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УВОД  

 
Заштита и унапређење животне и радне средине реална је друштвена потреба, која на 
темељу досадашњих резултата и искустава, треба подстаћи процесе и активности 
одрживог развоја у тој области. Ово тим прије што су од стране Уједињених народа 
усвојене декларације о глобалном одрживом развоју и животној сигурности (Самит о 
Земљи, Рио де Жанеиро, Бразил, 1992. године - Агенда 21, Свјетски самит о одрживом 
развоју, Јоханесбург, Јужноафричка Република, 2002. године - Рио+10), које обавезују 
све субјекте на друштвено одговоран развој уз истовремену заштиту природне 
основице и околине за добробит садашњих и будућих генерација. Бројни су законски и 
подзаконски прописи који регулирају питања из домене заштите човјекове околине и 
сигурности на раду. Сходно томе, заштита радног и животног простора мора се 
третирати као дио технолошког процеса, а ефикасност заштите овиси од правилно 
одабране техничко - технолошке опреме и њене учинковитости. 
 
Искориштавањем природних ресурса, њиховом прерадом и настанком различитих 
отпадних материја, човјек све више утиче на своју околину, мијења природно 
успостављено стање и тако доводи до неравнотеже еколошког система. Нерационалан 
однос према околини довео је, током времена, до сљедећег:  

- промјене климатских услова (повећањем концентрације стаклених гасова, а 

посебно угљен(IV)-оксида (СО2), 

- дефорестација и десертификација, односно смањење шумских површина, 

повећање ерозије и деградација обрадивог земљишта, 

- појава „озонских рупа“ у атмосфери (повећањем концентрације CFC, HCFC и 

метана),  

- смањење биодиверзитета због изумирања појединих врста,  

- загађење тла, подземних и површинских вода и ваздуха, 

- одлагање све веће количине тешко разградивог и опасног отпада. 

 
Због тога је циљ сваког дјеловања у природи, сваке експлоатације природних ресурса и 
њихове прераде да се прије свега сагледају могући штетни утицаји на животну средину 
како би се предвидјеле потребне мјере за спречавање штетних утицаја на исту. То 
подразумијева проналажење рјешења, заснованих на проучавању екосистема који имају 
за циљ минимизирање штетних утицаја на животну средину. Рјешења се могу наћи у 
стручном, правилном и свеобухватном третирању заштите радног и животног простора 
при изради прединвестиционих и инвестиционих програма као и пројектне 
документације, јер оно што се пропусти у припремној фази не може се успјешно 
надокнадити у фази експлоатације чак ни уз повећање материјалних трошкова. 
Посљедице загађења траже доста дуг период санирања, а најчешће и није могуће 
поново успоставити нарушену природну равнотежу у екосистему. Значајан енергетски 
капацитет представља кориштење водених потенцијала, као обновљивих извора 
енергије. 
За разлику од фосилних горива чије су резерве ограничене и чијим кориштењем долази 
до емисија различитих загађујућих материја, вода у свом кружном циклусу представља 
неисцрпан извор енергије.  
Вода представља битан елемент, који се што већом искористивости хидроенергије 
огледа као механизам чувања резерви угља и смањења оптерећења према околини, 
односно, кориштењем хидроенергије омогућава се самопречишћавање екосистемима 
који су кроз дуги низ година били под  антропогеним утицајима. Значај производње 
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енергије кориштењем водених токова са свим позитивним и негативним утицајима 
оправдан је из сљедећих разлога:  
- вода је обновљив извор енергије, 
- већина осталих извора енергије је релативно скупа за искориштавање,  
- чувају се резерве угља, 
- кориштење осталих извора енергије подразумјева употребу воде, а тиме и њено 
загађење,  
-утицај изграђених хидроакумулационих објеката може имати позитиван утицај на 
околину. 
 
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 издата од стране Министарства за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију. 
 
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.  
 
Сходно 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 покреће се захтјевом који носилац пројекта подноси Министарству.  
 
Овај Захтјев обухвата анализу утицаја  МХЕ „БК2“ на ријеци Фоча узимајући у обзир 
све елементе као и услове живљења и побољшања услова животног простора.  
 
За израду овог документа извршен је преглед законских и подзаконских прописа и 
стручне литературе из ове области, обилазак локације постројења и сљедеће 
документације коју нам је Инвеститор дао на увид: 

- 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 
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- 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 бр. 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 
- Неважећа Еколошка дозвола бр. 15.04-96-138/15 од 20.11.20215. године, 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 
- Неважећа Водна дозвола бр. 03.11.2017. године, ЈУ „Воде Српске“ Бијељина 
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1. ОПИС ПРОЈЕКТА, ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ, НАМЈЕНА И 

ВЕЛИЧИНА 

 

1.1. Oпис пројекта 
 

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 

 
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. 1,2: Основа тиролског водозахвата на МХЕ БК 2 на ријеци Крупица 

 

 
Слика бр. 3: Водозахват  и рибља стаза 
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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 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. 4: 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 
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• 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) 

• 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. 5: 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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1.2. Подаци о локацији, намјени и величини  

 
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. 6: Ријечни сливови у Босни и Херцеговини 

 
 
 
 
Подслив ријеке Крупице је сслив 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. 
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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. 
 
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).  
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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 
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. 
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− Температура ваздуха 

 
 У табели која слиједи приказан је годишњи ток температуре ваздуха за неколико 
мјеста у предметном подручју на разним надморским висинама. 
 
     Табела бр.1: 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.2: 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 

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 
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 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.3:  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. 
       
Табела бр. 4: 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 - - 
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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. 5:: 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 

 

− Вјетар 

 
 Честина вјетрова из разних праваца изражена у промилима укупног броја 
осматрања приказана је у табели која слиједи. 
 

     Табела бр.6: Честине вјетрова 

Правац S S-I I Ј-I J Ј-Z Z S-Z Тишина 
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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.7:  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 
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 
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мање. Узрок томе су, пошто физичко-географски услови остају непромјењени, 
глобални циркулациони процеси у току љета над Европом. 
 
                 Табела бр.8:: 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. 9: 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 
 

 

− 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 
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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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2. ОПИС МОГУЋЕГ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ У ТОКУ ЊЕГОВЕ ИЗГРАДЊЕ ИЛИ ИЗВОЂЕЊА И У 

ТОКУ ЊЕГОВОГ РАДА ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

2.1. Опис могућих утицаја на животну средину у току изградње 

 
Предметнo постројење је изграђено и у употреби па неможемо 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 занчајан 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. 

 
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. 
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Утицаји на квалитет земљишта 

 
Приликом коришћења 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.). 

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.   
 
Табела бр. 12: 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 
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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. 2:  Дозвољени нивои вањске буке 

ПОДРУЧЈЕ 

(ЗОНA) 
НАМЈЕНА ПОДРУЧЈА 

ЕКВИВАЛЕНТНИ 

НИВОИ 

(Leq) 

ВРШНИ 

НИВОИ 

 

ДАН 
 

НОЋ 
 

L10 L1 

I болничко, љечилишно 45 40 55 60 

II туристичко, рекреацијско, опоравишно 50 40 60 65 

III 

чисто стамбено, васпитно-образовне и 

здравствене институције, јавне зелене и 

рекреационе површине 

55 45 65 70 

IV 
трговачко, пословно стамбено и стамбено уз 
саобраћајне коридоре, складишта без тешког 
транспорта 

60 50 70 75 

V 
пословно, управно, трговачко, занатско, 
сервисно (комунални сервис) 

65 60 75 80 

VI 
индустријско, складишно, сервисно и 
саобраћајно подручје без станова* 70 70 80 85 

 
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.  
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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 
могу полагати јаја у дијелове ријеке који су више погодни за развој ларви. 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 индивидуални стамбени објекат викенд кућа у којој 
власници повремено бораве-   
 Насеља поред којих пролази приступни пут налазе се на око 3 км од објекта, и 
становништво је осјежало последице само током изградње објекта, док током 
експлоатације мале хидроелектране штетни утицај на становништво је занемарљив.  

 
Након пуштања мале хидроелектране у рад, устабило се снабдијевање 

електричном енергијом околних насеља. Предметни локалитет је јако слабо насељен и 
екплаоатцијом МХЕ не очекује се значајнији утицај на здравље становништва. 
Изградњом хидроенергетских објеката стварени су услови за развој туризма и других 
дјелатности које убрзавају економски раст и доприносе социолошкој стабилизацији 
предметног  подручја. 
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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 
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“ .  
 

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 радова 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 радова 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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3. ОПИС ПРЕДВИЂЕНИХ МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, 

СМАЊИВАЊЕ ИЛИ УКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА 

ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
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.  

