На основу члана 39. став 2. тачка 23) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка
29) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“,
број 8/17) и члана 176. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања Информације о изградњи малих
хидроелектрана на сливу ријеке Бјелаве, у оквиру тачке 1. дневног реда, Скупштина
Општине Фоча, на Првој посебној сједници, дана 20.5.2021. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

1. Скупштина Општине Фоча и извршна власт Општине подржавају све
инвестиције на подручју општине Фоча које се проводе у складу са законским
прописима.
2. Као стратешки фокус у наредном периоду Скупштина Општине Фоча
истиче бољу искориштеност хидропотенцијала због развоја економије, те повећања
бруто – друштвеног производа oпштине Фоча, уз могућност запошљавања већег
броја радника са подручја општине Фоча.
3. Сви развојни пројекти у области вода треба да се темеље на циљним
структурама, укључујући: развојне циљеве, еколошке циљеве, саобраћајне циљеве,
циљеве урбаног развоја, културолошке циљеве, социјалне циљеве, водопривредне и
енергетске циљеве.
4. Сходно усвојеној Декларацији о заштити ријека у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број 17/21), потребно је да надлежна
министарства, укључујући и Комисију за концесије Републике Српске, изврше
детаљну анализу и преиспитивање закљученог Уговора о концесији за изградњу и
кориштење малих хидроцентрала на сливу ријеке Бјелава, општина Фоча, од
30.10.2019. године, као и Анекса I овог уговора, од 18.01.2021. године.
Код анализе и преиспитивања Уговора из ове тачке првенствено треба имати
у виду чињеницу да се МХЕ „Бјелава“ налази непосредно уз главни водовод који
снабдијева општину Фоча водом, те да се цјевовод укршта са истим, да је приоритет
Општине Фоча сигурно и безбједно снабдијевање грађана водом за пиће са
новоизграђеног примарног водовода са изворишта „Лучка Врела“ и „Чесме“, те да
изградња ове МХЕ ни на који начин не смије угрозити снабдијевање грађана водом
за пиће.
5. С обзиром да је изградња МХЕ „Бјелава“ изазвала мноштво негодовања и
бурних реакција како становништва општине Фоча, тако и невладиних организација
и удружења, сматрамо да надлежна министарства треба да укључују ова лица, као
странке у даље поступке који слиједе, ради прибављања потребне документације за
изградњу МХЕ „Бјелава“.

6. Налаже се органима јединице локалне самоуправе да обуставе евентуално
давање сагласности и одобрења за утврђивање права службености инвеститору за
постављање транспортних цјевовода за МХЕ „Бјелава“ на јавном земљишту, до
извршене анализе, односно преиспитивања закљученог Уговора о концесији, од
31.10.2019. године и Анекса I Уговора o концесији, од 18.01.2021. године, од стране
Владе Републике Српске, сходно тачки 1. Декларације о заштити ријека у Републици
Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 17/21).
7. Скупштина Општине Фоча тражи да надлежно министарство обавеже
инвеститора на израду адекватне студије утицаја на животну средину, која ће
посебно да обради и утицаје на безбједно водоснабдијевање општине.
8.
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
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Фоча, 20.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић

