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1. ОПШТИ ДИО 
 
1.1.    Уводно образложење 
 
Имајући у виду законске одредбе, услуге које ће консултант обавити обухватиле би 
израду Студије утицаја на животну средину са идентификацијом, утврђивањем, 
анализом и оцјеном директних и индиректних утицаја пројекта изградње 
хидроелектране „Бистрица-1“ на ријеци Бистрици општина Фоча инсталисане 
снаге 10,696 MW те приједлогом рјешења за спречавање и смањивање истих. 
Студија утицаја анализом ће бити обухваћени слиједећи елементи и фактори: 
 

 људи, флора и фауна, 
 земљиште, вода, ваздух, клима и пејзаж, 
 материјална добра, културно и природно наслијеђе, 
 међудјеловање претходно наведених фактора. 

 

У циљу што ефикасније заштите и унапређења животне средине Министарство за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију је на основу члана 5 став 2. 
Правилника о условима за обављање дјелатности правних лица из области 
заштите животне средине, Рјешењем број 4-Е/03 од 20.06.2019. године, овластило 
ЈНУ ''Институт за заштиту и екологију Републике Српске'' Бањалука за обављање 
дјелатности из области заштите животне средине.         
 
На основу цитираног Рјешења и на основу захтјева инвеститора којим се дефинишу 
услови за израду Студије утицаја на животну средину Институт у наставку даје 
Студију о могућем утицају предметног објекта на животну средину, према 
достављеној пројектно-техничкој документацији у току саме изградње објекта као 
и током кориштења. 
 
У поступку израде ове Студије кориштена је приложена пројектно-техничка 
документација те различити литературни извори из ове области који су били 
доступни. 
За предметну хидроелектрану инвеститор има издатo Рјешења за одобрење 
грађења хидроелектрана Бистрица-1, Број 16-360-69/09 од 18.01.2011. год. за ХЕ 
Бистрица -1 инсталисане снаге 10,696 MW издато од стране  Министарства за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука. 
 
Такође је доставио Уговор о концесији – август 2006. године, као и Анекс Уговора о 
концесији – март 2009. године и Анекс II Уговора о концесији – децембар 2009. 
године, Анекс III Уговора о концесији – јули 2010. године, Анекс IV Уговора о 
концесији – јули 2011. године и Анекс V Уговора о концесији – фебруар 2013. године   
(у прилогу). 
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У складу са Рјешењем Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију Бања Лука, број 15.04-96-144/21 од 01.12.2021. год. инвеститор је дужан 
доставити овом Министарству Студију утицаја на животну средину ради вођења 
даљег поступка процјене утицаја на животну средину и прибављања рјешења о 
еколошкој дозволи. 
 
1.1.1. Правни оквир 
 
Спровођење процјене утицаја на животну средину има своје упориште у Закону о 
заштити животне средине (Службени гласник Републике Српске, број 71/12, 79/15, 
70/20) који успоставља правни оквир за издавање еколошких дозвола укључујући 
одредбе о помоћним процедурама као што је процјена утицаја, засновано на 
концепту интегралне превенције и контроле загађивања. Законом се прописује да 
сви погони који се налазе на листи дефинисаној подзаконским актом (односно 
Правилником о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само 
уколико имају еколошку дозволу (Службени гласник Републике Српске, број 
124/12)) могу бити изграђени само уколико имају еколошку дозволу издату у 
складу са одредбама тог закона. Поред тога, нити једна овлашћена институција не 
може издати грађевинску дозволу нити било коју другу неопходну дозволу, 
укључујући еколошку дозволу, за пројекте који подлијежу процесу процјене 
утицаја на животну средину, уколико подносилац захтјева уз захтјев није 
приложио копију одобрене Студије утицаја на животну средину односно Рјешење 
о одобравању Студије. Процјена утицаја на животну средину је систематска  
идентификација  и  оцјена потенцијалних  утицаја  предложених  пројеката,  
планова,  програма  или  правних подухвата на физичко-хемијске, биолошке, 
културне и социо-економске компоненте цјелокупне животне средине.   
 
Имајући у виду обавезе према Закону о заштити животне средине као и 
Правилнику о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину 
и критеријумима за одлучивање о обавези спровођења и обиму процјене утицаја 
на животну средину (Службени гласник Републике Српске, број 124/12), изградња 
хидроелектране „Бистрица-1“ на ријеци Бистрици општина Фоча инсталисане 
снаге 10,696 MW спада у постројења за која Министарство одлучује о потреби 
спровођења процјене о утицају на животну средину, и у складу с тим, 
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Рјешењем број 
15.04-96-144/21 од 01.12.2021. год. тражи од инвеститора „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 
БИСТРИЦА“ Д.О.О. ФОЧА да спроведе процјену утицаја на животну средину за 
предметни обухват. 
 
Интеграција процјене утицаја на животну средину у пројектни циклус може бити 
од велике користи инвеститору јер Студија утицаја на животну средину може дати 
правовремене информације у кључним фазама пројектног циклуса. Прелиминарни 
налази из Нацрта студије утицаја на животну средину могу указати на неке 
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практичне измјене у пројекту којима је могуће избјећи или умањити негативне 
утицаје на животну средину, или на бољи начин сагледати еколошке користи. 
 
Инвеститор може изразити жељу да усвоји ове измјене у раној фази планирања 
пројекта тако да је коначну студију утицаја на животну средину могуће базирати 
на ревидираном плану, описујући умањене утицаје и скромније потребе за 
управљањем утицајима. Слично томе, релевантно министарство има могућност да 
прегледа и коментарише пројекат и ако је потребно, захтјева измјене да би се 
избјегли или умањили негативни утицаји на животну средину прије него се донесу 
неопозиве пројектне одлуке. 
 
1.2.  Полазне основе за израду студије 
 
С обзиром на природу, величину и локацију пројекта, као и утицај који би могао 
имати на животну средину у складу са Законом о заштити животне средине 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 71/12, 79/15, 70/20)  и 
Правилникомо пројектима за које се проводи процјена утицајана животну средину 
и критеријима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјенеутицаја на 
животну средину (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 124/12) 
„ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ БИСТРИЦА“ Д.О.О. ФОЧА, као носилац пројекта изградње 
хидроелектране „Бистрица-1“ на ријеци Бистрици инсталисане снаге 10,696 MW  је 
покренуо процедуру процјене утицаја на животну средину. „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 
БИСТРИЦА“ Д.О.О. ФОЧА се обратиле Захтјевом Министарству за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, ради процјене утицаја на 
животну средину. Уз захтјев је достављен Захтјев за претходну процјену утицаја на 
животну средину урађен од стране инвеститора. 
Прије покретања поступка претходне процјене утицаја, Министарство је, у складу 
са Декларацијом о заштити ријека у Републици Српској („Службени гласник 
Републике Српске", број 17/21), упутило допис Министарству енергетике и 
рударства Републике Српске, у којем је тражено достављање мишљења о стању 
Уговора о концесији за изградњу предметне ХЕ на ријеци Бистрици. 

Министарство енергетике и рударства Републике Српске је, дана 29.09.2021. 
године доставило сљедеће мишљење: „У складу са вашим захтјевом обавјештавамо 
вас да је Уговор о концесији за изградњу ХЕ „Б-1", „Б-2" и „Б-3" на ријеци Бистрици 
потписан 2006. године и анексиран пет пута, а носилац концесије је привредно 
друштво „Хидроелектране Бистрица" д.о.о. Фоча. Почетком 2019. године Зависно 
предузеће „ХЕ на Дрини" а.д. Вишеград преузело је власничка права у концесионом 
предузећу „Хидроелектране Бистрица" д.о.о. Фоча. У циљу изградње 
хидроелектрана, у децембру 2019. године „Хидроелектране Бистрица" д.о.о. Фоча и 
компанија „China National Aero-Technology International Engineering Corporation 
(AVIC)" закључили су Уговорни споразум о реализацији пројекта, те се спроводе све 
потребне активности." 
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По прибављању мишљења Министарства енергетике и рударства Републике 
Српске, а у току разматрања и одлучивања о захтјеву Министарство је, у складу са 
чланом 65. Закона о заштити животне средине, доставило захтјев са 
документацијом на мишљење сљедећим органима: Министарству здравља и 
социјалне заштите, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Републичком заводу за заштиту културно-историјског насљеђа, те општини Фоча. 

Истовремено, о поднесеном захтјеву за претходну процјену утицаја Министарство 
за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је, дана 
01.10.2021. године, обавјестило јавност и заинтересовану јавност објављивањем 
информације и постављањем података о предметном пројекту на својој интернет 
страници. Заинтересована јавност могла је да изврши увид у садржину захтјева и 
достављене податке, те да достави своје мишљење у року од 15 дана од дана 
објављивања овог обавјештења. 

У складу са свим горе наведеним, а након израде Претходне процјене утицаја на 
животну средину предметног пројекта, надлежно Министарство је захтјев са 
Претходном процјеном о утицају на животну средину са пратећом документацијом 
доставило на мишљење сљедећим субјектима односно ставило на јавни увид на 
интернет страници Министарства:  

 
 Одјељење за просторно уређењ, стамбено-комуналне 

послове општине Фоча  
 Републичком заводу за заштиту културно - историјског и 

природног насљеђа 
 Министарству здравља и социјалне за штите, односно ЈЗУ 

Институт за јавно здравство Републике Српске 
 Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

односне ЈУ „Воде Српске"  
 

 
која су доставили своја мишљења: 
 
Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове општине Фоча 
у свом мишљењу број: 06-36-1-142/21 од 11.10.2021. године наводи: „Након 
увида у захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину сматрамо да је 
потребно придржавати се свих предложених мјера, технологија и других техника 
за спречавање и смањење емисије из постројења: мјере за заштиту квалитета 
ваздуха, мјере за заштиту воде и земљишта, мјере за смањење нивоа буке, мјере за 
заштиту флоре и фауне, заштиту културно-историјског и природног насљеђа, 
заштиту здравља људи и мјере које се предузимају у случају несрећа већих 
размјера. Студија утицаја на животну средину ће детаљније показати утицај 
изградње ове ХЕ на животну средину, за коју сматрамо да треба назначити и 
заједнички утицај све три ХЕ на животну средину. Што се тиче става о могућности 
реализације пројекта, овом органу је позната чињеница да је за овај објекат од 
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стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију 
Републике Српске издата грађевинска дозвола у току 2010. године чија је важност 
накнадно продужена, која чињеница иде у прилог томе да је пројекат већ у фази 
реализације." 

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа 
(одјељење надлежно за заштиту природе и одјељење надлежно за заштиту 
културно-историјског насљеђа) у свом мишљењу број: 07/1.20,30/625-779-
1/21 од 11.10.2021. године наводи: „На основу прегледа документације коју сте 
нам доставили и документације Завода, утврђено је да се планирани објекти не 
налазе у простору планираном за заштиту. Претходна процјена утицаја на животну 
средину није разматрала утицај пројекта на строго заштићене и заштићене врсте 
дефинисане Уредбом о строго заштићеним и заштићеним врстама („Службени 
гласник Републике Српске", број 65/20). Мишљења смо да пројекат може имати 
утицај на строго заштићене врсге дефинисане Уредбом. У складу са чланом 18. став 
(2) Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске", број 20/14) 
прописујемо услове заштите природе који подразумијевају да се Студијом утицаја 
на животну средину уради нулто стање поменутих врста које подразумијева 
утврђивање присуства строго заштићених врста, стање популације, типова 
станишта која настањују и њихове очуваности. У складу са чланом 9. Уредбе о 
строго заштићеним и заштићеним врстама потребно је прописати мјере заштите и 
очувања строго заштићених врста. Када је ријеч о културно-историјском насљеђу 
на предметном простору, Претходна процјена утицаја на животну средину наводи 
одређене средњевјековне локалитете у ширем обухвату, са констатацијом да они 
неће бити угрожени радовима, пошто ту није планирана изградња надземних 
структура. С тим у вези, Завод је мишљења да у Студији утицаја на животну средину 
треба да се јасније прикажу просторни подаци о наведеним локалитетима, с 
посебним акцентом на удаљеност од мјеста предметних радова. 

Министарство здравља и социјалне заштите, односно ЈЗУ Институт за јавно 
здравство Републике Српске, у свом мишљењу број: 500-8536-1/21 од 
18.10.2021. године наводи: „Увидом у достављену документацију види се да је у 
питању Претходна процјена о утицају на животну средину ХЕ „Б-1" (инсталисане 
снаге 10,696 МW на ријеци Бистрици, општина Фоча, носиоца пројекта 
Хидроелектране „Бистрица", општина Фоча је дио великог пројекта три 
хидроелектране пројектоване на Бистрици (155,23 GWh), те се са јавно-
здравственог аспекта може констатовати следеће: 

 Најважнији фактор ризика су бука и аерозагађење због рада постројења на 
копању, истресању и транспорту камена. Хидроелектрана се прави на 
ненасељеном мјесту, али је потребно приказати макролокацијски 
удаљеност најближих домаћинстава и других објеката (Google mape) 
векторски у метрима због минирања, док микролокацијски се одабрала 
варијанта 2 од потенцијалне 4 варијанте за извођење тунела и неких 
дијелова комплекса. Цурење уља из трансформатора камиона и постројења 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

15 
 
 

 

 

 

 

 

доводи до контаминације и деградације тла окружења, али све ово је ON-site 
нокса. Послодавац је дужан обезбједити средства и мјере личне и 
колективне заштите против буке. 

 Објекат је планиран Републичким планом а посједује и одобрење локалне 
заједнице која жели закумулацију због заштите од поплава и потенцијалног 
водоснабдјевања становништва. Акумулација има карактеристичну флору и 
фауну дна тако да ће се квалитет воде брзо промијенити уколико нема добар 
проток, већа површина огледала значи и већа испарења воде са површине, а 
могући су убрзани еутрофикациони процеси и раст алги и другог биља. Што 
се тиче градње пролаза за рибе биће због буке мало кориштен тако да се 
треба вршити сукцесивно порибљавање тока ријеке испред и иза 
предметног објекта. 

 Предложене мјере за ублажавање и минимизацију ризика на мјесту 
настанка сасвим је довољно описао потребне активности које би требале 
дати резултате и за заштиту животне средине и јавно здравље. Неопходно је 
урадити елаборат за ванредне ситуације и елементарне непогоде или 
акциденте. Урадити процедуру поступања и именовати носиоце 
активности. Укључити и потенцијалне процесе обимне ерозије. 

  За раднике на градилишту треба планирати за диспозицију санитарне воде 
трокоморну септичку јаму за аеробну и анаеробну путрефакцију органске 
материје. 

  Израдити План управљања отпадом и његово привремено складиштење 
вршити у одговарајуће контејнере на законом прописаним начин уз 
примарну селекцију. За класификацију користити Правилник о 
категоризацији и класификацији отпада ( „Службени гласник Републике 
Српске", бр. 19/15 и 79/18) и склопити уговоре са Комуналним предузећем, 
јер уз овакве објекте се обично налазе мјеста за задржавање грађана, 
рекреацију и шетњу или спортове на води. 

 Потребно је извршити индикативна мјерења површинске воде ријеке 
Бистрице, буке, ваздуха и др. када буде почињала градња ХЕ, најбоље је 
бетонирати плато за сипање и манипулацију са нафтом и нафтим 
дериватима како не би дошло до контаминације земљишта, градилиште је 
неопходно оградити и ставити писане назнаке са забраном приступа 
незапосленим лицима. 

 Рад радника на предметном објекту прилагодити климатским и 
температурним условима, а обезбједити здравствено безбједну воду из 
јавног водоснабдјевања у довољним количинама (мин. 50 литара), 
послодавац је дужан обезбједити периодичне прегледе радника, не само у 
случају акцидента, у надлежним здравственим установама." 
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 
односно ЈУ „Воде Српске" у свом мишљењу број: 01/4-1-7268-1/21 од 
19.10.2021. године наводи: „Након детаљног прегледа достављеног документа 
можемо констатовати да је предметни документ достављен у електронској форми 
са одвојеним прилозима у ПДФ формату. Приликом изградње преграда, односно 
брана на водотоцима могу се појавити утицаји на окружење у току изградње и у 
току експлоатације, а који могу бити повољни и неповољни. Са хидротехничког 
аспекта значајни су утицаји који настају на квалитет вода, пронос наноса и режим 
вода. Са аспекта квалитета вода приликом изградње бране-преграде и 
хидроелектране неопходно је водити рачуна о заштити квалитета воде од разних 
утицаја као што су замућење, уља, масти и друге нећистоће које могу доспјети у 
воду. Такође, приликом експлоатације у водоток могу доспјети разне материје као 
што су уља, масти и друге материје које могу неповољно утицати на квалитет воде, 
а успоравање воде и подизање нивоа на узводном дијелу водотока од бране може 
неповољно да утиче на квалитет воде због еутрофикационих процеса. Са аспекта 
проноса наноса изградња сваке преграде неповољно утиче на овај процес, те 
неминовно долази до исталожавања наноса узводно од преграде, односно до 
засипања дионице водотока на којој ће се створити успор усљед подизања нивоа 
воде у циљу стварања потребног пада на турбини. Због тога је потребно предузети 
мјере у циљу смањења уноса наноса у акумулацију и процеса засипања на узводној 
дионици као што је изградња антиерозионих преграда на притокама, а што није 
наведено у овом захтјеву. Са аспекта режима вода веома значајни утицаји на 
постојећи режим вода настаће на водотоку током изградње бране као и приликом 
експлоатације. Приликом изградње објекта потребно је обезбиједити коридоре за 
пропуштање мјеродавних вода било кроз ријечно корито или опточне тунеле. У 
току експлоатације негативни утицаји на режим вода могу настати у периоду 
великих вода због ризика од поплава и у периоду маловођа усљед смањења 
протицаја који мора бити једнак или већи еколошки прихватљивом протоку. У 
предметном захтјеву је наведено да се у циљу обезбјеђивања еколошки 
прихватљивог протицаја кроз тијело бране гради цијев пречника 600 mm са 
регулационим затварачима на крају, што је неприхватљиво рјешење са аспекта 
поузданости обезбјеђивања еколошки прихватљивог протицаја јер његово 
неадекватно и неправовремено отварање може низводно имати крајње негативан 
ефекат по постојеће врсте у водотоку што у комбинацији са такође непоузданим 
предвиђеним рибљим лифтом за пренос рибе на узводну дионицу од бране ствара 
високе ризике по одржавање врста на низводној дионици водотока. Предметним 
захтјевом за претходну процјену и документацијом, нису дата поуздана рјешења за 
обезбјеђивање еколошки прихватљивог протицаја у циљу очувања минималних 
еколошких услова на низводној дионици од бране, те је потребно наћи поузданија 
рјешења или додатно образложити поузданост постојећих." 

С обзиром да је ЈУ „Воде Српске" у свом мишљењу тражила додатно образложење 
постојећих рјешења за објезбеђивање еколошки прихватљивог протицаја у циљу 
очувања минималних еколошких услова на низводној дионици од бране, у 
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Подацима достављеним уз захтјев за претходну процјену утицаја на животну 
средину, ово Министарство је дана 04.11.2021. године, затражило од носиоца 
пројекта да изврши допуну достављене документације, а иста је допуњена 
траженим подацима и достављена овом Министарству дана 19.11.2021. године. 

За вријеме трајања јавног увида, Министарству за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републике Српске, су од стране Центра за животну 
средину, дана 07.10.2021. године достављени коментари и примједбе на захтјев за 
претходну процјену утицаја на животну средину за предметни пројекат у којима се 
тражи да се захтјев носиоца пројекта одбаци, или да се утврди обавеза израде 
адекватне студије утицаја на животну средину, која ће да буде предметом најшире 
консултације заинтересоване јавности, а прије издавања појединачних еколошких 
дозвола за свако предметно постројење. 

Такође, за вријеме јавног увида, овом Министарству је достављен велики број 
примједби заинтересоване јавности (УГ „Бјелава" из Фоче, УГ „Миљевина" из Фоче, 
Спортско риболовно друштво „Младица", Фоча), као и мјештана мјесних заједница 
у непосредном окружењу предметне ХЕ, које се углавном односе на могуће 
негативне ефекте ХЕ „Б-1" на елементе животне средине предметне локације. 

Рад на изради Студије утицаја на животну средину предметног пројекта, 
обухвата слиједеће задатке:сакупљање релевантне документације која ће 
послужити у изради Студије утицаја на животну средину и то:  

 топографских подлога, тематских карти подручја, претходно урађених 
студија и анализа за предметно подручје, стратешких студија и планова 
заштите на државном и ентитетском нивоу; 

 идентификацију постојећег стања животне средине и могућих утицаја на 
животну средину; 

 квантификацију могућих утицаја и посљедица на животну средину; 

 квалитативну и квантитативну анализу утицаја на животну средину;учешће 
на јавној расправи у матичној/им граду/општини у којој се налази 
предметни објекат на којој ће заинтересоване службе, организације и 
појединци бити у могућности да искажу своје ставове, приједлоге и 
примједбе, а консултант ће исте у реалној и разумној мјери уградити у 
предметни документ; 

 израду плана заштите животне средине од потенцијалних негативних 
утицаја током изградње и експлоатације; 

 израду плана мониторинга животне средине током изградње; 

 израду плана мониторинга животне средине током експлоатисања; 

 израду одговарајуће документације прецизиране овим пројектним  
задатком. 
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1.3.  Кориштена документација 
 

1. Рјешење о потреби спровођења процјене утицаја на животну средину за 
пројекат хидроелктрана Бистрица Б - 1 на ријеци Бистрица, општина 
Бистрица рјешење издато од стране Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републике Српске, број 15.04-96-144/21 од 
01.12.2021. год. 

2. Захтјев за предходну процјену утицаја ХЕ Бистрица д.о.о. Фоча, септембар 
2021. год. 

3. Студија утицаја на животну средину за ХЕ Бистрица Б-1, Пројект а.д. Бања 
Лука, март 2009. 

4. Мјерења квалитета ваздуха на локацији ХЕ Бистрица Б-1, ЈНУ Институт за 
заштиту и екологију РС, 2022. год. 

5. Мјерења нивоа буке на локацији ХЕ Бистрица Б -1, ЈНУ Институт за заштиту 
и екологију РС, 2022. год. 

6. Резултати анализе воде ријеке Бистрице на локалитету Гуњак, Институт за 
воде Бијељина,  2019. година. 

7. Мјерења нејонизјућих зрачења ниских фреквенција за потребе изградње ХЕ 
Бистрица -1, ЈНУ Институт за заштиту и екологију РС, 2022. год. 

8. Идејни пројект је урадио Јoint Вenture „Пројект а.д.“ Бања Лука и Krebs und 
Кiefer Internаtionаl GmbH & Co KG, 2008. год. 

9. Рјешење о одобрењу грађења хидроелктрана Бистрица Б- 1 на ријеци 
Бистрица, општина Бистрица рјешење издато од стране Министарства за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, број 16-
360-69/09 од 18.01.2011. год. 

10. Мишљењњ у вези издавања локацијских услова издато од стране 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију 
Републике Српске, број 15.02-052-783/22 од 23.02.2022. год. 

11. Уговор о концесији за изградњу хидроелектрана Бистрица Б-1, Бистрица Б-
2а, Бистрица Б-3 на ријеци Бистрици, Влада РС и Електродистрибуција Пале, 
05-312-1290/06 од 30.08.2006. год., Анекс Уговора о концесији број 
05.07/312-233/09, март 2009., Анекс II Уговора о концесији, децембар 2009., 
Анекс III Уговора о концесији број 05.07/312-588/10, јул 2010., Анекс 
Уговора IV о концесији број 05.05/312-463/11, јули 2011., Анекс V Уговора о 
концесији број 05.05/312-885-4/12, фебруар 2013. 
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2. ТЕХНИЧКИ ДИО 
 

2.1. Опис локације и подручја могућег утицаја пројекта на животну средину 
 
Mакролокација подручја 
 

Сливно подручје ријеке Бистрице смјештено је у источном дијелу Босне и 
Херцеговине /Републике Српске/ и представља дио сливног подручја ријеке 
Дрине. Бистрица, као лијева притока Дрине, има сливно подручје повширине 428 
km2, што представла приближно 1.7% територија РС, односно 0.8% површине БиХ. 
Извор ријеке Бистрице налази се испод планине Трескавице, а ушће у ријеку 
Дрину 3 km јужно од Фоче. Својим током од сјеверозапада према југоистоку она 
дренира воде високих планина Трескавице, Зеленгоре и Јахорине, при чему је 
потребно рећи да источна граница сливног подручја /гребени Трескавице/ 
представља вододјелницу сливова Дрине и Босне, а јужна /гребени Зеленгоре/ 
вододјелницу јадранског и црноморског слива, као значајних просторних 
регионалних одредница. 
Сливно подручје ријеке Бистрице представља релативно ненасељен простор. 
Према резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици 
Српској за 2013. годину, објављених од стране Републичког завода за статистику 
Републике Српске, општина Фоча је имала 17.613 становника . 
Према попису из 2013. године у насељу Миљевина живи 1023 становника. Насеље 
Миљевина је удаљено око 1 km од предметног обухвата.  
У административном смислу, слив ријеке Бистрице највећим дијелом захвата 
подручја Општина Калиновик и Фоча, док се крајњи сјеверни дијелови обухвата 
налазе на подручју општине Горажде /Федерација БиХ/, а западни у општини 
Трново. Сам ток ријеке се налази на територијама Општина Фоча и Калиновик и 
дијелом тока представља административну границу ових општина.  
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Слика бр.1 Сливно подручје ријеке Бистрице 
 

Магистрални пут М18 /Сарајево–Фоча/ прати ток Бистрице и представља 
саобраћајну окосницу подручја слива којим је подручје повезано са Трновом и 
Сарајевом на западу. Ова саобраћајница дијели обухват на сјеверни и јужни дио. 
Магистрални пут М18 се у Фочи спаја са магистралним путем М20, односно 
комуникацијом Београд - Дубровник. Регионални пут Р433 /Добро Поље–
Миљевина/ повезује овај простор са Калиновиком и дијели обухват на источни и 
западни дио. Укупна дужина магистралног пута кроз обухват износи 35 km, а 
регионалног 27 km. У подсливовима ријека Отеша, Говза, Крупица, Миљевка и 
Драженица постоје приступни и шумски путеви који су у доста лошем стању, 
оштећени и пропали због неодржавања, тј.користе се за експлоатацију шума. 
Стање саобраћајне инфраструктуре, осим магистралног и дјелимично регионалних 
путева, је незадовољавајуће и путеви су у лошем стању. Узрок томе је рушење и 
напуштање неких насеља у задњем рату, те самим тим и смањено улагање у путну 
инфраструктуру која води до тих насеља. Дјелимично асфалтирани локални 
путеви су уз ријеку Говзу (ка насељу Јелеч) и уз ријеку Миљевку (ка насељу 
Кратине) са оштећеним дионицама због неодржавања. Од привредних субјеката 
који се појављују на подручју обухвата, најзначајнији је рудник Миљевина, око 
којег је генерисано и рударско насеље.  
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Природне карактеристике слива 
 
Сливно подручје Бистрице представљено је средње високим и високим планинама. 
Највиша кота у сливу је 2030 mnv. и налази се у југозападном дијелу слива, док је 
најнижа кота терена код ушћа Бистрице у Дрину око 400 mnv. Средња висина на 
сливу је 1166 mnv. Рељефни облици су издјељени ријечном мрежом дубоким 
долинама са кањонским странама које су углавном асиметричног облика. Овакве 
рељефне форме су карактеристичне за средњи и доњи дио слива у којем 
доминирају карбонатне наслаге у којима је карстни процес напредовао праћен 
издизањем кречњачких масива. Стрме падине кањона и литица су огољене, а 
распаднути материјал се среће само у сипарима. Ситна фракција практично 
изостаје или је заступљена у мањој мјери. Поред дубоких кањона рељеф се одликује 
и пространим карстним заравнима (западни дио слива) са бројним вртачама и 
увалама са дубинама и до десетак метара. Овако развијени карстни облици упућују 
на закључак да је подручје богато и са подземним карстним облицима (пећинама и 
јамама).Ријечни акумулативни рељеф је присутан у доњим токовима и у 
котлинским проширењима.  
 

 

Слика број 2. Природне карактеристике слива 

У оквиру анализе морфолошких карактеристика израђен је 3Д модел терена на 
основу којег је конструисана карта нагиба. Са исте су издвојени класе нагиба према 
Т. Буншевцу. 
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Слика број 3. Нагиб терена 

 

Слика број 4: Расподјела нагиба терена у степенима за подручје слива 
ријеке 

 
Ријека Бистрица као планинска ријека са великим градијентом пада дна корита 
има знатно развијенију мрежу у свом горњем дијелу слива. Ова појава се директно 
везује за геолошку грађу односно на некарстни терен у горњем дијелу слива. У 
горњем дијелу слива ријека Бистрица има велики број притока сталног и 
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повременог карактера, док у средњем и доњем дијелу тока доминирају стални 
водотоци. Од већих притока дуж свог тока ријека Бистрица прима са десне стране 
притоке ријеку Говзу и ријеку Отешу, а са лијеве стране ријеку Миљевку и ријеку 
Драженицу.  
 

Табела бр. 1 Дужине главних токова и површине њихових сливова 

Име ријеке 
Дужина тока 

(km) 

Површина 
слива/подслива 

(km2) 
Бистрица  43,3 428 
Говза  21,9 105,1 
Отеша  15,2 36,7 
Миљевка  13,2 43,3 
Драженица  10,8 54,5 

 
Предходна табела даје приказ дужина главних сталних површинских токова са 
површинама њихових сливова. Укупна дужина сталних површинских токова на 
сливу Бистрице је 245.2 km, а укупна дужина свих повријемених токова је 322.5 km. 
Хидрометријска мјерења спровођена у протеклих неколико деценија показују 
велику просторну и временску хетерогеност у формирању ријечног отицаја у 
разматраним сливовима ријеке Бистрице. Карактеристични протицаји 
регистровани на водомјерним станицама на подручју општине Фоча, указују на 
богатство воде, али и на неравномјерност протицаја током године.  
У наредној табели  дати су подаци о извршеним хидрометријским (симултаним) 
мјерењима протицаја за конкретне хидроенергетске профиле у сливу Бистрице. 
 

Табела бр. 2. Хидрометријска мјерења протицаја 
 
Ријека 
профил 

Датум 
мјерења 

X(cm)  Q(m3/s)  F(m2)  B(m)  
Хsr 
(m ) 

Vsr 
(m/s) 

Vmаx(m
/s) 

Бистрица 
Б1 

29.11.06. 60* 3.94 6.04 16.2 0.37 0.652 1.18 

Бистрица 
Б3 

29.11.06. 60* 0.73 2.89 9.50 0.30 0.253 0.35 

Бистрица 
в.s 
Оцркавље 

29.11.06. 60 2.30 5.28 13.00 0.41 0.436 0.62 

Бистрица 
в.s 
Оплазићи 

29.11.06. 60* 4.57 12.40 17.0 0.73 0.369 0.62 

 
Приказани резултати хидрометријских мјерења показују велику просторну и 
временску хетерогеност у формирању ријечног отицаја у разматраним сливовима 
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ријеке Бистрице. Педолошка структура сливног подручја прије свега је условљена 
орографским условима терена. У кањонима су развијена земљишта типа литосола, 
односно мозаика литосола и калкомеланосола. На ова земљишта надовезују се 
мозаици калкомеланосола–калкокамбисола и лувисола. Значајније зоне 
дистричног камбисола констатоване су на подручју Рогоја и у сливу Говзе . 
 
Аспект актуелног коришћења земљишта на нивоу слива обрађен је према CORINE 
Land Cover класификацији 
 

Табела бр. 3: Актуелно коришћење земљишта 
 

КОД Corine klаse hа % 
112 Дисконтинуирана градска насеља 47 0.11 
131 Површински копови 143 0.33 
231 Ливаде 3427 8.00 

242 
Комплекс култивисаних парцела, 

(са ријетким становањем) 
749 1.85 

243 природне вегетације 1880 4.39 
311 Лишћарске шуме 18844 43.97 
312 Четинарске шуме 2067 4.82 
313 Мјешовите шуме 4600 10.73 
321 Пашњаци 4527 10.56 
322 Мочварна земљишта и вриштине 1372 3.20 
324 Шикаре, шибљаци, макија 3355 7.83 
332 Голе стијене 353 0.82 
333 Подручја са оскудном вегетацијом 1428 3.33 

512 
Водене површине (Штиринско 

језеро) 
20 0.05 

Укупно 42856 100.00  
 
Из предходне табеле уочава се шумовитост слива од 67%, што је са аспекта 
хидрологије веома квалитетан показатељ. Шумски покривач хетероген је по 
распореду и саставу. У самом кањону Бистрице карактеристичне су термофилне 
шуме букве, односно вегетацијски комплекси термофилних шума. Шуме китњака 
и цера надовезују се на ове заједнице у ванкањонским подручјима. Већи појаси 
монтаних букових шума налазе се на подручју Рогоја /горњи дио слива/ и Кута 
/доњи дио слива/. На падинама Трескавице и Зеленгоре јављају се шуме букве и 
јеле са смрчом. Овај појас се завршава са субалпским шумама букве. На подручју 
Хусад планине констатоване су ороедафски условљене шуме црног бора. 
Педолошка структура сливног подручја прије свега је условљена орографским 
условима терена. У кањонима су развијена земљишта типа литосола, односно 
мозаика литосола и калкомеланосола. На ова земљишта надовезују се мозаици 
калкомеланосола– калкокамбисола и лувисола. Значајније зоне дистричног 
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камбисола констатоване су на подручју Рогоја и у сливу Говзе. 
Најзаступљеније биљне заједнице представљене су сљедећим фитоценозама: 
Шуме сладуна и цера (Quercetum confertаe–cerris), шуме храста китњака и обичног 
граба (Querco–Cаrpinetum Illyricum), ацидофилне шуме храста китњака (Quercetum 
montаnum illzricum), букове шуме брдског појаса (Luzulo–Fаgetum), шуме букве и 
јеле са смрчом (Piceo–Аbieti–Fаgetum), секундарне букове шуме унутар појаса букве 
и јеле, шуме јеле и смрче (Piceo–Аbieteteum), субалпске букове шуме (Fаgetum 
subаlpinum). 
Потребно је нагласити да су у кањону Говзе констатоване и ендемске и реликтне 
састојине са Панчићевом омориком (шуме букве, јеле и смрче са Панчићевом 
омориком). У кањонском дијелу обухвата ријеч је о шумама мале економске 
вриједности, док се идући према западном и јужном дијелу обухвата налазе 
економски изузетно вриједне шуме високих прирасних и приносних могућности. 
 

 

 

Слика број 5. Коришћење земљишта према Corine класификацији 
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Микролокација подручја 

Анализирана просторна цjелина је дефинисана позицијама преградног мјеста 
планиране електране на ријеци, позицијом прикључка са магистралног пута 
Сарајево– Фоча, дужином водотока одређеног котом успора и нивоом стогодишње 
воде на профилу преграде, дужином и трасом тунела од преграде до водостана, 
позицијом машинске зграде и приступним путевима за водостан и машинску 
зграду са магистралног пута Сарајево-Фоча. У анализу је узет у обзир магистрални 
пут од преграде до прикључка за машинску зграду и водостан и ријека Бистрица 
од преграде до машинске зграде и излаза у природно корито. У односу на трасу 
тунела узет је у обзир простор до 200 метара у односу на осовину тунела. Овако 
дефинисана анализирана просторна целина има обухват површине приближно 
128 хектара. Простор који ће заузимати објекти ХЕ Б-1 је укупне дужине око 3,1 km. 
На дужини од 3,250 km водоток ријеке Бистрице је у распону кота 500 mnv до 436 
mnv (∆ 64 m) са падом (и = 64/3100) од 0,2%. 
Већински власник земљишта је ЈПШ « Шуме Републике Српске» којим на овом 
подручју газдује ШГ «Маглић» из Фоче. Земљиштем у друштвеној својини које 
припада парцели магистралног пута газдује ЈП «Путеви Републике Српске»Јавним 
добром – водним земљиштем и парцелом ријеке Бистрице газдују ЈУ Воде Српске. 
Приватно земљиште села Кута дефинисано је као грађевинско и пољопривредно 
или шумско, задржава се у постојећим границама у највећем дијелу, осим парцела 
гдје је планирана изградња хидротехничких објеката, а гдје је планирана 
експропријација приватног земљишта у површини од 2.48 hа. Приступни путеви 
евидентирани у катастарским плановима као путеви – користе се као јавно добро 
и у свим осталим фазама ће се третирати на исти начин. Предметна локација 
постројења ХЕ Б-1 смјештена је у кањону ријеке Бистрице, на њеној десној обали 
низводно од насеља Миљевина. Рељеф терена је највећим дијелом обликован 
флувијалном и карсном ерозијом уз претходно дејство тектонских процеса 
(убирања и расједања). Ријека Бистрица и њена десна притока Отеша, која се улива 
у Бистрицу недалеко, узводно од преградног мјеста ХЕ Б-1, су дубоко урезале свој 
ток у кречњачку таблу средње-горњотријаских кречањака (Т2,3), која је нагнута 
према сјеверозападу и тоне под неогени базен Миљевине. Расједањем терена и 
усјецањем је створена долина кањонско-клисурастог типа са врло стрмим 
нагибима долинских страна (и до 800), посебно на десној обали Бистрице и у 
најнизводнијем дијелу долине Отеше. На дијелу где Бистрица излази из кречњака 
и улази у верфенске кластите доњег тријаса (Т1), формирана је нормална ријечна 
долина са блажим нагибима долинских страна (20-300). Она припада ножичним 
дијеловима падина планинског побрђа и алувијалној заравни са терасама десне 
обале ријеке Бистрице. Шира локација истраживаног терена припада крајњим 
сјеверним обронцима планине Зеленгоре. Изразито различите механичке 
отпорности стијенских маса условиле су селективну ерозију чији је резултат 
формирање различитих морфолошких облика и промјењивих нагиба површине 
терена. За формирање рељефа од посебног значаја су флувијалне секвенце, 
падински процеси, прије свега планарна и линијска ерозија, и ријечне акумулације. 
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Долинске стране ријеке Бистрице као и њена десна притока Отеша (налази се 
узводно од бране) су изразито асиметричне. Десна обала је врло стрмог нагиба (до 
800), а лијева је блажег нагиба (45-500). Са јужне стране Бистрице најмаркантније 
узвишење је Хоџа (791) и Пасја страна (907), а са сјеверне стране Кулина (829 м.н.в) 
и Грабе (783 м.н.в). 
 
 

 
 

 
 

Слика број 6. Локација планиране машинске зграде ХЕ Бистрица Б-1 
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Слика број 7. Локација планираног водозахвата са околином ХЕ Бистрица Б-1 
 

Подручје анализираног простора се налази непосредно уз магистрални пут 
Сарајево – Фоча. На око 1000 m низводно од насеља Миљевина. Преградно мјесто 
ће се налазити прије лакат кривине ријеке Бистрице формирајући кратку 
акумулацију која ће се простирати. Предметна локација постројења ХЕ Б-1 
смјештена је у кањону ријеке Бистрице, на њеној десној обали низводно од насеља 
Миљевина. Рељеф терена је највећим дијелом обликован флувијалном и карсном 
ерозијом уз претходно дејство тектонских процеса (убирања и расједања). Ријека 
Бистрица и њена десна притока Отеша, која се улива у Бистрицу недалеко, узводно 
од преградног мјеста ХЕ Б-1, су дубоко урезале свој ток у кречњачку таблу средње-
горњотријаских кречањака (Т2,3), која је нагнута према сјеверозападу и тоне под 
неогени базен Миљевине. 
Локација машинске куће је у кориту ријеке Бистрице, у непосредној близини 
магистралног пута М-18 Фоча – Сарајево (локација 1 означена на слици 8 у 
прилогу). 
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Слика број 8.  Локација водозахвата и машинске зграде ХЕ Бистрица Б-1 

 
Најближи стамбени објекти низводно, у правцу Фоче, су на сса 450 метара 
ваздушне линије удаљености и припадају селу Доња Кута. Најближи стамбени 
објекат узводно је удаљен сса 400 метара ваздушне линије и припада селу 
Горња Кута. 
Локација бране је Миљевина у кањону ријеке Бистрице, поред магистралног пута 
М-18 Фоча-Сарајево, у непосредној близини тунела (локација 2 означена на слици 
15 у прилогу). У непосредној близини нема стамбених објеката. На удаљености од 
сса 1000 метара ваздушне линије узводно, од локације гдје је предвиђена 
изградња хидроелектране се налази насеље Миљевина. Брана ће се налазити 
прије «лакат» кривине Бистрице формирајући кратку акумулацију која ће 
допирати до ушћа десне притоке Отеше. Локалитет предвиђен за изградњу 
хидроелектране „Бистрица Б-1“ је удаљен сса 18 km од града Фоче. 
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Слика број 9.  Удаљеност најближих стамбених објеката од водозахвата (ваздушна 
линија) 

 
 

Водозахват ХЕ 
Бистрица 1 

Најближи 

стамбени 

објекти 
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Слика број 10.  Удаљеност најближих стамбених објеката од машинске зграде 
(ваздушна линија) 

 
У геоморфолошком смислу могу се издвојити три дионице 
 
Прва дионица је висораван. Сјеверозападна, сјевероисточна и југоисточна страна 
висоравни омеђене су ескарпманима висине и до 125 m (десни бок бране), односно 
клисурасте долинске стране ријеке Бистрице и Отеше. Висораван је благог нагиба 
и у распону кота од 625 м.н.в до 776 м.н.в. Изграђена од тријаских седиментима 
(кречњаци Т2,3) и по пројектованој траси тунела, заступљена је на дужини од 1550 
m (ст. km 0+000 до 1+600). Југозападна граница је вршни дио падине са стрмим 
нагибом површине терена ( 30-400) и ескарпманима висине и до 10-так метара. 
Пројектована траса тунела од ријеке Бистрица се налази на растојању од 250 до 
480 m. Друга дионица је падина. Нагиб површине терена је изразито променљив, 
што је условљено селективном ерозојиом. Нагиб падине је од 15 до 250 и најчешће 
је прекривена елувијално-делувијалним наслагама. На овој дионици лоцирани су : 
тунел,водостан, затварачница и дио цјевовода на дужини од 250 m (до пута). У овој 
дионици констаовано је неколико повремених потока и депресија. Трећа дионица 
припада терасним наслагама ријеке Бистрице. Прва је заступљена од 
пута, па до ријеке Бистрице на дужини од 85 m. Заравњена површина је у распону 
кота од 457-458 мmnv. Терасни одсјек је висине 20 m. Најмлађа тересна зараван је 
на коти 438 mnv. 

Најближи 

стамбени 

објекти 

Машинска зграда ХЕ 

Бистрица 1 
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2.1.1. Копија плана катастарских парцела на којима се предвиђа 
изградња објеката или извођење активности, са уцртаним распоредом 
свих објеката у саставу комплекса 
 
У простору се планира изградња сљедећих објеката: објекат преграде и захватне 
грађевине, доводног тунела, водостана и цјевовода под притиском, машинске 
зграде, те осталих пратећих инфраструктурних објеката. Подручје изградње 
објеката будуће хидроелектране налази се на територији Општине 
Фоча. На територији Општине Фоча егзистира Катастар земљишта заснован на 
„новом премјеру“, као важећа евиденција о земљишту. С тим у вези, подручје 
изградње дијела ХЕ Б-1 на територији Општине Фоча налази се на катастарској 
територијалној јединици К.О. Миљевина, Будањ и Ђеђево. Као облици власништва 
над земљиштем појављују се државно /шумско, водно и путно/ и приватно 
земљиште. Обавеза инвеститора прије издавања грађевинске дозволе је да изврши 
пренос власништва са поменутих сопственика на Х.Е. Бистрица. Парцеле  на којој је 
планирана изградња преграде, доводног тунела, водостана, цјевовода под 
притиском, машинске куће и остале пратеће инфраструктуре су на земљишту 
означеном као: к.ч. бр. 2408 (дио) и 2349/2 к.о. Миљевина, к.ч. бр.1185 (дио), 
1184/2, 1198/2, 1199/2 к.о. Будањ, к.ч. брф. 27, 28/1,28/3, 29/2, 33/2, 31,32, 60/2, 
66/2, 67/2, 1969/1 (дио), 1971 (дио) и 1973/1(дио) к.о. Ђеђево. 
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2.1.2. Подаци о потребној површини земљишта у m2 за вријеме изградње, са 
описом физичких карактеристика и картографским приказом одговарајуће 
размјере, као и површине које ће бити обухваћене када објекат буде изграђен 
 

Подаци о потребној површини земљишта у m2 за вријеме изградње 
 
Тачна површина земљишта која ће бити обухваћена грађевинским радовима за 
вријеме изградње ће бити дефинисана од стране Извођача. Због тога, у табели 7а, 
дат је груб прорачун о потребној површини за вријеме изградње. Све дате 
површине укључују површине обухваћене самим објектима и потребну површину 
за извођење грађевинских радова. 
 
Табела бр. 4 

Објекти  
Обухваћена површина објектима и 
грађевинским радовима (m2) 

Брана са захватом  до 10 000 
Приступна штолна  до 1 450 
Водостан + цевовод  до 10 000 
Машинска зграда  до 8 300 

 
Прорачун о површини под објектима, када објекат буде израђен, је дат у сљедећој 
табели: 
 
Табела бр. 5 

Објекти  Обухваћена површина објектима(m2) 
Брана са захватом  2 700 
Приступна штолна  1 400 
Водостан + цевовод  1 000 
Машинска зграда  4 000 

 
Ове површине добијене су мјерењем на карти - прегледна ситуација ХЕ Бистрица 
Б-1 Р 1 : 10 000, са свим објектима из пројекта Организације грађења за 
хидроелектране Б-1, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрици - фебруар 2008. 
 

Планирани вијек трајања објекта се може посматрати са два аспекта. 

Прво, у грађевинском смислу, хидроелектране, као системски објекти, се третирају 
као објекти чији је вијек трајања минимум 50 година. Под тим се подразумјева да 
се одговарајућим режимом рада, планским и редовним одржавањем, као и 
одговарајућим заштитним радовима на сливу, са циљем очувања технички 
искористивог хидроенергетског потенцијала, може обезбиједити планирани вијек 
трајања овакве врсте објеката. Обзиром да су извршена, као и да се планирају још 
додатна истраживања, подразумјева се да су познати и изучени природни 
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(хидролошки) фактори који имају утицај на овај период трајања објекта. Други 
битан фактор вијека трајања објекта је техноекономски вијек трајања. 

То подразумјева (за одређени вријеменски период) изученост и дефинисање 
околности у систему производње и дистрибуције, конзумно подручје (величину и 
карактеристике), као и енергетске карактеристике конзума. Економски 
потенцијал је динамичка категорија и мења се током вријемена, с тим да се 
показало да за довољно дуг период вријемена овај потенцијал конвергира 
величини технички искористивог потенцијала. Сагледавајући оба наведена 
аспекта, сматра се као реално да је вијек трајања објекта управо на предвиђеном 
периоду од 50 година. 

 
2.1.3. Разлози за избор предложене локације 
 

Еколошки критеријуми 
 
Енергетски објекти неминовно имају одређени ниво штетних утицаја на квалитет 
животне средине у својој околини. Због тога је у поступку анализе могућих 
микролокација оваквог објекта, а у циљу исправног избора најповољнијег рјешења, 
један од врло значајних корака утврђивање услова за анализу и оцјену утицаја 
објекта на животну средину, који се заједничким именом називају еколошким 
критеријумима. У овој фази еколошки критеријуми се користе за међусобно 
упоређивање и одређивање ранга могућих микролокација са овог аспекта, што са 
осталим параметрима локације који су наведени у претходним разматрањима, даје 
коначан резултат. Сумарно посматрано, еколошки услови подразумјевају скуп 
параметара којима се дефинишу међусобни утицаји објекта и околине, који 
обухватају са једне стране, неопходне критеријуме за дефинисање техничких 
рјешења неких система електране, а са друге, одређују дозвољени ниво промјена 
квалитета појединих медија животне средине (ваздух, вода, земљиште, живи 
свијет и материјална добра). Одговарајућим избором техничких рјешења некада је 
могуће локације свести на приближно исте укупне утицаје на околину, па се оне 
могу рангирати по обиму ових рјешења и потребним улагањима. Међутим, некада 
је, због затеченог стања, немогуће у посматрани простор уклопити задати објекат, 
без недозвољеног нивоа штетних утицаја.  
Основни параметри који су обухваћени појмом еколошких критеријума су: 

1. Еколошки капацитет локације; 
2. Природне карактеристике подручја од интереса; 
3. Карактеристике створене средине на подручју од интереса. 

 
На основу еколошког капацитета локације анализира се могућности уклапања 
објекта, који је потенцијални загађивач животне средине, у одређени простор. Овај 
појам практично дефинише колики ниво загађења одређеном материјом је још 
дозвољен на датом простору. С једне стране, овај ниво дефинисан је прихваћеним 
законским нормама којима се одређују максимални нивои загађености животне 
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средине, кроз допуштене вриједности концентрација појединих загађивача у 
ваздуху, води и земљишту, а са друге стране постојећим изворима загађења на 
датом простору који чине фон загађености. На основу овога се закључује да се 
еколошки капацитет локације дефинише или на основу катастра загађивача на 
посматраном подручју (на основу кога се пригодном методом врши 
прорачун фона загађености), или анализом резултата мјерења степена 
загађености подручја појединим полутантима, а према постојећој мрежи мјерних 
мјеста у довољно дугачком временском интервалу.  
У оквиру еколошких услова природне карактеристике подручја од интереса, 
односно, природне карактеристике локација, анализирају се у свим фазама избора 
локације. 
У фази идентификације макролокације елиминишу се подручја која су под 
заштитом природе (национални паркови и сл.) или су у њиховој непосредној 
близини, као и рекреативна подручја. Такође се елиминишу подручја у којима су 
могуће екстремне метеоролошке и хидролошке појаве. 
У фази поређења и рангирања потенцијалних локација у оквиру еколошких 
критеријума анализирају се слиједећи параметри: 

 Метеоролошки параметри којима се дефинише стање атмосфери (у првом 
реду расподјела праваца и брзине вјетра, влажност, стабилност атмосфере, 
температурске инверзије); 

 Топографски услови који утичу на стабилност терена 
 Хидролошки параметри којима се дефинише капацитет и квалитет реке 

Бистрице 
 Хидрогеолошки параметри којима се дефинишу физичко-механичке 

карактеристике стијенских маса као и могућност појаве подземних вода 
 
Опште карактеристике биљног и животињског свијета на подручју под утицајем 
објекта 
 
У оквиру карактеристика створене средине, односно, карактеристике околног 
подручја анализирају се слиједећи параметри: 

 насељеност у околини локације (идентификује се близина насеља, као и 
густина насељености у појединим правцима);  

 анализира се веза између сектора санајвишом густином насељености и 
најчешћим правцем вјетра. 

 
Коришћење простора у околини локација објекта се анализира кроз слиједеће 
параметре: 

 близина других индустријских објеката 
 близина путне мреже, 
 коришћење земљишта у пољопривредне сврхе, 
 близина болница, школа и других специфичних објеката, 
 коришћење површинских вода (риболов, рекреација, вода за пиће). 
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 коришћење подземних вода за водоснабдијевање, 
 близина објеката културе (културно-историјски споменици и сл.). 

 
Рангирање потенцијалних микролокација са аспекта еколошких 
услова 
 
Поређење локација је извршено на основу слиједећих параметара: 

 близина насељених подручја, 
 положаја локације и насеља у односу на будућу акумулацију, 
 геолошке, хидрогеолошке, геомеханичке карактеристике терена 
 нивелета круне бране у односу на нивелету пута 
 близине осјетљивих објеката (школа, здравствених објеката, терене за 

рекреацију и сл.). 
 
Извршено је поређење микролокација по референтним еколошким параметрима 
На основу свих претходно наведених критеријума за избор најоптималније 
локације усваја се локација број 2. Избрана локација преградног места је 
предвиђена после анализе три других преградних профила у кањоноидном делу 
тока реке Бистрице низводно од улива десне притоке реке Отеша. Анализирани 
профили су се показали као непогоднији са инжењерско-геолошког и хидро-
геолошког аспекта(присуство каверни у левом боку, или неповољни са аспекта 
изводљивости улазне грађевине итунелских радова на улазном делу довода. Код 
избора локације преграде и висине успора преграде извршена је промена у однос 
на решење предложено у Самоиницијативној студији малих хидроелектрана на 
ријеци Бистрици и ријеци Јањини, имајућиу виду ограничавајућу коту плављења 
насеља Миљевина – 504,00 мнм, као и (Главним пројектом) предвиђене радове за 
регулацију корита реке Бистрице на потезу од насеља Миљевине до ушћа реке 
Отеша. 
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2.1.4. Приказ педолошких, геоморфолошких, геолошких, хидрогеолошких и 
сеизмолошких карактеристика терена 
 
