи максимуми од забиљежених. 

 

− Облачност, осунчаност и магла 
 

 Средња годишња облачност анализираног подручја је око 6/10 (површина неба 
прекривена облацима). Средња мјесечна облачност је мања од 50 % (5/10) у љетњим мјесецима 
- јулу и августу. Велика облачност, од неких 72 % до 83 %, се јавља током зиме, када је и 
уочљив велики број тмурних дана (новембар, децембар, јануар - преко 15 тмурних дана 
мјесечно). Укупан број тмурних дана годишње је око 140 дана. Просјечан број ведрих дана је 
око 55.Стварно трајање осунчаности је 1761 часова, што је доста умањено у односу на 
потенцијално могуће - које износи 4400 часова. Најдуже трајање сијања сунца је у јулу - 260 х, 
а најкраће у децембру - 58,4 х. Локалне топографске одлике подручја, осим на температуру 
ваздуха и режим падавина, у значајном мјери утичу и на појаву магле. Фочанска котлина има 
релативно велики број дана са маглом, чак 162 дана.  

 
Табела бр. 11:    Облачност, осунчаност и број дана са маглом-МС Горажде 

Средња мјесечна количина облачности (1/10) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII god.  

7.6 6.8 6.0 5.9 5.8 5.6 4.7 4.6 5.1 5.8 7.2 8.3 6.1 

Средња мјесечна количина трајања сијања сунца (час) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII god. 

60.8 84.3 126.1 144.6 186.9 219.8 260.0 264.9 189.9 120.2 63.1 58.4 1761 

Број ведрих дана (Н<2/10) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII god. 

2.4 2.9 5.7 5.5 4.6 3.9 6.9 8.8 5.3 4.4 2.6 1.4 54.5 

                                                           Број тмунрних дана  (Н>8/10) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII god. 

18.2 13.3 12.1 11.4 9.9 7.7 5.7 6.4 7.6 10.4 15.8 21.2 139.6 

Број дана са маглом 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII god. 

12.3 10.8 10.0 8.4 11.7 12.8 13.2 15.8 18.8 19.5 15.0 13.9 161.7 
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Флора и фауна, природна добра посебних вриједности (заштићених) ријетких и 

угрожених биљних и животињских врста и њихових станишта и вегетације   

 
С обзиром на недоступност података за подручје насељеног мјеста Јелач односно 

простор око ријеке Крупице за предметну локацију послужили смо се подацима за реон горњег 
тока Дрине.  Ово подручје се издваја као посебно интересантно подручје са становишта 
заштите свих нивоа биолошке разноврсности. Област се одликује високим степеном специјског 
диверзитета, као посљедица диверзитета станишта на подручју слива Дрине.  

− Флора 
 

Локација у биогеографском погледу припада Горажданско-фочанском рејону у прелазно  
лирско-мезијској области, односно Горње-дринском подручју (Стефановић и сарадници, 1983). 
У биогеографском погледу, подручјем доминирају биоми шума храста сладуна и буково-јелове 
шуме. Према Фукареку (1977), област се налази у Динарско-мезијском подручју, али у близини 
прелаза ка унутрашњим Динаридима. 

 

− Вегетација  
 

Живи свијет, биљни и животињски слива ријеке Дрине веома је разноврстан и богат, а 

на појединим мјестима одликује се присуством ендмитета и реликата. У нижим дијеловима, а 

дјелимично и у горњим, налазе се углавном листопадне шуме међу којима се издвајају 

бјелограбић, црни граб, цер, црни јасен. У кањонима се налазе мезофилне шуме букве, граба, 

бијелог јасена итд. 

На подручју горње Дрине, начелно, доминирају сљедеће врсте дендрофлоре: буква 
(Fagus silvatica), храст китњак (Quercus petraea), храст сладун (Quercus frainetto) и цер 
(Quercus cerris).  

 У долини Дрине биљеже се и, по површини, мање састојине црне јове (Alnus glutinosa).  

На подручју општине Фоча, површине под шумом представљају најзначајнији њен дио. 
Најзаступљеније су шуме букве и јеле са смрчом (628,65 km2 ), затим шуме китњака и цера 
(118,25 km2), потом шуме сладуна и цера са китњаком (46,3 km2) и шуме црног бора и букве 
(45,4 km2). Заступљене су такође шуме клековине и бора (23,7 km2),  као и шуме смрче (15,6 
km2). Мјешовита, шумско пашњачка подручја су значајно заступљена са укупно 232,35 km2. 

 У погледу висинског распореда, могу се уочити неколико зона вегетације. Ниже 
положаје заузимају шуме китњака и граба које покривају смеђа кречњачка земљишта. Букове 
шуме брдског појаса се налазе на висини од 600 до 1100 мнм, док се најз аступљеније, шуме 
букве, јеле и смрче се налазе у зони од 900 до 1500 мнм.  

 Највише положаје заузимају шуме сладуна и цера, гдје су такође заступљени храст 
китњак, јасен и клека, углавном на кисело смеђим земљиштима. 

Ободна вегетација уз притоке ријеке Дрине карактерише се доминацијом врбе (Salix 
alba), а пољски јасен (Fraxinus angustifolija) се биљежи спорадично.  

 У спрату грмља констатују се дрен (Cornus sanguinea), љеска (Corylus avellana),  глог 
(Crataegus monogyna), клекa (Juniperus communis), као и Viburnum lantana,  Sambucus recemosa, 
S. nigra i Acer tataricum.  

 Приземна вегетација одликује се доминацијом врста које припадају флорним 
елементима широког распрострањења: Galium silvaticum  (средњеевропски елемент), Veronica 
chamaedrys, Pulmonaria officinalis (суб-средњоевропски), G. vernum (понтијско-
субмедитерански), Primula vulgaris (субатланско-субмедитерански), Stellaria holostea 
(субевроазијски) и др. Поред тога, биљеже се и илирски флорни елементи: Helleborus 
atrorubens, Epimedium alpinum i dr.  
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− Фауна (Батрахофауна подручја) 
 

Потенцијално присутне врсте водоземаца:   

 Од репатих водоземаца на ширем подручју долине Дрине са притокама потенцијално 
присутне врсте су шарени даждевњак (Salamandra salamandra) (Gasc et al, 1997), мали 
мрмољак (Lyssotriton vulgaris)  

 Међу врстама безрепих водоземаца поменутом подручју очекивана је грчка жаба (Rana 
graeca), обична крастача (Bufo bufo), жутотрби мукач (Bombina variegata), и зелене жабе 
(Phelophylax kl. esculentus). У предметном обухвату потенцијално угрожене врсте водоземаца 
су Salamandra salamandra и Bombina variegata. 

Потенцијално присутне врсте безрепих водоземаца на овом подручју још могу бити алпски  
мрмољак (Ichthyosaura alpestris), зелена крастача (Pseudolepidaea viridis), kreketuša (Hyla 
arborea) i шумска жаба (Rana dalmatina). 

 Станишта повољна за опстанак гмизаваца на широпј локацији су бројна али морају 
располагати адекватним мјестима за такозвани зимски сан.   

 Од врста потенцијално присутних на истраженом подручју, претпоставља се да су 
чести зидни гуштер (Podarcis muralis), зелембаћ (Lacerta viridis) и слепић (Anguis fragilis), 
затим рибарица (Natrix tessellata), бјелоушка (Natrix natrix), смук (Coluber longissimus), 
смукуља (Coronella austriaca)-potencijalno угрожена врста и поскок (Vipera ammodytes).  

 Специфичност екосистема ријеке Крупице је  присуство бјелоушке и водене рибарице , 
а у зони храста у широј приобалној зони кратконогог гуштера (Ablepharus kitaibelii) (Sofradžija, 
1975).  

 Имајући у виду распоред присутних и потенцијално присутних врста гмизаваца у 
оквиру подручја које ће бити захваћено планираним антропогеним измјенама, посебну пажњу 
треба обратити на очување специфичних дијелова станишта врсте Natrix tessellata (водена 
рибарица), неопходних за комплетирање животног циклуса ове врсте.  

 

− Орнитофауна клисуре горње Дрине 
 

На овом простору се срећу врсте са источномедитеранског распрострањења као и врста са 
западно медитеранским распрострањењем.  

Подручје источне Босне је мало проучено. Процјењујемо да је приказано око 50% 
потенцијалних врста са овог простора, па би инвентаризација орнитофауне представљала 
реалну основу за валоризацију квалитета и значаја и могућност мониторинга.   

Табела бр.12: Орнитофауна посматраног подручја  

1. Phalacrocorax carbo –  veliki kormoran  45. Turdus merula – crni kos  

2. Ardea cinerea – siva čaplja  46. Turdus philomelos – drozd pjevač  

3. Anas platyrhynchos –  patka gluvara  47. Turdus viscivorus –  drozd imelaš  

4. Pernis apivorus – osičar  48. Erithacus rubecula –  obični crvendać  

5. Circaetus gallicus – orao zmijar  49. Luscinia megarhynchos –  mali slavuj  

6. Accipiter nisus – obični kobac  50. Phoenicurus ochruros – planinska crvenorepka  

7. Accipiter gentilis –  sjeverni jastreb  51. Oenanthe oenanthe –  obična beloguza  

8. Buteo buteo – obični mišar  52. Regulus regulus –  obični kraljić  

9. Aquila chrysaetos – suri orao  53. Regulus ignicapillus –  vatoglavi kraljić  

10. Hieraaetus pennatus – patuljasti orao  54. Phylloscopus collybita –  obični zviždak  

11. Falco tinnunculus –  obična vjetruška  55. Sylvia atricapilla –  crnoglava grmuša  

12. Falco subbuteo –  soko lastavičar  56. Sylvia borin – vrtna grmuša  

13. Falco peregrinus – sivi soko   57. Sylvia communis –  obična grmuša  

14. Alectoris graeca –  jarebica kamenjarka  58. Sylvia curruca –  grmuša čevrljinka  

15. Coturnix coturnix –  obična prepelica  59. Muscicapa striata –  siva muharica  

16. Crex crex - prdavac   60. Ficedula parva – mala muharica  

17. Tringa hypoleucos –  mala polojka  61. Poecile palustris –  obična  siva senica  

18. Chroicocephalus ridibundus – riječni galeb  62. Poecile lugubris –  mediteranska senica  
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19. Columba livia – golub pećinar  63. Lophophanes cristatus –  ćubasta sjenica  

20. Columba palumbus –  golub grivnaš  64. Parus major – velika sjenica  

21. Cuculus canorus –  obična kukavica  65. Cyanistes caeruleus –  plava sjenica  

22. Otus scops - ćuk  66. Sitta europea – obični brgljez  

23. Bubo bubo - buljina  67. Tichodroma muraría - puzgavac   

24. Strix uralensis – dugorepa sova  68. Certhia brachydactyla – dugokljuni puzić  

25. Strix aluco – šumska sova  69. Emberiza citrinella –  strnadica žutovoljka  

26. Athene noctua –  obična kukumavka  70. Emberiza cia –  planinska strnadica  

27. Asio otus – mala ušara  71. Fringilla coelebs – obična zeba  

28. Upupa epops – obični pupavac  72. Serinus serinus –  obična žutarica  

29. Dendrocopos leucotos – planinski šareni detlić  73. Carduelis chloris –  evropska zelentarka  

30. Dendrocopos major –  veliki šareni detlić  74. Carduelis carduelis –  evropski štiglic   

31. Picoides tridactylus  –  troprsti detlić  75. Carduelis cannabina –  obična konopljarka  

32. Dryocopus martius – crna žuna  76. Loxia curvirostra –  obični krstokljun  

33. Picus viridis – zelena žuna  77. Pyrrhula pyrrhula –  obična zimovka  

34. Alauda arvensis – poljska ševa  78. Coccothraustes coccothraustes  – obični batokljun  

35. Eremophila alpestris –  ušata ševa  79. Passer montanus - poljski vrabac  

36. Lullula arbórea – šumska ševa  80. Sturnus vulgaris – obični čvorak  

37. Hirundo rustica – seoska lasta  81. Oriolus oriolus – zlatna vuga  

38. Hirundo daurica – daurska lasta  82. Garrulus glandarius –  obična kreja  

39. Motacilla alba – bijela pliska  83. Pica pica – obična svraka  

40. Motacilla cinérea – gorska pliska  84. Nucifraga caryocatactes  – evropska lješnikara  

41. Lanius collurio – rusi svračak  85. Corvus monedula – obična čavka  

42. Cinclus cinclus –  evropski vodeni kos  86. Corvus corone – siva vrana  

43. Troglodytes troglodytes –  obični carić  87. Corvus corax – obični gavran 

44. Monticola saxatilis –  drozd kamenjar   

 

− Фауна сисара 
 

Природне карактеристике подручја пружају услове за појаву великог броја врста сисара. 
Област је недовољно испитана, поготово у погледу ситних сисара и врста које нису од значаја 
за ловни туризам.   

У шумским пространствима горњег слива ријеке Дрине срећу се животиње које су или 
проријеђене или их више нема у многим дијеловима Европе медвјед  (Ursus arcotos), вук (Canis 
lupus), дивокоза (Ripicapra rupicapra), дивља мачка (Felix silvestris), лисица  (Vulpes vulpes),  
куна златица (Martes martes), јазавац (Meles meles), дивља свиња (Sus scrofa), срна (Capreolus 
capreolus), видра (Lutra lutra), зец (Lepus europus). Посебну пажњу треба обратити на 
евентуално нарушавање станишта европске видре уз ток ријеке Крупице као трајно заштићене 
врсте. 

 
 

− Водени екосистеми 

− Фитобентос 
 

На основу доступних података о саставу заједнице фитобентоса ријеке Дрине i њених притока,  
утврђено је 69 таксона који се сврставају у пет раздјела: Cyanophyta, Chrysophyta, Xanthophyta, 
Bacillariophyta i Chlorophyta . 

Припадници раздјела Bacillariophyta доминирају квантитативно и квалитативно, чинећи 85,5 % 
укупно идентификованих таксона. Врсте рода  Navicula i Gomphonema су најразноврснији 
чланови бентосне заједнице силикатних алги, док је највећа релативна бројност забиљежена 
код врста Cocconeis placentula, Cymbella ventricosa, Gomphonema constrictum i G. olivaceum.  

Поред доминантних силикатних алги, са високом учесталошћу истиче се и зелена алга 
Cladophora glomerata.   
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 Табела бр. 13: Флористички састав фитобентоса ријеке Дрине 

Cyanophyta  34. Gomphonema angustatum (Kütz.) Rab.  

1. Nostoc sp.  35. Gomphonema constrictum Ehr.  

2. Scytonema crispum (C.Agardh) Bornet  36. Gomphonema gracile Ehr.  

Chrysophyta  37. Gomphonema olivaceum Kΰtz.   

3. Hydrurus foetidus (Vill.) Trev.  38. Gomphonema parvulum (Kΰtz.) Grun.  

Xanthophyta  39. Gomphonema truncatum Ehr.  

4. Vaucheria sp.  40. Gyrosigma acuminatum (Kΰtz.) Rab.  

Bacillariophyta  41. Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun.  

5. Achnanthes sp.  42. Melosira varians C.Ag.  

6. Achnanthes lanceolata (Bréb. ex Kütz.) Grun. 43. Meridion circulare C.Ag.  

7. Achnanthes linearis W. Sm.  44. Navicula arcus Ehr.  

8. Amphora ovalis (Kütz.) Kütz.  45. Navicula cryptocephala Kütz.  

9. Caloneis sp.  46. Navicula gracilis Ehr.  

10. Ceratoneis arcus (Ehr.) Kütz.  47. Navicula pussila W. Sm.  

11. Cocconeis placentula Ehr.  48. Navicula radiosa Kütz.  

12. Cooconeis pediculus Ehr.  49. Navicula rhynchocephala Kΰtz.  

13. Cyclotella meneghiniana Kutz.  50. Navicula viridula (Kütz.) Kütz.  

14. Cyclotella ocellata Pantocsek  51. Nitzschia dissipata Grun.  

15. Cyclotella radiosa (Grun.) Lemmer.  52. Nitzschia linearis (C.Ag.) W.Sm.  

16. Cymatopleura elliptica (Breb.) W. Sm.  53. Nitzschia palea W. Sm.  

17. Cymatopleura solea (Breb.) W.Sm.  54. Nitzschia sp.  

18. Cymbella affinis Kutz.  55. Pinnularia sp.  

19. Cymbella lanceolata (Ehr.) V.H.  56. Pinnularia viridis (Nitzsch.) Ehr.  

20. Cymbella prostrata (Berk.) Grun  57. Reimeria sinuate (W.Greg.) Koc. & St.  

21. Cymbella ventricosa Kutz.  58. Rhoicosphenia curvata (Kΰtz.) Rab.  

22. Denticula tenuis Kütz.  59. Stauroneis gracilis Ehr.  

23. Diatoma ehrenberghii Kütz.  60. Surirella amphyoxus W.Sm.  

24. Diatoma elongatum (Lyngb.) C.Ag.  61. Surirella biseriata Breb.  

25. Diatoma hiemale var. mesodon (Ehr.) Grun. 62. Surirella ovata Kütz.  

26. Diatoma vulgare (Roth.) Heib.  63. Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr.  

27. Diatoma vulgare var. capitulata (Grun.) A.Kurz Chlorophyta  

28. Epithemia sp.  64. Cladophora glomerata (L.) Kΰtz.  

29. Eunotia sp.  65. Cladophora sp.  

30. Fragilaria pinnata Ehr. 66. Oedogonium sp.  

31. Fragilaria sp.  67. Spirogyra sp.  

32. Fragilaria virescens Ralfs  68. Ulothrix sp.  

33. Frustulia vulgaris (Thw.) De Toni  69. Ulothrix zonata (Weber & Mohr) Kütz.  

 

− Водени макробескичмењаци 
 
Подручје обухваћено радовима одликује се заједницом која је типична за веће водотоке са 
доминацијом крупних фракција дна.  

Узимајући у обзир све забиљежене таксоне, већина врста је толерантна на извјестан степен 
органског загађења. Већина идентификованих таксона припадају групи врста класификованих 
као литофилне врсте (преферирају  крупнији супстрат, преко 2 цм) и имају значајну 
заступљеност. Такође у значајном броју су забиљежене и врсте прилагођене шљунковито -
пјесковитом типу подлоге.  
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Табела бр.14: Списак ногуће присутних таксона 

Turbellaria Plecoptera 

Dugesia gonocephala (Dugès, 1830) Leuctra sp. 

Gastropoda Trichoptera 

Lymnaea palustris (O. F. Müller, 1774) Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) 

Lymnaea sp. Micrasema longulum McLachlan, 1876 

Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774) Oecismus monedula (Hagen, 1859) 

Oligochaeta Brachycentrus maculatum (Fourcroy, 1785) 

Tubificidae Sericostoma sp. 

Lumbriculidae Diptera 

Hirudinea Ateríx sp. 

Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758) Limonnidae 

Gammaridae Chironominae 

Gammarus pulex (Linnaeus, 1758) Orthocladinae 

Ephemeroptera Tanypodinae 

Baetis scambus Eaton, 1870 Tipulidae 

Ecdyonurus helveticus Eaton, 1885 Odonata 

Ecdyonurus zelleri Eaton, 1885 Onychogomphus sp. 

Ecdyonurus sp.  

Ephemera danica Müller, 1764  

 

− Ихтиофауна 
 

Стални становник комплетног тока ријеке Крупице је поточна пастрмка (Salmo trutta 
fario). Ријека Крупица је и мријесна вода за популацију поточаре која у вријеме мријеста 
долази из ријеке Говзе. У мањој мјери се јавља и калифорнијска пастрмка (Onchorinchus 
mykis) која константно излази из рибогојилишта које се налази у близини изворишта ове 
ријеке. Остали састав ихтиофауне чине липљен (Thimalus thimalus) из фамилије 
Salmonidae. Ова врста периодично улази из ријеке Говзе и задржава се у непосредној 
близини ушћа. Од ципринидних врста стални становник читавог тока ријеке је пиор 
обични (Phoxinus phoxinus) који је и природна храна популацији пастрмке овог водотока. 
Остале ципринидне врсте (у првом уреду шкобаљ, клен и поточна мрена) се налазе 
периодично и нестално и то више у близини тока непосредно узводно од ушћа ове ријеке 
у ријеку Говзу. Потребно је посебно обратити пажњу на одржаванје фунционалних 
рибљих пролаза за популацију поточне пастрмке приликом њене дужинске миграцију уз 
ток као најзначајније врсте ихтиофауне ријеке Крупице, посебно у периоду године кад се 
одвија мријест ове рибе. 
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Заштићена и потенцијално заштићена подручја  

 

Дуж предметне локације и њеној ближој околини, нису идентификована културна 
добра па сходно томе не постоји могућност угрожавања истих експлоатацијом мале 
хидроелектране на ријеци Крупици.  

Измјенама и допунама Просторног плана РС до 2025. године на предметном 
локалитету у близини изграђене МХЕ планирано је успостављање заштићеног подручја Парк 
природе „Лелија“ .  

Начин, обим и мјесто планирања и извођења активности морају бити такви да се 
српијечи или сведе на најмању могућу мјеру сваки облик угрожавања темељних вриједности 
будућег заштићеног подручја „Лелија“ .  
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РЕЗУЛТАТИ ИЗВРШЕНИХ ИНДИКАТИВНИХ МЈЕРЕЊА 

Квалитет ваздуха  

 
 Мјерење имисија на локацији предметног комплекса 
 

За оцјену индикативног стања квалитета животне средине на предметном локалитету 
извршили смо мјерење квалитета ваздуха. На предметној локацији је вршено мјерење уређајем 
GASMET Dx-4000 који се може користи и за мјерење емисија испарљивих органских једињења 
у ваздуху и за намјенска амбијентална мјерења квалитета ваздуха у мањем временском 
периоду. 

За мјерење концентрације прашине кориштен је уређај HAZ-DUST ™, MODEL EPAM-
5000. 

 Мјерење квалитета ваздуха у периоду од један сат извршено је 09:30 -10:45 h 

20.05.2021. године и исто је обухватило сљедеће параметре: 

- Сумпор диоксид 

- Азотови оксиди 

- Суспендоване честице испод 10 μ и 

- Угљикови оксиди. 

  

Мјерење микрометеоролошких параметара обухватило је сљедеће параметре: 

- Брзину и смјер вјетра 

- Температуру и релативну влажност ваздуха 

 

 Прегледом статистичких показатеља измјерених вриједности на мјерном мјесту, за 

задани период мјерења, те њиховим упоређивањем са „нултим“ односно циљаним и граничним 

вриједностима према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 

124/12) дошло се до сљедећих резултата и података: 
 

Табела бр. 15:  Резултати мјерења 

Полутант 
Период узимања 

Ср. вриједн.  
„0“* ММ1 

 

(ГВ) 

 

(ГТ) 

 

(ТВ) 

SO2 

(µg/m3) 

Један сат 23,6 4,84 350 21,4 371,4 

Један дан 13,7 - 125 - 125 

NO2 

(µg/m3) 

Један сат 28,7 7,05 150 10,7 160,7 

Један дан 14,8 - 85 5,7 90,7 

CO 

(mg/m3) 

Један сат - 0,191 

5 0,7 5,7  

Један дан 
0,334 - 

PM10 

(µg/m3) 

Један сат 28,6 7,1 - - - 

Један дан 14,4 - 50 - 50 

Напомена: *Резултати мјерења преузети из  Доказа бр. 500-1815/15 из септембра 2015. године„В&З-

Заштита“ д.о.о. Бања Лука 

 

Измјерене једночасовне просјечне концентрације свих испитиваних полутаната SO2, NO2, CO i 

PM10 не прекорачују ни циљане ни граничне вриједности за једночасовно узорковање 

прописане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 124/12) и 

знатно су ниже од вриједности концентрација из „0“ мјерења квалитета ваздуха.  

С обзиром на то да су једночасовне концентације увијек више ради мањег временског 

интервала мјерења мишљења смо да би и 24-не концентарције биле у границама  дозвољених 

вриједности према горе споменутој Уредби. 
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Ниво буке у животној средини 

 
 На основу Правилника о дозвољеним границама интезитета звука и шума (Сл. лист "СР 
БиХ", број 46/89), бука се изражава еквивалентним 15 минутним нивоом Leq у dBA и вршним 
вриједностима L1 i L10. L1 i L10  су нивои буке који илуструју присуство буке виших нивоа у 
трајању 1% и 10% времена мјерења, односно периода дан или ноћ.  
Дозвољени нивои вањске буке дати су у следећој табели  у зависности од намјене подручја 
(зоне). Предметну локацију сврстали смо у III зону. 

 
Табела бр. 16:  Дозвољени нивои вањске буке 

ПОДРУЧЈЕ 

(ЗОНA) 
НАМЈЕНА ПОДРУЧЈА 

ЕКВИВАЛЕНТНИ 

НИВОИ 

(Leq) 

ВРШНИ 

НИВОИ 

 

ДАН 

 

НОЋ 

 

L10 L1 

III 

чисто стамбено, васпитно-образовне и 

здравствене институције, јавне зелене и 

рекреационе површине 

55 45 65 70 

 
За потребе оцјене индикативног стања на локацији постојеће МХЕ „БК 2“ на ријеци 

Крупица дана  20.05.2021. године извршили смо мјерење буке у животној средини и на следећа 
два мјерна мјеста: 

− код машинске зграде (ММ1) и 

− код водозахвата (ММ2). 
 

Током мјерења буке преовладавало је јако хладно вријеме без падавина просјечне 
температуре око 10 ºC, релативне влажности 78% са појавом  сјеверног вјетра просјечне брзине 
од око 6,9 м/с и при том су добијени следећи резултати укупног еквивалентног нивоа буке у 
животној средини на следећа два мјерна мјеста: 

 
Мјерење је извршено инструментом CESVA  
модел:   SC420  
серијски број :  Т244500 
произвођач:  Барселона,Шпанија  

 
Табела бр. 17: Приказ резултата мјерења „0“-ог и садашњег еквивалета бике у животној средини   

МЈЕРНО МЈЕСТО 

 „0“  

ЕКВИВАЛЕНТНИ 

НИВО 

16.09.2015. 

ГОДИНЕ* 

ИЗМЈЕРЕНИ 

ЕКВИВАЛЕНТНИ 

НИВО 

(Leq) 

20.05.2021. ГОДИНЕ 

ДОЗВОЉЕНИ  

ЕКВИВАЛЕНТНИ 

НИВО 

(Leq) 

ММ1 59,3** 66,5**  

55 ММ2 60,7** 77,3** 

Напомена: * Резултати мјерења преузети из  Доказа бр. 500-1815/15 из септембра 2015. године„В&З-

Заштита“ д.о.о. Бања Лука 

**Прекорачује граничну вриједност 

Измјерени укупни еквивалентни нивои буке на оба мјерна мјеста прекорачују дозвољени ниво 

буке за зону III (дан) према Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и шума  

(„Службени лист СР БиХ“, број 46/89). Упоређујући укупне еквивалетне новое прије и након 

изградње МХЕ видљив је пораст еквивалента буке у животној средини. Измјерено 

прекорачење буке  посљедица je јако високог водостаја ријеке Крупице тј. већег прилива воде 

на водозахват, затим појавe јаког вјетра током мјерења као и рада опреме из машинске зграде.  
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Ниво јонизирајућих и нејонизирајућих зрачења  

 

За потребе овог документа нису вршена мјерења јонизујућег и нејонизујућих зрачења 
нити су нам иста достављена од старне Инвеститора. 

 
 
Квалитет површинских вода и угроженост отпадним водама индустрије, насеља и 

пољопривредне производње 

 

Водоток Крупица код Фоче до Миљевине према чл. 28 Уредбе о класификацији вода и 

категоризацији водотока ("Сл.гл. РС" бр. 42/01) спада у прву класу водотока.  
 

Од стране инвеститора достављена нам је анализа водотока Крупица узорковане дана 
14.12.2020. године низводно од машинске зграде МХЕ. У прилозима овог документа 
налази се Извјештај бр. 323-II/2020 oд 23.12.2020. године.  
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Квалитет површинске воде ријеке Крупице низводно од објекта МХЕ задовољава граничне 
вриједности табеле 3 (допуштене граничне вриједности параметара за поједине класе вода ) по 
Уредби  о класификацији вода и категоризацији водотока ("Сл.гласник РС" број 42/01).  
 

Министарство здравља и социјалне заштите, односно ЈЗУ Институт за јавно здравство 
Републике Српске, у свом мишљењу бр. 500-1645-1/21 од 08.03.2021. године констатује 
следеће: „Приложени резултати испитивања ријеке Крупице која је лијева притока Говзе, 
подслив Дрине, потребно је истакнути да су непотпуни јер не посједује све друге параметре 
испитивања предметне табеле иако припада I класи бонитета сходно критеријуммима 



38 
 

класификацје назначеним у чл. 4., 5., и 14. и нормама у табели 3 Г1 Санитарно -микробиолошки 
параметри, одредби чл. 20 став I Уредбе о  класификацији вода и категоризацији водотока 
("Сл.гласник РС" број 42/01), овдје је нарочито еколошки статус воде који ће се у функцији 
времена мјењати бре или спорије. При испитивању и компарацији код ријека које нису у 
Уредби и чији статус није познат узорковати 100 метара испред и успоредити са онима 300 
метара испод МХЕ. 
 
На основу горе наведеног инвеститор је у сарадњи са ЈЗУ Институт за јавно здравство 
Републике Српске, дана 21.5.2021. године извршио узорковање два узорка и то:- 

- ММ1 – 100 метара узводно од МХЕ на ријеци Крупици и 
- ММ2 - 300 метара низводно од МХЕ на ријеци Крупици. 

 
У доњој табели приказани су резултати елемената квалитета узорaка површинске  воде са оба 
мјерна мјеста  према Уредби о класификацији вода и категоризацији водотока ("Сл.гласник 
РС" бр.42/01). 
 
     Табела бр. 18: Резултати анализа узорака водотока 

ПАРАМЕТРИ JM ММ1 ММ2 

КЛАСА 

КВАЛИТЕТА 

ПОВР.  ВОДА 

1. 

Алкалитет као CaCO3 
g /m3 

CaCO3 
163,5 153,0 >175 

Укупна тврдоћа као 
CaCO3 

g/m3 141,0 149,0 >160 

Температура  °C 7,3 7,3 - 

pH  - 7,35 7,36 6.8-8.5 

Испарни остатак на 
105ºC                              

g/m3 131 134 
- 

Укупне суспендоване 

материје  
g/m3 <2,0 <2,0 <2 

Растворени кисеоник  g/m3 10,2 10,7 >7,0 

Биолошка потрошња 
кисеоника након 5 

дана (БПК5) 

gO2/m
3

 0,6 1,2 <2,0 

HPK gO2/m
3

 <6 <6 <12 

Амонијачни азот g/m3 0,01 0,02 <0,10 

Нитритни азот g/m3
 <0,01 <0,01 <0,01 

Нитратни азот g/m3 0,26 0,24 <1,0 

Укупни азот (N орг. 

+N неорг.) 
g/m3N 3,62 6,40 <1,0 

Укупни фосфор g/m3P <0,010 <0,010 <0,010 

Сулфати  g/m3 2,1 <2,0 <50 

Хлориди  g/m3 5,0 <5,0 <20 

Гвожђе                            mg/m3 <50 <50 <100 

Манган                               mg/ m3 <50 <50 <50 

Укупни хром  mg/ m3 <4 <4 <5 

Олово  mg/ m3 <5 <5 <0,1 

Број колонија 

аеробних органотрофа 
1 ml 200 300 ≤1000 

Укупни колиформни 100 ml MPN 380 MPN 380 ≤50 

Фекални колиформни  100 ml MPN 380 MPN 380 ≤20 

Фекалне стрептококе 100 ml 52 60 ≤20 

Минерална уља        mg/m3 18,90 10,50 500* 

       Napomena: MPN – most probable number (najvjerovatniji broj) 

                        * ГВ према Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (Сл.   

                        Гласник Републике Српске бр. 44/01) 
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Од испитиваних параметара, параметри алкалитет као CaCO3, укупна тврдоћа као CaCO3 и 

укупни азот одговарају II класи, док сви остали физичко-хемијски параметри одговарају I 

класи према Уредби о класификацији вода и категоризацији водотока ("Сл.гласник РС" број 

42/01). 

 

 
 

 Ради оцјене утицаја „МХЕ БК“ на квалитет водотока Крупица прије и послије изградње 

послужили смо се резултатима анализа „нултог стања“ квалитета водотока Крупица које је 

извршено дана 16.09.2015. године за потребу израде Доказа бр. 500-1815/15 из септембра 2015. 

године„В&З-Заштита“ д.о.о. Бања Лука. 

  
 У доњој табели приказани су резултати хемијског статуса, тј. општих хемијских и 
физичко-хемијских елемената квалитета узорaка површинске воде са оба мјерна мјеста  према 
Уредби о класификацији вода и категоризацији водотока ("Сл.гласник РС" бр.42/01). 

 
     Табела бр. 19: Резултати анализа узорака водотока  

ПАРАМЕТРИ JM 

ММ1- 

узводно од 

планираног 

водозахвата 

ММ2-

низводн
о 

односно 

у зони 

будуће 

маши-
нске 

зграде 

КЛАСЕ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА 

1. 2. 3. 4. 5. 

pH  - 7.60 7.10 
6.8-
8.5 

6.8-8.8 6.5-9.0 6.5-9.0 <6.5;<9.5 

Испарни остатак 

на 105ºC                              
g/m3 151.00 164.00 

- - - - - 

Укупне 

суспендоване 

материје  

g/m3 8.0 10.00 <2 2-5 5-10 10-15 >15 

Остатак -

филтрабилни 
g/m3 143.00 154.00 

- - - - - 

Cуспендоване 

материје  

по Imhoff-u 

ml/dm
3 

<0.1 0.1 

- - - - - 

Жарени остатак g/m3 123.00 137.00 - - - - - 

Губитак жарењем g/m3 28.00 27.00 - - - - - 

Електропроводљ

ивост /20 C                           

S/c

m 
318.00 315.00 <400 

400-

600 
600-800 

800-

1500 
>1500 

Биолошка 
потрошња 

кисеоника након 

5 дана (БПК5) 

gO2/m
3

 
1.0 1.0 <2,0 2,0-4,0 4,0-7,0 7,0-15 >15 

HPK 
gO2/m

3
 

2.0 3.0 <12 12-22 22-40 40-50 >50 

Алкалитет             g /m3 

CaCO3 
320.00 310.00 >175 

175-

150 
150-100 100-50 <50 

Амонијак              g/m3
 0.042 0.104 - - - - - 

Амонијачни азот g/m3 0.035 0.086 <0,10 
0,10-
0,20 

0,20-
0,40 

0,40-
1,00 

>1,00 

Укупни азот по 

Кјелхдал-у 
g/m3 2.52 2.32 <1,0 1,0-6,0 6,0-12 12-30 >30 

Нитритни азот g/m3
 0.01 0.001 <0,01 

0,01-

0,03 

0,03-

0,05 

0,05-

0,20 
>0,20 

Нитрити       g/m3 2.52 0.003 - - - - - 

Нитратни азот g/m3 0.042 0.100 <1,0 1,0-5,0 5,0-1,0 10-25 >25 

Нитрати                     g/m3
 0.186 0.443 - - - - - 

Гвожђе                            
mg/l 0.070 0.063 <100 

100-

200 
200-500 

500-

1000 

>1000 
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Манган                               mg/l <0.001 <0.001 <50 50-100 100-200 200-400 >400 

Укупни фосфор 
g/m3

 0.046 0.035 
<0,01

0 

0,010-

0,030 

0,030-

0,050 

0,050-

0,100 
>0,100 

Сулфати  g/m3 18.10 12.30 <50 50-75 75-100 100-200 >150 

 
 Према Уредби  о класификацији вода и категоризацији водотока ("Сл.гл. РС" број 
42/01), чланом 28 (Табела 7) ријека Дрина цијелом дужином сврстана је у II класу водотока, а  
све  притоке ријеке морају имати висок статус квалитета односно бити I класе водотока. 
 
 На основу резултата анализа оба узорка површинске воде ријеке Крупица узорковане у 
септембру 2015. године видљиво је да је квалитет водотока Крупица је исти узводно и 
низводно односно: 

−  у I класи су следећи параметри квалитета водотока - pH, електропроводљивост, 
алкалитет, BPK5, HPK, нитритни азот,нитратни азот, амонијачни азот, гвожђе, манган и 
сулфати; 

− у II класи - укупни азот; 

− у  III класи-укупне суспендоване материје и укупни фосфор. 
 

Упоређивањем резултата анализа квалитета водотока Крупица тј. „0“-тих анализа проведених у 
септембру 2015. године и индикативних мају 2021. године видљиво је да је ријека Крупица 
имала и задржала висок ниво квалитета те да рад „МХЕ БК 2“ не утиче значајно на промјену 
квалитета водотока.  Ријека Крупица узоркована на локалитету око предметне МХЕ прије 
изградње и након изградње мале хидроелектране и даље према чл. 28 Уредбе о класификацији 
вода и категоризацији водотока ("Сл.гл. РС" бр. 42/01) спада у прву класу водотока изузев 
рекорачење граничних вриједности концантрација појединих параметара резултат је прилива 
већих вода или ниског водстаја током узорковања. 
 

Ниво подземних вода, правци њиховог кретања и њихов квалитет 
 

Не располажемо подацима о нивоу подземних вода те правцима њиховог кретања као ни 
квалитету истих.  
 

Бонитет и намјена коришћења земљишта и садржај штетних и отпадних материја у 

земљишту 

 
У протеклом периоду експлатације МХЕ није било акцидентних ситуација доспјећа штетних и 

опасних материја у земљиште па самим тим нисмо ни извршили узорковање и анализу 

земљишта.   
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Г. ОПИС ПРИРОДЕ И КОЛИЧИНЕ ПРЕДВИЂЕНИХ 

ЕМИСИЈА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА У СВЕ ДИЈЕЛОВЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ВАЗДУХ, ВОДА ЗЕМЉИШТЕ), 

ОДНОСНО ПРИКАЗ ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ 

ИСПУШТЕНИХ ГАСОВА, ВОДЕ И ДРУГИХ ОТПАДНИХ 

МАТЕРИЈА, ПО ТЕХНОЛОШКИМ ЦЈЕЛИНАМА, 

УКЉУЧУЈУЋИ ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ, ИСПУШТАЊЕ У 

ВОДУ И ЗЕМЉИШТЕ, БУКУ, ВИБРАЦИЈЕ, СВЈЕТЛОСТ, 

ТОПЛОТУ И ЗРАЧЕЊА (ЈОНИЗУЈУЋА И 

НЕЈОНИЗУЈУЋА) КАО И ИДЕНТИФИКАЦИЈУ 

ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И 

ЖИВИ СВИЈЕТ У ЦЈЕЛИНИ, КАО И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ ЗА 

ВРИЈЕМЕ ИЗГРАДЊЕ, РЕДОВНОГ РАДА ПОСТРОЈЕЊА 

ИЛИ ОБАВЉАЊА АКТИВНОСТИ    

2.1. Опис могућих утицаја на животну средину у току изградње 

 
Предметнo постројење је изграђено и у употреби па не можемо говорити о утицајима 

током изградње.  
 

Од стране инвеститора достављена нам је Употребна дозвола бр. бр. 06-360-54/16 од 
02.11.2016. године издато од стране Одјељења за просторно уређење, стамбено-

комуналне послове општине Фоча.  

2.2. Опис могућих утицаја на животну средину у току рада објекта 

Утицаји на квалитет ваздуха  

 
Мала хидроелектрана у току експлоатације не представља знaчајан извор 

штетних емисија и имисија у ваздух.  

Утицаји на квалитет воде  

Основни утицај на водоток ријеку Крупицу приликом експлоатације биће 

смањење количине воде у кориту, због захватања одређене количине воде за потребе 
рада исте, ради транспорта тлачним цјевоводом до машинске зграде, када се потом 

поново враћа у корито ријеке. Смањење количине воде у ријечном кориту доводи до 
дјелимично до нарушавања амбијенталних карактеристика тог дијела потока, што 
значи да може доћи до смањења бројности рибље популације којој тај дио предметног 

потока-рјечице представља животно станиште.  
 

Миграција риба омогућена је изградњом рибље стазе, чиме се смањује 
негативан утицај на рибљу популацију. Постојећи извори воде непосредно низводно од 
водозахвата и еколошки прихватљив минимум минимизираће тај утицај. 

 
Приликом рада предметне МХЕ не долази до настанка отпадних санитарно-

фекалних вода јер је ријеч о постројењу аутоматског типа са даљинском контролом 
управљања без стално запослених радника. 

 



42 
 

До негативног утицаја на квалитет воде могло би доћи усљед евентуалног 
испуштања отпадних и штетних материја у водоток. До загађења воде у периоду 

нормалног рада мини хидролектране може доћи и због акцидентних ситуација, као што 
је исцуривање трансформаторског изолационог и турбинског уља. У случајевима 

исправности свих система електране у току њеног нормалног функционисања, не 
очекује се загађење вода. 

Утицаји на квалитет земљишта 

 
Приликом експлоатације МХЕ не очекују се значајанији утицаји на земљиште. 

Могућност загађења земљишта се може јавити у случајевима: 
- расипања трансформаторског уља директно на земљиште, 

- неадекватног збрињавања отпада који ће настајати приликом коришћења 

објеката (комунални отпад, отпад од одржавања погона и постројења и сл.), 

- отпада од плутајућег наноса биљног материјала, камења, шљунка услијед већег 

прилива вода. 

Утицаји на настанак отпада 

 

У току експлоатације предметне МХЕ, отпадне материје се јављају у 
машинском постројењу приликом редовног одржавања турбина, генератора, 
трансформатора и услијед евентуалних кварова на наведеној опреми.  

 
Као посљедица боравка радника на предметној локацији приликом одржавања 

МХЕ настаје и комунални отпад. Усљед прилива већих атмосферских вода могућа је 
појава и кабастог отпада те плавног наноса (биљни материјал, кест, камењт, шљунак 
итд.). 

 
Табела бр. 20: Врсте отпада које се јављају на предметној локацији у току експлоатације МХЕ   

13 
Отпади од уља и остатка течних горива (осим јестивих уља и оних у поглављима 05, 

12 и 19) 

13 01 отпадна хидраулична уља  

13 01 11* синтетичка хидраулична уља  

13  02 отпадна моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање  

13 02 06* синтетичка моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање  

13 05 08* остала моторна уља за мјењаче и подмазивање  

15 Отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе за брисање, материјали за филтрирање и 

заштитна одјећа, ако није другачије спецификовано  

15 01 амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)  

15 01 10* амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним 

супстанцама  

15 02 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа  

15 02 02* апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису другачије 

спецификовани) крпе за брисање, заштитна одјећа, који су контаминирани опасним 

супстанцама  

20 КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД У И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И 

ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ  ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ 

ФРАКЦИЈЕ 

20 03 oстали комунални отпад 

20 03 01 мијешани комунални отпад 

20 03 07  Кабасти отпад 

20 03 99 Комунлани отпади који нису другачије спецификовани  
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Утицаји на укупан ниво буке и вибрација 

 

У току нормалног рада система МХЕ инсталисана опрема не производити буку 
и вибрације изван дозвољених граница. Током коришћења мале хидроелектране јавља 
се бука искључиво у радној средини изазвана радом агрегата, генератора, турбина  и 

сл. који могу имати утицаја на радну средину и радно особље. 
 

На основу Правилника о дозвољеним границама интезитета звука и шума (Сл. 
лист "СР БиХ", број 46/89), бука се изражава еквивалентним 15 минутним нивоом Leq у 
dBA и вршним вриједностима L1 i L10. L1 i L10  су нивои буке који илуструју присуство 

буке виших нивоа у трајању 1% и 10% времена мјерења, односно периода дан или ноћ.  
Дозвољени нивои вањске буке дати су у следећој табели у зависности од намјене 

подручја (зоне). 
 
Табела бр. 21:  Дозвољени нивои вањске буке 

ПОДРУЧЈЕ 

(ЗОНA) 
НАМЈЕНА ПОДРУЧЈА 

ЕКВИВАЛЕНТНИ 

НИВОИ 

(Leq) 

ВРШНИ 

НИВОИ 

 

ДАН 

 

НОЋ 

 

L10 L1 

III 

чисто стамбено, васпитно-образовне и 

здравствене институције, јавне зелене и 

рекреационе површине 

55 45 65 70 

 

Предметну локацију сврстали смо у III зону. 
 

Приликом коришћења и редовног рада постоји могућност појачаних вибрација у 
радној средини од рада постројења турбина и генератора што може имати негативан 
утицај на запослене раднике у малој хидроелектрани. С обзиром да је електрана без 

посаде тај утицај је повремен и само током боравка радника на локацији.  
 

Утицаји јонизујућег и нејонизујућег зрачења  

 

За вријеме експлоатације МХЕ појава електромагнетног зрачења очекују се у 
близини постројења  као што су: 

- трансформатори, 
- преносни водови, 
- ВН постројења и апарати. 

Утицај истих је само са на запослено особље а на животну средину је занемарљив.  

Утицаји на флору и фауну 

  

 Утицај на флору и фауну у фази експлоатације може се занемарити, јер у 
тренутку отклањања извора буке и одласка људи, може се очекивати повратак свих 

животињских врста које су боравиле у том појасу, док се биљни и животињски свијет у 
самој ријеци Крупици штити обезбјеђивањем биолошког минимума воде те изграђеном 
решетке и рибље стазе за несметан пролаз риба. 

Када је у питању  бескичмењачка фауна, као и свим организмима који су везани 
за воду, мањи водостај значи и мање животног простора. За оне бескичмењаке који се у 

овим водотоцима срећу као ларве (Trichoptera, Plectoptera I Epheronoptera) промјене 
проток неће битније утицати на стање популације јер су њихови адулти са крилима и 
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могу полагати јаја у дијелове ријеке који су више погодни за развој ларви. 
Најзначајнији утицај за нормалан и правилан развој ларви водене ентомофауне 

представља квалитет површинског водотока. Међутим, и смањени протоци погодују 
развоју ових организама с обзиром да се ради о животињама малих димензија које 

опстају у малим водотоцима. 
Утицаји на херпетофауну (водоземци и гмизавци) ће такође бити мало негативни или 
скоро без значаја јер се ради о организмима који нису дириктно везани за водена 

станишта. За водоземце ова станишта су битна за полагање јаја и развој ларви при чему 
ниски водостају увелико погодују, док адулти зависе од околних шумских и ливадских 

екосистема. За гмизавце ови водотоци, нарочито за предаторске врсте као што је 
поскок, представљају мјеста гдје траже храну па смањени протицаји неће утицати на 
број других организама који долазе овдје ради воде, а самим тим и неће имати 

негативан утицај на њихову исхрану.  
За птице предметни водоток не представља неки посебан ресусурс нити су претјерано 

значајни. Водоток ријеке Крупица има прије свега улогу као мјесто гдје птице долазе 
због воде, а смањени протицаји немају негативан утицај на ову њихову потребу .  
 Ниже врсте биљака, које су расле на простору који заузима надземни дио 

тлачног цјевовода, поново су се обновиле и  јавиле и у тој области.  
 Простор заузет подземним дијелом тлачног цјевовода налази се у зони шумског 

макадамског пута те је раст биљака на том простору већ ограничен. 
 

Утицаји на здравље становништва 

 
Мала хидроелектрана налази се на тертиторији општине Фоча, и то на дијелу 

који је практично ненасељен и представља шумски терен. На удаљености од око 170 м 
од машинске зграде налази се пар индивидуалниих стамбених објеката викенд кућа у 
којој власници повремено бораве. 

 Насеља поред којих пролази приступни пут налазе се на око 3 км од објекта, и 
становништво је осјетило последице само током изградње објекта, док током 

експлоатације мале хидроелектране штетни утицај на становништво је занемарљив.  
 
Након пуштања мале хидроелектране у рад, устабилило се снабдијевање 

електричном енергијом околних насеља. Предметни локалитет је јако слабо насељен и 
екплаоатцијом МХЕ не очекује се значајнији утицај на здравље становништва.  

Утицај на пејзажне карактеристике подручја 

 
 Планираним захватом измјењене су визуалне карактеристике самог подручја 

захвата. Реализацијом захвата настало је ново обиљежје простора те је слика пејзажа 
ужег подручја добила нови визуелни идентитет. Визуелни утицај је дуготрајног 

карактера, али тај се утицај не сматра изразито негативним у овом случају.  

Утицај на метеоролошке параметре и климатске карактеристике 

 

Промјене метеоролошких параметара под утицајем изградње и експлоатације 
хидроелектрана углавном се односе на утицаје које узрокује измјена микрорељефа, те 

друге промјене у простору изазване изградњом. Код акумулацијских објеката водене 
површине изазивају промјене микроклиме непосредне околине, а њихов утицај се 
осјећа у погледу температуре, падавина, влаге, режима вјетра и појаве магле. Oвe 

прoмjeнe су мaлe и вeoмa oгрaничeне код постројења МХЕ у прoстoрним рaзмjeрaма. 
Изгрaдњoм oвe хидрoeлeктрaнe дoшло је дo нeзнaтних измjeнa микрoклимaтских 
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услoвa у тoм диjeлу прeдмeтнoг вoдoтoкa, a eвeнтуaлнe измjeнe нису имaле значајне 
нeгaтивне утицajе нa живoтну срeдину. 

Утицај на природна добра посебних вриједности и културним добрима и њиховој 

околини, материјална добра укључујући културно-историјско и археолошко 

наслијеђе 

 
Дуж предметне локације и њеној ближој околини, нису идентификована 

културна добра па сходно томе не постоји могућност угрожавања истих 
експлоатацијом мале хидроелектране на ријеци Крупици.  

Измјенама и допунама Просторног плана РС до 2025. године на предметном 
локалитету у близини изграђене МХЕ планирано је успостављање заштићеног подручја 
Парк природе „Лелија“ . На основу прегледа достављене докумнтације Републички 

завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа у свом Мишљењу бр. 
07/1/625-139/21 од 15.03.2021. године истиче да се изграђена МХЕ налази на граници 

простора предвиђеног за заштиту Парк природе „Лелија“ 
 

Начин, обим и мјесто планирања и извођења активности морају бити такви да се 

српијечи или сведе на најмању могућу мјеру сваки облик угрожавања темељних 
вриједности будућег заштићеног подручја „Лелија“ .  

 
Инвеститор се обавезује да уколико у току експлоатације наиђе на археолошки 

локалитет, а за који се претпоставља да има статус културног добра, о томе обавести 

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, и предузме 
све мјере како се културно добро не би оштетило до доласка овлаштеног лица (члан 82. 

Закона о културним добрима). 
 

Инвеститор се обавезује да уколико у току експлоатације наиђе на природно 

добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског поријекла, а 
за које се претпоставља да има својство споменика природе, обавијести Завод и 

предузме све мјере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног 
лица (члан 42. Закона о заштити природе). 
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Д. ОПИС ПРЕДЛОЖЕНИХ МЈЕРА, ТЕХНОЛОГИЈА И 

ДРУГИХ ТЕХНИКА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊИВАЊЕ, 

УБЛАЖАВАЊЕ ИЛИ САНАЦИЈУ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ 

И ДРУГИМ ПРОПИСИМА, ТРЕТМАН И УПРАВЉАЊЕ 

ОТПАДОМ И УПРАВЉАЊЕ НУСПРОИЗВОДИМА, КАО И 

МЈЕРЕ У СЛУЧАЈУ ИНЦИДЕНТА 

 

На основу процјене угрожености основних елемената животне средине, имајући 
првенствено у виду локацију објекта, његову намјену, физичко-хемијске особине 

материјала са којима се манипулише у објекту, те могућности акцидентних ситуација, 
предвиђамо максимално могуће мјере заштите природне средине у непосредној 
околини. 

• У току фазе грађења 

 

Предметни објекат изграђен је и у пуштен у рад па није потребно дати списак 

активности и мјера за спречавање, смањивање или уклањање штетних утицаја током 

изградње пројекта.  

 

• У току фазе експлоатације 

 

Мјере за заштиту вода и земљишта  

 
- Обезбједити гарантовани  еколошки прихватљиви проток,  односно правилно 

управљати испуштањем воде намјењене одржавању еколошког минимума у 
циљу одржвавања живота акватичних заједница, устаљеног режима и квалитета 

воде у ријечном кориту низводно од објекта водозахвата МХЕ према одредбама 
из члана 66. Закона о водама  ("Службени гласник Републике Српске, број 50/06, 
92/09, 121/12, 74/17). 

- Поштовати водопривредни и биолошки минимум у циљу заштите комплетног 
екосистема, поготово у сушним периодима и вршити праћење аутоматским 

мјерним уређајима. 
- Квалитет воде по изласку из МХЕ треба да буде бар истог квалитета воде који 

се у њу испушта. 

- Правилним управљањем при испуштању воде намјењених одржавању 

биолошког минимуна осигурати одржавање живота акватичних заједница, 
устаљен режим и квалитет воде у ријечном кориту ријеке низводно од објекта 
МХЕ. 

- Прибавити важећу водну дозволу у складу са Законом о водама и придравати се 
услова из истих. 

- Пратити утицај водотока на корито, обале и околно земљиште и по потреби 
благовремено интервенише, првенствено због заштите оближњих саобраћајница 
и самог цјевовода и о томе водити уредну евиденцију. 

- Уколико екпслоатацијом и функционисањем предметног објекта додје до 
промјене природног режима вода а то узрокује штету било какавог карактера 

одговорно лице постројења је дужно да узроке штете отклони, а штету 
надокнади. 

- Забрањено је испуштање у водоток било које врсте вода осим оне захваћене и 

искоришћене за потребе МХЕ.  

file://///servernovi/VIZZastita-Info/Isoo_9000_2009/zakonska_regulativa/EKOLOGIJA/2009-092.pdf
file://///servernovi/VIZZastita-Info/Isoo_9000_2009/zakonska_regulativa/ZOP/2012_121.pdf
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- Испод турбине изградити непропусне танкване, уљне базене запремине 
довољне да могу примити евентуално исцурјело турбинско или изолационо уље 

из система машинске зграде. 
- Одржавати и провјеравати стање водозахвата, површине очистити од лишћа.  

- Забрањено је вршити одлагање било које врсте комуналног отпада у близини 
водотока и око локације МХЕ.  

- Оборинске воде са крова машинске кућице упуштати преко интерног канала у 

ријечни ток поред објекта. 
- Забрањено је одлагање и складиштење бачви са новим и рабљеним уљем у 

просторијама МХЕ или на локацији предметне парцеле. 
- Уколико експлоатацијом и функционисањем предметног објекта дође до 

промјене природног режима вода, а то проузрокује штете било каквог карактера 

инвеститор је обавезан да узроке штете отклони, а штету надокнади.  
- Редовно одржавати проходност и ефикасност изграђене рибље исте. 

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

 
Мјере за заштиту ваздуха и од буке 

 
- У току експлоатације предметног енергетског постројења нису потребне  

посебне мјере заштите ваздуха јер је технолошки процес производње 

електричне енергије такав да нема значајног утицаја на ваздух. 
- У циљу спречавања емисије прекомјерне буке из објекта хидроцентрале 

редовно пратити исправности и одржавати техничке стандарде инсталисане 
опреме и уређаја. 

- Прије издавања еколошке дозволе извршити индикативна мјерења квалитета 

ваздуха и буке у животној средини како би се дала оцјена постојећег стања 
животне средине на локацији изграђеног постројења. 

 

Мјере за заштиту флоре, фауне и екосистема 

 

- Континуирано провјеравати проходност и ефикасност рибље стазе. 

- Положај рибље стаза,  мора  да омогући рибама несметано и потпуно безбједно 

и неометано прелазак из једне акваторије у другу. 

- На постројењу користити само турбине са заштитом за рибе. 

- На преградном мјесту -  брани изградити  такве  објекте  који ће омогућити 

еколошки прихватљив проток, који се утврђује на основу хидролошких особина 
водног тијела за карактеристичне сезоне , ако минимални средњи мјесечни 
проток деведесетпетпостотне обезбјеђености на основу чл. 65. Закона о водама  

("Службени гласник Републике Српске, број 50/06, 92/09, 121/12, 74/17) тако да 
се  у току експлоатације овог хидроенергетског објекта безусловно поштује 

водопривредни и биолошки минимум у циљу заштите цијелог екосистема, 
поготово у сушном периоду. 

 

 

 

 

 

 

 

file://///servernovi/VIZZastita-Info/Isoo_9000_2009/zakonska_regulativa/EKOLOGIJA/2009-092.pdf
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Мјере за управљање отпадом 

 

− Отпад који настаје на локацији прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у 
складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада 
("Службени гласник Републике Српске" бр.19/15,79/18). 

− Израдити План управљања отпадом прије издавања еколошке дозволе. 

− Проводити и поштовати мјере из  Плана управљања отпадом према важећој 
законској и подзаконској регулативи. 

− Вршити селективно раздвајање отпада по врстама и за то обезбједити 
одговарајуће канте које морају бити водонепопусне и на наткривеној 
површини до момента преузимања од стране комуналне службе.  

− Започети са евиденцијама продукованог отпада. 

− Забрањује се одлагање отпада на отвореним површинама – ставарање 
дивљих депонија. 

− Обезбједити довољну количину апорбента и намјенско затворено буре за 
зауљени отпад. 

− Разне врсте уља које настају на локацији привремено на локацији складиштити 
у затворена метална бурад или у намјенску затворену пластичну амбалажу и 

предавати их лицима која обављају ремонт на даље управљање. 

− Зауљени отпад (крпе, рукавице, пуцвала, контаминирани апсорбент, амбалажа 
итд.) привремено на локацији машинске зграде одлагати у намјенско затворено 
метално буре. 

− Продуковани комунални отпад сакупљати у намјенске посуде/контејнере 
затвореног типа. Отпад po настајању односити са локације ради не постојања 

мреже прикупљања од надлежног комуналаног предузећа.  

− У случају појаве отпада  (кабастог и чврстог отпада, пластике, кеса, грања, 
дрвеће и сл.) у околини машинске зграде, на простору водозахвата, те уз 
приступни пут на парцелу МХЕ, потребно је одвојено сакупљати и одлагати на 
одобрене локације од стране локалне самоуправе. 

− Склопити Уговоре са овлаштеним оператерима за преузимање, транспорт и 
коначно збрињавање продукованих врста отпада на локацији,  

 
Мјере за заштиту културно – историјског насљеђа, археолошких налазишта 

 

− Уколико се у току експлоатације  наиђе на археолошки локалитет, а за који се 
претпоставља да има статус културног добра, о томе обавјестити  Републички  

завод за заштиту културно-историјског и природног  насљеђа  и предузети све 
мјере како се културно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 

− Уколико се у току експлоатације радова наиђе на природно добро које је 
геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског порјекла, а за које 

се претпоставља да има статус споменика природе, обавјестити Републички 
завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа  и предузети све 
мјере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.  

− Начин, обим и мјесто планирања и извођења активности морају бити такви да 
се српијечи или сведе на најмању могућу мјеру сваки облик угрожавања 

темељних вриједности будућег заштићеног подручја „Лелија“ .  
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Мјере заштите здравља становништва  
 

Мјере заштите здравља становништва у току експлоатације предметног објекта 
нису потребне, али треба сарађивати и помагати становништву и рекреативцима да се 

адаптирају новом просторном садржају и искористе могућности за развој привредних и 
рекреацијских активности. 

Обавеза инвеститора је и да изврши обавјештавање уколико се појави било који 

негативан утицај на здравље људи и животну средину у току експлоатације 
енергетског објекта МХЕ, а у складу са законским одредбама Закона о заштити 

животне средине и надежностима Министарства здравља и социјалне заштите 
Републике Српске. Обавеза инвеститора је у складу са законском регулативомдужан 
заштити здравље радника у екстремним температурним условима рада и вршити 

редовне, повремене и по потреби (нпр. при акцидентима) љекарске прегледе радника у 
надлежним здравственим институцијама за здравствену заштиту људи.  

 Када се ради о заштити здравља становништва, потребно је слиједити 
Здравствену политику и стратегије за здравље у Републици Српској до 2020. године и 
препоруке Стратегије за праћење и редукцију ризичних фактора животне и радне 

средине и јачање инфраструктуре и функције установа за Здравствену заштиту у 
поступку израде просторних и других планова ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 

56/02), који су у вези са Националним акционим планом за здравље и животну средину 
(НЕХАП) за Републику Српску, усвојен од стране Владе Републике Српске ("Сл. 
гласник Републике Српске", бр. 1/02). 
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Ђ. ОПИС ОСТАЛИХ МЈЕРА РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА 

ОСНОВНИМ ОБАВЕЗАМА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА, 

ПОСЕБНО МЈЕРА НАКОН ЗАТВАРАЊА ПОСТРОЈЕЊА 

КОЈИ МОГУ УТИЦАТИ НА СПРЕЧАВАЊЕ ИЛИ 

СМАЊИВАЊЕ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

Мјере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и 

стандардима  и роковима за њихово спровођење 

Сваки објекат овакве врсте дјелатности, да би могао да обавља дјелатност, мора да 

испуњава слиједеће услове: 

− Да је изграђен у складу са Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени 

гласник Републике Српске " број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) као пословни 

простор за обављање предметне дјелатности, а што утврђује надлежни орган 

рјешењем о одобрењу за употребу предметног објекта, којим се дозвољава 

његово коришћење (употребна дозвола); 

− Да су у потпуности реализована сва техничко-технолошка рјешења, која су дата 

у пројектно-техничкој документацији и да испуњава све прописане услове 

заштите на раду у складу са Законом о заштити на раду (Службени гласник 

Републике Српске " бр. 111/15) и Законом о заштити од пожара ("Службени 

гласник Републике Српске " бр. 94/19). 

− Да испуњава прописане услове у погледу заштите животне средине, у складу са 

Законом о заштити природе ("Службени гласник Републике Српске " број 

20/14), Законом о заштити животне средине ("Службени гласник Републике 

Српске " број 71/12, 79/15, 70/20), Законом о заштити ваздуха ("Службени 

гласник Републике Српске " број 124/11и 46/17) и Законом о управљању 

отпадом  ("Службени гласник Републике Српске " број 111/13, 106/15, 70/20) и 

Законом о водама ("Службени гласник Републике Српске " број 50/06, 92/09, 

121/12, 74/17), те одговарајућим подзаконским актима. 

 

− Мјере за спречавање инцидентних ситуација 

 
Под акцидентним ситуацијама сматрају се не планирани, не очекивани и 

непожељни догађаји настали у току експлоатације или изградње објекта. Пројектант је 

у законској обавези да пропише мјере заштите у акицидентним ситуацијама. С обзиром 

да се ради о релативно малој зони водозахвата, неопходно је предвидјети мјере 

заштите за  случај процуривање уља из трансформатора, система за подмазивање 

лежајева и за регулацију кроз пројектовање изградње непоропусног сабирног базена 

испод постројења трансформатора и  система лежејева са подмазивањем.  

План спречавања несрећа и процјена сигурности погона и постројења је 
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саставни дио главног пројекта. У случају земљотреса који би изазвао оштећења 

објеката у окружењу, обавити одмах након тога визуелни преглед преградних објеката 

и механичке опреме на њима. Уколико постоји индикација да је дошло до 

непланираних помјерања на грађевини извршити ванредно геодетско снимање.  

 

Имајући у виду доказану чињеницу да у акцидентним ситуацијама човјек као 

доносилац одлука реагује недовољно поуздано и растројено, те треба разрадити 

експертне системе, као савјетодавне системе за понашање у појединим врстама 

акцидената. Ти експертни системи, у виду одговарајућих софтвера, припремљени 

намјенски, треба да у својству савјетодавног система подсјећај извршиоце санације на 

процедуре, начин и редослијед дјеловања, мјеста на којима се налази потребна опрема 

и материјал, распоред задужења људи, све њихове телефоне за случај хитног 

дјеловања. 

 
− Мјере за одржавање и чишћење опреме 

 

Превенција смањења негативних утицаја на животну средину у току рада МХЕ: 

- вршити редован сервис опреме према препорукама произвођача, 

- вршити повремено чишћење објекта од накупљеног талога који се треба 

збринути од стране надлежног комуналног предузећа. 

Одржавање опреме (турбина, генератор и трансформатор) мора се проводити у 

складу са законом и препорукама произвођача опреме. Имајући у виду да је рад 

хидроелектране аутоматски (без присуства запосленика), одржавање просторија 

објекта своди се на повремено сухо чишћење. Узимајући у обзир локацију машинске 

кућице/зграде и удаљеност најближе насељеног објекта утицај буке и вибрација може 

се занемарити. 

Чишћење и уклањање наноса лишћа и другог плутајучег материјала са 

решетке ће се вршити ручно на начин да се не угрожава водоток испод 

водозахвата и околина водозахвата. Одржавање заштитног система (решетки) 

битан је елемент сигурности и обезбјеђења миграторних кретања риба. Редовно 

вршити контролу и чишћење наноса и пливајућег материјала и уклањање на 

комуналну депонију. 

 
− Мјере након затварања постројења 

 
С обзиром на техничке карактеристике и мали пројектовани капацитет, не 

очекују се значајнији потенцијални негативни утицаји предметне МХЕ на животн 

средину након евентуалног престанка рада и  кориштења за производњу електричне 

енергије. Поред тога у случају евентуалне обуставе рада и престанка кориштења ове 

хидроелектране, Инвеститор је дужан предузети одређене мјере за спречавање свих 

негативних утицаја на животну срдину, и то: 

- очистити сав нанос из водозахвата и уклонути га на комуналну депонију, 

- уклонути брану са  са улазном грађевином и темељним испустом, 

- искључити машинску кућицу са електроенергетске мреже, 

- демонтирати трансформатор и 

-  уклонути уље и мазиво и други штетан материјал из машинске кућице и сл. 
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Е. ОПИС МЈЕРА ПЛАНИРАНИХ ЗА МОНИТОРИНГ 

ЕМИСИЈА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, УКЉУЧУЈУЋИ 

ГРАНИЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ЕМИСИЈА ПРОПИСАНЕ 

ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА, ПАРАМЕТРЕ НА ОСНОВУ 

КОЈИХ СЕ МОГУ УТВРДИТИ ШТЕТНИ УТИЦАЈИ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И МЈЕСТА, НАЧИН И 

УЧЕСТАЛОСТ МЈЕРЕЊА УТВРЂЕНИХ ПАРАМЕТАРА 

 
С обзиром на природу технолошког процеса те количину очекиваних загађујућих 

материја које ће се емитовати, предвиђен је мониторинг сљедећих елемената животне 
средине:  
 
Табела бр. 22:  План мониторинга 

Предмет 
мониторинга 

Параметар који се 
осматра 

Мјесто вршења 
мониторинга 

Начин вршења 
мониторинга 

Вријеме вршења 
мониторинга 

Параметри 

квалитета 

ваздуха 

Kвалитет ваздуха 

предметног подручја 

према Уредби о 
вриједностима квалитета 

ваздуха  („Службени 

гласник Републике 

Српске“, број 124/12): 

SO2,NO, NO2, 
NOX,О3,CO,PM10,PM2,5 

метеоролошки параметри 

У подручју између 

бране и машинске 

кућице. 

Инсталисана 

комплетна станица са 

помоћном опремом 
за мониторинг 

квалитета ваздуха и 

помоћном опремом 

потребном за 

неометан аутоматски 
рад станице. 

Само у случају 

инспекцијског 

налога или 

притужби 

Бука у 

животној 

средини 

15-ни еквивалент 

Код машинске 

зграде и код 

водозахвата 

Овлаштена 

институција 

Два (2) пуа 

годишње  

 
 

 

 

Квалитет воде 

 
 

 

Контрола квалитета 

површинске воде водотока 

Крупица 
 

 

100 метара узводно 

од МХЕ на ријеци 

Крупици и 300 

метара низводно од 

МХЕ на ријеци 
Крупици. 

Узорковање 

површинског 

водовотока и анализа 

у сарадњи са 

овлаштеном 
лабораторијом 

 
 

Два  (2) пута 

годишње  

Квалитет 
земљишта  

Садржај укупних 
угљиководоника, тешких 

метала и pH вриједности  

Окружење 
предметне  МХЕ 

Услуге акредитоване 
организације по 

потреби 

У случају 
акцидентних 

ситуација 

Мјерење 

електромагнет
ног зрачења 

Густина снаге 

електромагнетног зрачења 
и јачина електричног поља 

Код најближих 

стамбених објеката 

Услуга овлашћене 

институције 

Минимално 

једном у три 
године 
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Граничне вриједности  

 

Квалитет ваздуха  

Граничне вриједности параметара квалитета ваздуха дефинисане су Уредбом о 

вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12). 

Табела бр. 23:  Гранична вриједност, толерантна вриједност и граница толеранције 

за сумпор-диоксид, азот-диоксид, суспендоване честице (РМ10 , РМ2.5), олово, бензен и 

угљен-моноксид 
Период узимања 

средње вриједности 

мјерења 

Гранична вриједност 

 

Граница толеранције  Толерантна 

вриједност 

Сумпор-диоксид 

Један сат 350 µg/m3 150 µg/m3 500 µg/m3 

Један дан 125 µg/m3 - 125 µg/m3 

Календарска година  50 µg/m3 - 50 µg/m3 

Азот-диоксид 

Један сат 150 µg/m3 75 µg/m3 225 µg/m3 

Један дан 85 µg/m3 40 µg/m3 125 µg/m3 

Календарска година  40 µg/m3 20 µg/m3 60 µg/m3 

Суспендоване честице РМ10 

Један дан 50 µg/m3 25 µg/m3 75 µg/m3 

Календарска година  40 µg/m3 8 µg/m3 48 µg/m3 

Суспендоване честице РМ2.5 СТАДИЈУМ 1 

Календарска година   

25 µg/m3 

 

5 µg/m3 

 

30 µg/m3 

Суспендоване честице РМ2.5 СТАДИЈУМ 2 

Календарска година  20 µg/m3 - 20 µg/m3 

Олово 

Један дан 1 µg/m3 - 1 µg/m3 

Календарска година  0,5 µg/m3 0,5 µg/m3 1 µg/m3 

Бензен 

Календарска година  5 µg/m3 3 µg/m3 8 µg/m3 

Угљен-моноксид 

Максимална дневна 

осмочасовна средња 

вриједност 

10 mg/m3 6 mg/m3 16 mg/m3 

Један дан 5 mg/m3 5 mg/m3 10 mg/m3 

Календарска година  3 mg/m3 - 3 mg/m3 

Табела бр. 24:  Циљне вриједности за суспендоване честице РМ2.5, приземни озон, 

арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен 

1. Циљна вриједност за суспендоване честице РМ2.5 
Период узимања средње вриједности мјерења  Циљна вриједност 

Календарска година  25 µg/m3 

2. Циљна вриједност за приземни озон 
Циљ Период рачунања просјечне 

вриједности 

Циљна вриједност 

Заштита здравља људи Максимална дневна осмочасовна 

средња вриједност 

120 µg/m3 

Заштита вегетације Од маја до јула  18 000 µg/m3 
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 3. Циљна вриједност за арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен  

Загађујућа материја Циљна вриједност 

Арсен 6 ng/m3 

Кадмијум 5 ng/m3 

Никл 20 ng/m3 

Бензо(а)пирен 1 ng/m3 

 

Отпадне воде  

Параметри квалитета отпадних вода након пречишћавања у сепаратору лаких 

течности, а прије упуштања у поток морају задовољити максимално дозвољене 

концентрације приказане у следећој табели из Правилника о условима испуштања 

отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01).  

  

Тaбела бр.25:  Граничне вриједности према Правилнику о условима за испуштање 
отпадних вода у површинске воде 

ПАРАМЕТАР ЈЕДИНИЦА МЕРЕ 
ГРАНИЧНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

Температура воде °C 30 

pH pH јединице 6,5-9,00 

Алкалитет gCаCО3/m3  

Електропроводљивост μS/cm  

 Талог након 0,5 часова таложења  ml/l 0,5 

Укупне суспендоване материје   g/m3 35 

HPK  g/m3 125 

BPK5 g/m3 25 

Амонијачни азот g/m3N 10 

Нитритни азот g/m3N 1 

Нитратни азот g/m3N 10 

Укупни азот  g/m3N 15 

Укупни фосфор g/m3Р 3 

Минералнa уља  mg/m3 500 

 
Бука  

Предметна локација према Правилнику о дозвољеним границама интезитета звука и 

шума („Службени лист СРБиХ“, број 46/89) спада у зону III.   

 
Табела бр.25.  Дозвољени нивои вањске буке за зону III 

ПОДРУЧЈЕ 

(ЗОНА) 
НАМЈЕНА ПОДРУЧЈА 

ЕКВИВАЛЕНТНИ 

НИВОИ (Leq) 

ВРШНИ 

НИВОИ 

дан ноћ L10 L1 

III 

чисто стамбено, васпитно-образовне и 

здравствене институције, јавне зелене 

и рекреационе површине 

55 45 65 70 
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Табела бр.26: Корекција нивоа измјерене вањске буке 

УТИЦАЈНИ ФАКТОРИ 
КОРЕКЦИЈА ЗА  

Lеq  (dBA) 

КОРЕКЦИЈА ЗА 

 L1 (dBA) 

истакнути тонови 

 
+ 5 

-10 

импулсна бука +5 -10 

бука жељезнице -5 +5 

бука авиона -5 +5 

 
Земљиште 

 У доњим табела дате су  максимално дозвољене количине (МДК) садржаја тешких 

метала и потенцијално токсичних елемената у пољопривредном земљишту и 

максимално дозвољене колчине (МДК) органских загађујућих материја у 

пољопривредном земљишту, као и класе и критеријуми у зависности од степена 

оптерећености (% Соз) према Правилнику о дозвољеним количинама опасних и 

штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање и методама 

за њихово испитивање („Службени гласник Републике Српске“, број 56/16). 

 

Табела бр.27: Максимално дозвољене количине (МДК) садржаја тешких метала и 

потенцијално токсичних елемената у пољопривредно земљишту , изражено у mg/kg 

сувог земљишта) 

Тешки метали  и 

потенцијално 

токсични елементи 

(укупни облик) 

Максимално дозвољене количине у зависности од текстуре земљишта 

(mg/kg) 

Пјесковито земљиште Прашкасто-иловасто 

земљиште 

Глиновито земљиште 

Кадмијум 0,5 1 2 

Бакар 60 90 120 

Никл 30 50 75 

Олово 50 100 150 

Хром 40 80 120 

Жива  0,5 1 1,5 

Цинк 60 150 200 

Кобалт  30 45 60 

Молибден 10 15 20 

Арсен 10 15 20 

Баријум и његова 

једињења  

60 80 100 

Ванадијум 30 40 50 

Талијум 0,5 1 1 

Бор 30 40 50 

Сумпор  300 400 500 

Флуор 150 250 350 

 

Табела бр.28: Максимално дозвољене колчине (МДК) органских загађујућих материја у 

пољопривредном земљишту, изражено у mg/kg сувог земљишта (mg/kg) 

Ред. број Елемент Лакша и  скелетна 

земљишта  

Тешка земљишта 

1. Укупни ТРН-а (укупни нафтни 

угљоводоници) 

1000 2000 
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За интерпретацију резултата испитивања садржаја тешких метала и потенцијално 

токсичних елемената у пољопривредном земљишту користе се сљедеће класе и 

критеријуми у зависности од степена оптерећености (% Соз): 

I класа –чисто неоптерећено земљиште Соз до 25% 

II класа –земљиште ниске оптерећнеости Соз од 25,01 до50% 

III класа –земљиште осредње оптерећености Соз од 50,01 до 100% 

IV класа –земљиште високе оптерећености, изнад максимално дозвољене количине 

(МДК): Соз од 100,01% до 200%   

V класа –земљиште врло високе оптерећености: Соз више од 200 %  

 

Начин и обавеза извјештавања о извршеним мјерењима 

Према члану 92. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 71/12 ,79/15, 70/20) о резултатима мониторинга  одговорно лице 

обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе.  

Мониторинг обавља овлашћено правно лице, у складу са посебним прописима којима 

се регулише заштита свих елемената животне средине.  

Чланом 102. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике 

Српске", број 71/12, 79/15, 70/20) Републички хидрометеоролошки завод води Регистар 

испуштања и преноса загађујућих материја. Одговорно лице постројења за које је 

издата еколошка дозвола дужно је да доставља извјештај Републичком 

хидрометеоролошком заводу о испуштањима и преносима загађујућих материја ван 

локације постројења.   
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З. ОПИС АЛТЕРНАТИВНИХ РЈЕШЕЊА У ОДНОСУ НА 

ПРЕДЛОЖЕНУ ЛОКАЦИЈУ И ТЕХНОЛОГИЈУ, КАО И 

РАЗЛОГ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ОДЛУЧИЛО ЗА ПРЕДЛОЖЕНА 

РЈЕШЕЊА 
 

Мале хидроелектране су једини стварни обновљиви, еколошко прихватљиви извори 

енергије, за који не постоји суштинска алтернатива у виду других обновљивих извора 
енергије. Посебно их треба врједновати са становишта испуњавања обавеза 
прописаних Куото протоколом о смањењу емисије штетних гасова. Такође, други 

обновљиви извори енергије ако их посматрамо кроз утрошак примарне енергије 
уложене за њихову изградњу су далеко неповољнији у односу на мале тлачно – 

проточне хидроелектране. 

Током овог пројекта нису разматране алтернативе везане за пројекат јер је пројекат 
МХЕ већ изграђен и функцији.  
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И.  ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

 
Отпад значи све материје или предмете које власник одлаже, намјерава одложити или 

мора одложити у складу са једним од категорија наведених у подзаконском акту којег доноси 

министар надлежан за заштиту животне средине, а налази се у Каталогу отпада усвојеном у 

посебном законском пропису.  

Управљање отпадом у Републици Српској је дефинисано Законом о управљању отпадом 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 111/13 , 106/15, 16/18, 70/20), а подразумијева 

спровођење прописаних мјера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, 

складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим активностима и бригу 

о постројењима за управљање отпадом послије затварања. 

Сходно члану 4. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20) управљање отпадом врши се на начин којим се обезбјеђује 

најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине, контролом и 

мјерама смањења:  

а) загађења вода, ваздуха и земљишта,  

б) опасности по биљни и животињски свијет,  

в) опасности од настајања удеса, експлозија или пожара,  

г) негативних утицаја на предјеле и природна добра посебних вриједности и  

д) нивоа буке и непријатних мириса. 

У члану 7. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“ бр. 111/13, 

106/15, 16/18, 70/20) дефинисана су начела управљања отпадом: 

а) начело избора најпогодније опције за животну средину, 

б) начело близине и заједничког приступа управљању отпадом, 

ц) начело хијерархије управљања отпадом, 

д) начело одговорности и  

е) начело „загађивач плаћа“. 

Према члану 31. Закона  управљању отпадом произвођач отпада дужан је да:  

а) сачини план управљања отпадом из члана 22. овог закона путем овлашћених п равних лица 

која испуњавају услове из области заштите животне средине и организује његово спровођење,  

б) прибави извјештај о испитивању отпада и обнови га у случају промјене технологије, 

промјене поријекла сировине, других активности које би утицале на промјену карактера отпада 

и чува извјештај најмање пет година,  

в) обезбиједи примјену начела хијерархије управљања отпадом,  

г) сакупља отпад одвојено у складу са потребом будућег третмана,  

д) складишти отпад на начин који минимално утиче на здравље људи и животну средину,  

ђ) преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у могућности да 

организује поступање са отпадом у складу са овим законом,  

е) води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже,  

ж) одреди лице одговорно за управљање отпадом и 

з) омогући надлежном инспектору контролу над локацијама, објектима, постројењима и 

документацијом.  

Произвођач производа од којег настаје отпад, односно произвођач отпада, претходни 

власник отпада, односно власник отпада сноси трошкове мјера управљања отпадом, те је 

финансијски одговоран за спровођење санацијских мјера због штете коју је проузроковао или 

би могао да је проузрокује отпад. 

Произвођач производа користи технологије и развија производњу на начин који обезбјеђује 

рационално коришћење природних ресурса, материјала и енергије, подстиче поновно 
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коришћење и рециклажу производа и амбалаже истеком рока њихове употребе и промовише 

еколошки одрживо управљање природним ресурсима. 

План управљања отпадом, доноси се за сва постројења за које се издаје еколошка дозвола.  

Овај План ажурира се сваких пет година.  