- 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.  
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- 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. 

 

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. 



"В&З-ЗАШТИТА" д.о.о. Бањалука, ЗАВОД ЕКОЛОГИЈЕ 

 

ПОДАЦИ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ПРЕТХОДНУ ПРОЦЈЕНУ УТИЦАЈА 
 

28

− 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 извођења радова 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 извођења 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“ .  

 

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. 
 Када се ради о заштити здравља становништва, потребно је слиједити 
Здравствену политику и стратегије за здравље у Републици Српској до 2020. године и 
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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). 

4. КРАТАК ПРЕГЛЕД АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ ЈЕ НОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА РАЗМАТРАО И НАВОЂЕЊЕ РАЗЛОГА ЗА ИЗАБРАНО 

РЈЕШЕЊЕ, С ОБЗИРОМ НА УТИЦАЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
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.  

 

5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ АКТА 

 
Просторно планска документације која обухвата предметну локацију је Просторни план 
РС. Просторно планска документација нижег реда за ово подручје не постоји, јер се 
ради о простору који не припада градском грађевинском земљишту или локацији од 
већег значаја за простор. Локација  МХЕ „БК2“, није третирана нити једним 
спроведбеним документом просторног уређења. 
 

6. ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋИМ ТЕШКОЋАМА НА КОЈЕ ЈЕ 

НАИШАО НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА ПРИ ПРИКУПЉАЊУ 

ПОДАТАКА 

 

У току прикупљања података за израду овог Захтјева, имали смо добру сарадњу са 
Инвеститором предемтне МХЕ.  

При прикупљању потребних (неопходних) података и информација није било тешкоћа 
везаних за овај захват. 
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7. НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ ИНФОРМАЦИЈА ИЗ ПРИЈАШЊИХ 

ТАЧКИ ОВОГ САДРЖАЈА 

 

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 
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• 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) 

• Производња Е=1,350 GWh 
Пречник цјевовода (Ø1000 mm, дужине 275 m, Ø900 mm, дужине 275 mm и Ø800 mm 
дужине 276,73 m) 
 
Током израде претходне процјене утицаја на животну средину 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 

 
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 вредновати 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. 
 
Овим документом дат је само списак активности и мјера у  току фазе експлоатације 
самог постројења и то: 

− Мјере за заштиту вода и земљишта  
− Мјере за заштиту ваздуха и од буке 
− Мјере за заштиту флоре, фауне и екосистема 
− Мјере за управљање отпадом 
− Мјере за заштиту културно – историјског насљеђа, археолошких налазишта 
− Мјере заштите здравља становништва  

 
Сматрамо да се на локацији на којој је изграђена МХЕ „БК2“ на ријеци Крупици  уз 
поштовање предложених мјера заштите, степен угрожености квалитета и квантитета 
животне средине може свести на дозвољену мјеру тако да се неће угрозити квалитет 
животне средине у ближој и даљој околини локације МХЕ. 
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- 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 
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- 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 бр. 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, 
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− 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 124/11, 46/17) 
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− Закон о управљању отпадом  ("Службени гласник Републике Српске", бр. 111/13, 
106/15,16/18,70/20) 

− Закон о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске", бр. 40/13, 
106/15,3/16, 84/19) 

− Закон о заштити на раду  ("Службени гласник Републике Српске", бр. 1/08 и 13/10) 

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

− Закон о заштити од пожара  ("Службени гласник Републике Српске", број 94/19) 

− Законом о заштити становништва од заразних болести ("Службени Гласник Републике 
Српске", бр. 90/17) 

− Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и 
критеријумима за одлучивање о потреби спровоћења и обиму процјене утицаја на животну 
средину („Службени гласник Републике Српске”, бр. 124/12) 

− Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и шума ("Службени лист БиХ" број 
46/89) 

− Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник 
Републике Српске" број 19/15, 79/18) 
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42/01) 

− Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени 
гласник Републике Српске „ бр. 44/01)  
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2015. године 

− Регионални просторни план Горња Дрина - нацрт плана, Урбанистички завод 
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− Даница Спасова и С. Максимовић, Студија климатских карактеристика 
истражног подручја реке Бистрице у профилу водозахвата мале хидроелектране 
Б-1 на ријеци Бистрици, Бања Лука, 2007. 

 