 

Дефинције  

- отпад је свака материја или предмет садржан у листи категорија отпада (Q-листа) који 

власник одбацује, намјерава или мора да одбаци, у складу са законом; 

- комунални отпад је отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је 

због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства  

- опасан отпад је отпад који по свом поријеклу, саставу или концентрацији опасних 

материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има 

најмање једну од опасних карактеристика утврђених посебним прописима, укључујући 

и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован 

- неопасан отпад је отпад који нема карактеристике опасног отпада  

- инертни отпад је отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или 

биолошким промјенама, не раствара се, не сагоријева или на други начин физички или 

хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче неповољно на друге материје 

са којима долази у контакт на начин који може да доведе до загађења животне средине 

или угрози здравље људи 

- власник отпада је произвођач отпада, лице које учествује у промету отпада као 

посредни држалац отпада или правно или физичко лице које посједује отпад  

- произвођач отпада је привредно друштво, предузеће или друго правно лице, односно 

предузетник, чијом активношћу настаје отпад и/или чијом активношћу претходног 

третмана, мијешања или другим поступцима долази до промјене састава или природе 

отпада 

- одлагање отпада је било који поступак или метода уколико не постоје могућности 

регенерације, рециклаже, прераде, директног поновног коришћења или употребе 

алтернативних извора енергије у складу са D-листом. 

- складиштење отпада је привремено чување отпада на локацији произвођача или 

власника отпада, као и активност одговорног лица у постројењу опремљеном и 

регистрованом за привремено чување отпада  

- третман отпада обухвата физичке, термичке, хемијске или биолошке процесе 

(укључујући и разврставање отпада прије третмана), који мијењају карактеристике 

отпада са циљем смањења запремине или опасних карактеристика, олакшања руковања 

са отпадом или подстицања рециклаже и укључује поновно искоришћење и рециклажу 

отпада. 

- рециклажа је поновна прерада отпадних материјала у производном процесу за 

првобитну или другу намјену, осим у енергетске сврхе 

- депонија је мјесто за одлагање отпада на површини или испод површине земље 

гдје се отпад одлаже, а то укључује и: интерна мјеста за одлагање (депонија гдје 

произвођач одлаже сопствени отпад на мјесту настанка), стална мјеста (више од 

годину дана) која се користе за привремено складиштење отпада, осим трансфер 

станица и складиштења отпада прије третмана или поновног искоришћења (период 

краћи од три године) или складиштења отпада прије одлагања (период краћи од годину 

дана) 

- класификација отпада је поступак сврставања отпада на једну или више листа отпада 

које су утврђене посебним прописом, а према његовом поријеклу, саставу и даљој 

намјени. 
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И1. ДОКУМЕНТАЦИЈА О ОТПАДУ КОЈИ НАСТАЈЕ У ПРОЦЕСУ РАДА 

ПОСТРОЈЕЊА, КАО И О ОТПАДУ ЧИЈЕ СЕ ИСКОРИШТЕЊЕ ВРШИ У 

ПОСТРОЈЕЊУ ИЛИ ЧИЈЕ ОДЛАГАЊЕ ОБАВЉА ПОСТРОЈЕЊЕ (ВРСТЕ, 

САСТАВ И КОЛИЧИНЕ ОТПАДА) 

1.1. ВРСТЕ ОТПАДА И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕМА КАТАЛОГУ 

 

Класификација отпада је извршена у складу са Правилником о категоријама, 

испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“ бр. 19/15 , 

79/18). У склопу наведеног Правилника дат је Каталог отпада који представља збирну 

листу неопасног и опасног отпада, према којој се врши разврставање отпада у двадесет 

група у зависности од мјеста настанка и поријекла.  

 
Табела  бр.29: Врсте отпада које се јављају на предметној локацији  

13 
Отпади од уља и остатка течних горива (осим јестивих уља и оних у 

поглављима 05, 12 и 19) 

13 01 отпадна хидраулична уља 

13 01 11* синтетичка хидраулична уља  

13  02 отпадна моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање 

13 02 06* синтетичка моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање 

13 05 08* остала моторна уља за мјењаче и подмазивање 

15 Отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе за брисање, материјали за 

филтрирање и заштитна одјећа, ако није другачије спецификовано 

15 01 амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном 

отпаду) 

15 01 10* амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана 
опасним супстанцама 

15 02 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа 

15 02 02* апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису 
другачије спецификовани) крпе за брисање, заштитна одјећа, који су 
контаминирани опасним супстанцама 

20 КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД У И СЛИЧНИ 

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ  

ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ 

20 03 oстали комунални отпад 

20 03 01 мијешани комунални отпад 

20 03 07  Кабасти отпад 

20 03 99 Комунлани отпади који нису другачије спецификовани  

Напомена: Опасни отпад у Каталогу отпада има ознаку звијездице (*) 
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И1.2. САСТАВ ОТПАДА 

 

Истрошена изолациона уља за пренос топлоте се не мјењају она се провјеравају на 
квалитет свако 2 године. У случају уља лошије квалитете, вршиће се замјена односно 

уље ће се  збрињавати у затворено метално буре. Ову врсту отпада преузимаће фирме 
које врше услуге ремонта и замјене истрошених уља. 

За збрињавање замашћене амбалаже, крпа за брисање, контаминираног апсорбента 

обезбјеђено је намјенско затворено буре. 
Усљед прилива већих атмосферских вода могућа је појава и кабастог отпада те 

плавног наноса (биљни материјал, кест, камењт, шљунак итд.). Настали отпад извлачи 
се помоћу грађевинске механизације и са локације одвози камионима на одобрену 
локацију од стране општине Фоча. 

Мјешани комунални отпад настаје само у случају боравка радника или већих 
активности на  постројењу. С обзиром да је електрана ради без посаде настају јако мале 

количине ове врсте отпада и исти се одмах по настајању односи у најближи комунални 
контејнер унутар насеља.  
 

И1.3. КОЛИЧИНЕ ОТПАДА 

 

На предметној локацији није вођена евиденција отпада. Без обзира на малу 

количину потребно је започети са вођењем евиденције мјесечних и годишњих 
количина отпада а посебно опасних врста.  
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И2. МЈЕРЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДУЗИМАТИ У ЦИЉУ СМАЊЕЊА 

ПРОИЗВОДЊЕ ОТПАДА, ПОСЕБНО ОПАСНОГ ОТПАДА 

 

– Проводити и поштовати мјере из  Плана управљања отпадом према важећој 
законској и подзаконској регулативи. 

– Започети са евиденцијама продукованог отпада. 
– Забрањује се одлагање отпада на отвореним површинама – ставарање 

дивљих депонија. 
– Обезбједити довољну количину апорбента и намјенско затворено буре за 

зауљени отпад. 

– Разне врсте уља које настају на локацији привремено на локацији складиштити 
у затворена метална бурад или у намјенску затворену пластичну амбалажу и 

предавати их лицима која обављају ремонт на даље управљање. 
– Зауљени отпад (крпе, рукавице, пуцвала, контаминирани апсорбент, амбалажа 

итд.) привремено на локацији машинске зграде одлагати у намјенксо затворено 

метално буре. 
– Продуковани комунални отпад сакупљати у намјенске посуде/контејнере 

затвореног типа. Отпад свакодневно односити са локације ради не постојања 
мреже прикупљања од надлежног комунланог предузећа.  

– У случају појаве отпада  (кабастог и чврстог отпада, пластике, кеса, грања, 

дрвеће и сл.) у околини машинске зграде, на простору водозахвата, те уз 
приступни пут на парцелу МХЕ, потребно је одвојено сакупљати и одлагати на 

одобрене локације од стране локалне самоуправе. 
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И3. ПОСТУПЦИ И НАЧИНИ РАЗДВАЈАЊА РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА ОТПАДА, 

ПОСЕБНО ОПАСНОГ ОТПАДА И ОТПАДА КОЈИ ЋЕ СЕ ПОНОВО 

КОРИСТИТИ, РАДИ СМАЊЕЊА КОЛИЧИНЕ ОТПАДА ЗА ОДЛАГАЊЕ  

 

Према Закону о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
111/13, 106/15, 16/18,70/20) забрањено је мијешање различитих категорија опасних отпада или 
мијешање опасног отпада са неопасним отпадом. Настали отпад потребно је селективно 
одвајати према категоријама. Није дозвољено мијешање опасног и неопасаног отпада.  
 

Опасни  отпад који је потребно одвојено прикупљати на предметној локацији је: 

13 01 13* отпадна хидраулична уља - остала хидраулична уља  

13 03 10* 
отпадна уља за изолацију и пренос топлоте – остала уља за изолацију и пренос 

топлоте 

15 01 10* 
амбалажа – амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је 

контаминирана опасним супстанцама  

15 02 02* 

 

Апсорбенти, материјали за филтере (укључујући филтере за уље који нису  

другачије спецификовани), крпе за брисање, заштитна одјећа, који су  

контаминирани опасним супстанцама  

 

Неопасни отпад који је потребно одвојено прикупљати на предметној локацији је:  

20 03 01  мјешани општински отпад 

20 03 07 кабасти отпад 

20 03 99 комунални отпади који нису другачије спецификовано  

 

Произвођач отпада је дужан да  обезбједи примјену начела  хијерархије управљања 
отпадом, сакупља отпад одвојено у складу са потребом будућег третмана, складишти отпад на  
начин који минимално утиче на здравље људи и животну средину, преда отпад лицу које  је  
овлашћено за управљање отпадом, води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или 
одлаже, одреди лице одговорно за управљање отпадом.  

Неопасан отпад захваљујући својој природи  се може у цјелини, или по издвајању 
појединих његових компоненти које се користе као секундарне сировине, еколошки                                                                                                                                                                  
безбједно одлагати на санитарна одлагалишта комуналног отпада.  

Опасан отпад је отпад који има најмање једну од опасних карактеристика 
(запаљивост,токсичност,корозивност итд.).  

Опасни отпад не може се одлагати заједно са комуналним отпадом, већ одвојено у 
зависности од врсте отпада. 

Различите врсте отпада се разврставају према врсти и пореклу на за то превиђена и 
условна мјеста. Раздвајање отпада је предуслов за економску валоризацију истог.  

Секундарне сировине и посебни токови отпада се привремено одлажу до њихове 
продаје или предаје предузећима која поседују одговарајућу дозволу из области управљања 
отпадом - за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и/или коначно одлагање.  

У циљу смањења одлагања опасног отпада, отпад је неопходно разврстати, обиљежити 
и адеквантно складиштити, до момента његове продаје, одношења на третман или  коначног 
збрињавања.  

Раздвајање неопасног отпада врши се на мјесту његовог настанка. Потребно је 
извршити идентификацију и евиденцију свих локација настајања, свих врста отпада који 
немају карактеристике опасног. 

На локацији вршити редовно евидентирање насталих количина отпада.  
Раздвојен неопасан отпад привремено се складишти на мјестима унутар предметне 

локације која су намјенска, предвиђена за складиштење и прописно обиљежена.  
У  случају да постоји могућност да отпад има карактеристике потенцијално опасног, потребно 

је извршити његово испитивање, односно извршити класификацију и карактеризацију отпада у 

складу са важећом законском регулативом. До утврђивања карактеристика отпад се третира 

као опасни отпад. 
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И4. НАЧИН СКЛАДИШТЕЊА, ТРЕТМАНА И ОДЛАГАЊА ОТПАДА 

 

Табела бр. 30: Начин складиштења, третмана и одлагања отпада 
Каталошка 

шифра 
Врста отпада 

Начин 

складиштења 
Начин одлагања 

13 01 13* 
отпадна хидраулична 
уља - остала 
хидраулична уља 

Намјенска 
затворена 
посуда/буре 

Одвоз од стране предузећа која 
врше ремонт и замјену уља 

13 03 10* 

отпадна уља за изолацију 
и пренос топлоте – 
остала уља за изолацију 
и пренос 
топлоте 

Намјенска 
затворена 
посуда/буре 

Одвоз од стране предузећа која 
врше ремонт и замјену уља 

15 01 10* 

Амбалажа која садржи 
остатке опасних 
супстанци или је 
контаминирана 
опасним супстанцама 

Намјенска 
затворена 
посуда/буре 

Одвоз и коначно збрињавање у 
сарадњи са овлаштеним 
оператером и на основу 
Уговора 

15 02 02* 

Aпсорбенти, филтерски 
материјали (укључујући 
филтере за уље који нису 
другачије 
спецификовани), крпе за 
брисање, заштитна 
одјећа, који су 
контаминирани опасним 
супстанцама 

Адекватна 
затворена 
посуда/буре 

Одвоз и коначно збрињавање у 
сарадњи са овлаштеним 
оператером и на основу 
Уговора 
 

20 03 01  
мјешани општински 
отпад 

Намјенске 
посуде/канте 
унутар машинске 
зграде 

По настајању одношење са 
локације ради не постојања 
организованог прикупљања 
отпада од надлежног 
комунланог предузећа и 
одлагање у најближи контејнер 
за мјешани комунални отпад  

20 03 07 Кабасти отпад 
На локацији 
настанка 

Сакупљање насталог отпада са 
свих локација и одлагање на 
одобрену локацију од стране 
локалне самоуправе  

20 03 99 
комунални отпади који 
нису другачије 
спецификовано 

Намјенкса 
посуда/контејнер 

Одношење са локације ради не 
постојања организованог 
прикупљања отпада од 
надлежног комунланог 
предузећа и одлагање у 
најблизи контејнер за мјешани 
комунални отпад 

 

Инвеститор је дужан закључити Уговоре за одвоз отпада са овлашћеним оператерима који 

имају дозволе за управљање горе наведених врста отпада. 
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И5. ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 

На основу члана 31. става 1. подтачке ж) Закона о управљању отпадом ("Службени 
гласник Републике Српске", број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20) произвођач отпада дужан 

је именовати лице одговорно за управљање отпадом на предметној локацији.  За 
предметну локацију за координатора је одређен руководилац производње.  

Лице одговорно за управљање отпадом из става 1. тачке ж) члана 31. Закона о 

управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске", број 111/13, 106/15, 

16/18, 70/20) дужно је да: 

а) Организује спровођење и ажурирање плана управљања отпадом из члана 22. 

Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске", број 

111/13, 106/15, 16/18, 70/20); 

б) Предлаже мјере превенције, смањења, поновног искоришћења и рециклаже 

отпада и 

в) Прати спровођење закона и других прописа о управљању отпадом и 

извјештава органе управљања. 
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Ј. ПРИЛОЗИ 

 

- Копија катастарског плана од 31.12.2015. године, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове, КО Пољице, подручна јединица Фоча 

- Копија катастарског плана од 31.12.2015. године, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове, КО Јелач подручна јединица Фоча 

- Посједовни лист-извод бр. 61/6 од 31.12.2015. године, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове, КО Пољице, подручна јединица Фоча 

- Посједовни лист-извод бр. 105/6 од 31.12.2015. године, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове, КО Јелач, подручна јединица Фоча 

- Рјешење о проведеној промјени од 31.12.2015. године, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове, КО Пољице, подручна јединица Фоча 

- Рјешење о проведеној промјени од 31.12.2015. године, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове, КО Јалач, подручна јединица Фоча 

- Рјешење о регистарцији бр. 62-0-Рег-16-000128 од 05.04.2016. године, Окружни 
привредни суд у Требињу 

- Употребна дозвола б-р. 06-360-54/16 од 02.11.2016. године, Одјељење за 

просторно уређење, стамбено-комуналне послове општине Фоча 
- Извјештај о хидрометријским мјерењима протока на ријеци Крупици на 

локацији „МХЕ „БК2“ општина Фоча, Источно Сарајево, новембар 2019. 
године, Унис Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара-
Источно Сарајево, Научно-Истраживачки институт 

- Извјештај бр. 323-II/2020 oд 23.12.2020. године, „Sistem Qualita, S“ д.о.о. Пале 
- Рјешење бр. 15.04-96-19/21 од 13.04.2021. године, Министарство за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију 
- Извјештај о индикативним мјерењима квалитета ваздуха бр. 5031-52-21 из маја 

2021. године, „В&З-заштита“ д.о.о. Бања Лука 

- Извјешатај о мјерењу укупног еквивалентног нивоа буке у животној средини бр. 
502-52/21 из маја 2021. године, „В&З-заштита“ д.о.о. Бања Лука 

- Извјештај о узорку бр. 3551/В од 04.06.2021. године, ЈЗУ Институт за јавно 
здравство Републике Српске 

- Извјештај о узорку бр. 3552/В од 04.06.2021. године, ЈЗУ Институт за јавно 

здравство Републике Српске 
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НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ 

 
Предметна МХЕ „БК2“ на ријеци  Крупици је изграђена и посједује Рјешење о 

Употребној дозволи бр. 06-360-54/16 од 02.11.2016. године издатој од стране Одјељења за 
просторно уређење, стамбено-комуналне послове општине Фоча.  
 

Локација на којој је изграђен „тиролоски“ водозахват за МХЕ „БК2“, налази се 
низводно од постројећег рибњака инвеститора „БУТРЕКС-РИБАРСТВО“ д.о.о. Требиње, 
локaција Јелач бб, којем не угрожава функцију.    
 

Водозахват је изгрђен на стационажи 3+605 узводно од ушћа Крупуце у Гозву, а 
димензионирање захтјева извршено је на основу стогодишње велике воде Q1/100=30,30 m/s. 

Захват је изведен као АБ конструкција, чија је функција захватање котребних количина 
воде, евакуација вишка воде и спречавање унуса крупног наноса и пливајућих предемта, 
укупне висине 4,00 m и ширине 4,80 m, са горњом ивицом прелива на захватном прагу на 
висини 2,00 метра од дна корита, на коти 726,80 m и решетком димензија 1,50 x 4,80 m, 
постављеном под углом од 15 ° у односу на хоризонталу. 

 
Димензионисање рибље стазе извршено је на мјеродавни протицај, односно еколошки 

прихватљив проток од Qepp=0,081 m3/s, укупне дужине 17,42 m са 12 комора и укупне висине 
која се савладава од 2,40 m.  
 

Дефинисање пропусне моћи грубе решетке водозахвата, извршено је на инсталисаног 
протока 1,68 m3/s, дужине решетке 4,80 м, ширине 1,50 м, нагиба 15°. 
 

Усвојене димензије таложника, на основу хидрауличког прорачуна су: дужина 13,70 м, 
ширина 3,70 м и висина 1,30 м са ширином улазног канала од 2,47 м и обликовањем преливног 
прага на основу протока великих вода 17,50 m3/s, дужине решетке 4,80м и висине преливног 
прага 2,00 м. 
 

Доводни цјевовод укупне дужине 826,73 м, висинксе разлике 28,20 м, већином је 
положен у путном појасу постојећег макадамског шумског макадамског пута, на основу 
инсталисаног протока од 1,20 m3/s, пројектована је снага од 250/264 kW, остварена цјевоводом 
Ø1000 mm, дужине 275 m, Ø900 mm, дужине 275 mm и Ø800 mm дужине 276,73 m, номиналног 
притиска 6,00 бара.  
 

Електро-машинска зграда је изгражена на стационажи 1+900 од ушћа Крупице у ријеку 
Говзу у насељу Јелач, коте пода од 689, 45 м.н.м, димензија 6,20 x 8,35 m + 3,10 x  5,24 m  са 
просторијама: турбински плато, галерија, СН и трансформаторско постројење.  

 
Основни технички и енергетски параметри МХЕ „БК2“: 

 
• Инсталисана снага Pi=247,37 kW 

• Инсталисани протицај Qi=1,20 m3/s 

• Средњи протицај  Qsr = 1,73 m3/s 

• Еколошки прихватљив проток Qepp=0,081 m3/s 

• Еколошки прихватљив проток турбине Qepp=0,123 m3/s 

• Бруто пад Hbr=28,20 m 

• Нето пад Hnet=24,50 m 

• Кота горње воде постројења 725,95 м.н.м. 

• Кота доње воде постројења 697,75 м.н.м. 

• Кота водозахвата =726,35 м.н.м. 

• Кота машинске хале=701,45 м.н.м 

• Тип водозахвата „Торолски“  
• Дужина цјевовода L=826,73 m 

• Два агрегата 
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• Тип турбине „Франсис“ (160 kW+90 kW) 

• Производња Е=1,350 GWh 
Пречник цјевовода (Ø1000 mm, дужине 275 m, Ø900 mm, дужине 275 mm и Ø800 mm дужине 
276,73 m) 
 
 
Ради оцјене постојећег стања квалитета животне средине извршили смо упоређивање „нултих“ 
разултата мјерења прије почетка изградње МХЕ и садашња мјерења квалитета ваздуха, 
квалитета површинског водотока и буке у животној средини.  

Измјерене једночасовне просјечне концентрације свих испитиваних полутаната SO2, NO2, CO i 

PM10 не прекорачују ни циљане ни граничне вриједности за једночасовно узорковање 

прописане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 124/12) и 

знатно су ниже од вриједности концентрација из „0“ мјерења квалитета ваздуха. . С 

обзиром на то да су једночасовне концентације увијек више ради мањег временског интервала 

мјерења мишљења смо да би и 24-не концентарције биле у границама дозвољених вриједности 

према горе споменутој Уредби. 

 
Измјерени укупни еквивалентни нивои буке на оба мјерна мјеста прекорачују дозвољени ниво 

буке за зону III (дан) према Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и шума  

(„Службени лист СР БиХ“, број 46/89). Упоређујући укупне еквивалетне новое прије и након 

изградње МХЕ видљив је пораст еквивалента буке у животној средини. Измјерено 

прекорачење буке  посљедица je јако високог водостаја ријеке Крупице тј. већег прилива воде 

на водозахват, затим појавe јаког вјетра током мјерења као и рада опреме из машинске зграде.  

 
Упоређивањем резултата анализа квалитета водотока Крупица тј. „0“-тих анализа проведених у 
септембру 2015. године и индикативних мају 2021. године видљиво је да је ријека Крупица 
имала и задржала висок ниво квалитета те да рад „МХЕ БК 2“ не утиче значајно на промјену 
квалитета водотока.  Ријека Крупица узоркована на локалитету око предметне МХЕ прије 
изградње и након изградње мале хидроелектране и даље према чл. 28 Уредбе о класификацији 
вода и категоризацији водотока ("Сл.гл. РС" бр. 42/01) спада у прву класу водотока изузев 
прекорачења граничних вриједности концантрација појединих параметара резултат је прилива 
већих вода или ниског водстаја током узорковања. 

 
Током израде овог документа нисмо обрађивали утицаје током изградње јер је постројење већ  
изграђено и у функцији.  
 
Током израде овог документа обрађивали смо само опис могућих утицаја на животну средину 
у току рада објекта и то:  

− Утицаји на квалитет ваздуха  
− Утицаји на квалитет воде  
− Утицаји на квалитет земљишта 
− Утицаји на настанак отпада 
− Утицаји на укупан ниво буке и вибрација  
− Утицаји јонизујућег и нејонизујућег зрачења 
− Утицаји на флору и фауну 
− Утицаји на здравље становништва  
− Утицај на пејзажне карактеристике подручја 
− Утицај на меоролошке и климатске карактерситике и 

− Утицај на природна добра посебних вриједности и културним добрима и 

њиховој околини, материјална добра укључујући културно-историјско и 
археолошко наслијеђе. 
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Анализирајући сваки од наведених утицаја овим документом дефинисане су мјере и 

активности за спречавање, умањивање или ублажавање утицаја на животну средину у 

току рада предметног погона. 

 

Праћење емисија унутар подручја и њихов утицај предвиђен је кроз мониторинг  буке 
( на локацији машинске зграде и на локацији водозахвата) те мониторинга квалитета 
површинског водотока Крупица (100 метара узводно од МХЕ на ријеци Крупици и 300 

метара низводно од МХЕ на ријеци Крупици), Мониторинг квалитета ваздуха и анализу 

земљишта вршити само у случају инспекцијслог налога односно инцидентних 
ситуација Такође, потребно је вршити и мониторинг отпадних материја (вођење 
евиденције) у складу са Планом управљања отпадом. 

 

Опсежним прикупљањем података, анализом терена и увидом у одређена искуства у 
градњи и експлатацији сличних објеката, можемо закључити да објекат „МХЕ БК 2“ 

на ријеци Крупици има одређен утицај на животну средину, који је кроз планиране 
мјере заштите потребно свести на прихватљив ниво за развој и очување локалног 

природног амбијента.  
Већину потенцијалних негативних утицаја могуће је ублажити, континуираним  
придржавањем у току експлоатације објекта. Предметна МХЕ је проточног Тиролског 

типа које најмање штете животној средини. Мишљења смо да нема препрека за 
издавање еколошке дозволе за МХЕ БК 2 на ријеци Крупици, инсталисане снаге 250 

kW.    
 

Ови Докази се односи на представљени (пројектовани) процес, а у случају 

измјене технолошког процеса потребно је тражити нови Доказ, од ове или друге 
овлаштене институције. 

Захтјев за еколошку дозволу урађен је у складу са чланом 85. Закона о заштити 
животне средине.  
 

 

Ови Докази се односе на представљени технолошки процес, а у случају измјене  

технолошког процеса, односно било каквог повећања капацитета погона, који би могао 

да утиче на било који сегмент животне средине потребно је израдити нове Доказе од 

стране овлаштене институције.   
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ПРАВНИ ПРОПИСИ  

− Закон о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске", 

бр. 40/13, 106/15, 3/16, 84/19) 

− Закон о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", бр. 

71/12, 79/15, 70/20)  

− Закон о заштити ваздуха  ("Службени гласник Републике Српске", број 124/1, 

46/17) 

− Закон о водама  ("Службени гласник Републике Српске", бр. 50/06, 92/09 , 

121/12, 74/17) 

− Закон о управљању отпадом  ("Службени гласник Републике Српске", бр. 

111/13, 106/15, 16/18, 70/20) 

− Закон о заштити природе ("Службени гласник Републике Српске", број 20/14) 

− Закон о културним добрима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 11/95, 

108/08) 

− Закон о шумама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/08, 60/13) 

− Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени гласник Републике 

Српске", бр. 99/19) 

− Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само 

уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 

124/12) 

− Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну 

средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму 

процјене утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Српске", 

број 124/12) 

− Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени 

гласник Републике Српске ", број 19/15, 79/18) 

− Правилник о дозвољеним количинама  опасних и штетних материја у 

пољопривредном земљишту и води за наводњавање и методама за њихово 

испитивање („Службени гласник Републике Српске“ бр. 56/16) 

− Правилник о дозвољеним границама звука и шума (''Службени лист СР БиХ'', 

број 46/89) 

− Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде 

("Службени гласник Републике Српске", број 44/01) 

− Правилник о заштити од електромагнетних поља до 300 GHz ("Службени 

гласник Републике Српске", бр. 99/19) 

− Правилник о емисији испарљивих органских једињења (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 39/05) 

− Правилник о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и 

побољшање квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'' број 

3/15, 51/15, 47/16 и 16/19).  

− Правилник о начину складиштења, паковања и обиљежавања опасног отпада 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 49/15) 
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− Правилник о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију 

("Службени гласник РС", број 44/01). 

− Уредба о вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике 

Српске", бр. 124/12). 

− Уредба о класификацији вода и категоризацији водотокова („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 42/01) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