Педолошке карактеристике 
 
И – Типови земљишта 
Подручје обухвата регулационог плана представљен је типичним кањонским 
рељефом са израженим нагибима терена испресјецаним вододеринама, јаругама и 
сл. Рељеф се у овом случају појављује као најзначајнији педогенетски фактор, који 
је уз матични супстрат довео до формирања сљедећих картографско – 
систематских јединиц /Према Педолошкој карти СФРЈ 1:50000, Секција Сарајево 4/ 
1. Сироземи и црнице на једрим кречњацима – Везани су за стјеновите дијелове 
литичастих падина и кањона, гдје у зависности од микрорељефа, чврстине стијене 
и карстификованости, ерозије и вегетацијског покривача се смјењују партије 
црница са површинама сирозема. Површине црница су мањих елементарних 
ареала, неправилног облика и распореда, заступљене су у доњим дијеловима 
падина и на релативно мање нагнутим теренима гдје су често колувијалног 
карактера. Поред стјеновитости, каменитости и екстремна сувост условљена 
плиткоћом земљишта, разлог је ограничености ових површина за било какву 
биљну производњу. На њима су заступљени вегетацијски мозаици термофилних 
шума. Ова земљишта се појављују на сјеверу обухвата, у зони самог кањона, као и 
ушћа Говзе у Бистрицу. 
2. Мозаик калкомеланосол – калкокамбисол – ријеч је о најзаступљенијој јединици 
на потручју обухвата. Ријеч је о литотопогеној секвенци мозаика у којој доминирају 
кречњачки блокови, а црнице и смеђа земљишта су скоро подједнако заступљени. 
Ријеч је о сувим стаништима, посебно на присојним странама /лијева обала 
Бистрице/, слабо киселе реакције, хумозна, слабо киселе реакције, хумозна, слабо 
обезбијеђена са фосфором а средње са калијем. Ријеч је о типично шумским 
земљиштима.  
3. Делувијална земљишта на кречњаку - Ријеч је о земљишту које се у односу на 
шири обухват заступљено само у овом продручју. С обзирон на стјеновитост, 
скелетност, сувоћу и присуство органске материје слично је колувијалној црници 
уз већу дубину земљишног покривача. Ријеч је о типу земљишта веома погодном 
за развој пољопривредне производње у брдско – планинским подручјима. 
4. Дистрични камбисоли-Овај тип земљишта заузима источни дио обухвата у 
ширем подручју села Кути, гдје су образовани на верфенским седиментима. 
Матични супстрат због лаког трошења је основни фактор образовања овог типа 
земљишта, што утиче и на морфологију ових терена које карактеришу благе форме 
рељефа. Ријеч је о најпродуктивнијем земљишту на овом подручју, која се тренутно 
користе као пашњаци, воћњаци и баште. На контакту са кречњацима – централни 
дио обухвата плана земљиште је подложно ерозији, а нарочито клизиштима. 
Генерално посматрано, за типове земљишта 1,2 и 3 ријеч је о земљиштима нижих 
бонитетних категорија V – VIII, ниских приносних могућности како са аспекта 
пољопривредне, тако и са аспекта шумарске производње. Због екстремних нагиба 
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земљишта су вема подложна ерозији, тако да се пошумљавања, конверзије 
постојећих ниских шума и њега постојеће културе сматрају као један од 
приоритета уређења посматраног простора, нарочито ако се има у виду потреба 
заштите водотока од наноса у контексту планиране изградње хидроцентрала. 
Дистрични камбисоли представљају земљишта категорија III – VI са широком 
могућношћу избора култура, иако је нагиб терена ограничавајући фактор за 
примјену механизације. 
 
Шуме и шумско земљиште  
 
Према еколошко вегетацијској рејонизацији БиХ (Стефановић et аl) подручје 
обухвата налази се у контакту 2 велике и контрастне еколошко вегетацијске 
јединице. Највећи дио обухвата налази се у оквиру горажданско–фочанског реона 
горње дринског подручја прелазно илирско мезијске области, који са западне 
стране тангира игманско– зеленгорски реон југоисточно–босанског подручја 
области унутрашњих динарида. Према Основној педолошкој карти СФРЈ (Лист 
Сарајево 4), Педолошкој карти типолошких истраживања "Горњедринског" 
шумскопривременог подручја и теренских проспекција, педолошки покривач 
предметног обухвата представљен је мозаицима калкомеланосола и 
калкокамбисола /омјер 60/40/. У кањонском дијелу на сјеверу обухвата 
констатовани су мозаици литосола и калкомеланосола, док су делувијална 
земљишта на једрим кречњацима настала спирањем земљишта из виших зона у 
централном дијелу обухвата. Западни дио обухвата представљен је заједницама 
земљиштима типа дистричних камбисола развијених на пјешчарима и глинцима. 
У односу на употребну вриједност земљишта ријеч је о типовима која се због 
ограничења везана за нагиб терена и стјеновитост сврставају у ниже опште 
бонитетне категорије, односно типично шумска земљишта, осим поменутог 
делувија, који има дубљи физиолошки активан хоризонт и који представља 
земљиште бољих бонитетних категорија. Према хоризонталном рашчлањењу 
шума, подручје уз ријеку Бистрицу у свом средњем и доњем току налази на прелазу 
између западнобалканског подручја шума храста китњака и обичног граба /Querco 
– Carpinetum/ и источно – балканског подручја шума сладуна и цера /Quercetum 
confertаe – cerris/. Заправо до овог подручја допире у крајње западној граници 
распростирања климатогена заједница сладуна и цера. Временом је дошло до 
значајне деградације храстових шума, док су кањонске заједнице због своје 
неприступачности очуване. У зони воденог огледала констатоване су хигрофилне 
заједнице бијеле и крте врбе /Саlicetum аlbаe – frаgilis/, као и јохове линијске 
формације /Аlnetum glutinosаe/. Битно је нагласити да су на подручју обухвата 
констатовани и примјерци релативно ријетке сиве јохе /Аlnus incаnа/. 
На ширем подручју (продручју регулационог плана) /десна обала Бистрице/ јасно 
се уочавају кањонске заједнице које припадају производном типу шума црног 
јасена на црницама и плитким смеђим кречњачким земљиштима. Као 
едификатори, односно субедификатори појављују се црни граб /Оstryа cаrpinifoliа/, 
црни јасен /Frаxinus ornus/, медунац /Quercus rubescens/, бјелограбић /Cаrpinuа 
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orientаlis/, и китњак /Quercus petrаeа/. Као главни представници приземне флоре и 
грмља појављују се: Frаgаriа vescа, Gаlium purpureum, Хepаticа trilobа, Cyclаmen 
europаeum, Хipericum perforаtum, Тhymus serpilum, Сesleriа аutumnаlis, Corylus 
аbellаnа, Ligustrum vulgаre, Crаtаegus monogynа. На овај појас се насдовезују ниске 
шуме храста китњака и обичног граба на дубоким кречњачким земљиштима за 
источном односно ниске шуме букве и храста китњака са брезом и јасиком на 
дистричним камбисолома на западном дијелу обухвата. 
 
Основне геоморфолошке карактеристике терена 
 
Рељеф терена је највећим дијелом обликован флувијалном и карсном ерозијом уз 
претходно дејство тектонских процеса (убирања и расједања). Ријека Бистрица и 
њена десна притока Отеша, која се улива у Бистрицу недалеко, узводно од 
преградног мјеста ХЕ Б-1, су дубоко урезале свој ток у кречњачку таблу средње-
горњотријаских кречањака (Т2,3), која је нагнута према сјеверозападу и тоне под 
неогени базен Миљевине. Расједањем терена и усјецањем је створена долина 
кањонско-клисурастог типа са врло стрмим нагибима долинских страна (и до 800), 
посебно на десној обали Бистрице и у најнизводнијем дијелу долине Отеше. На 
дијелу где Бистрица излази из кречњака и улази у верфенске кластите доњег 
тријаса (Т1), формирана је нормална ријечна долина са блажим нагибима 
долинских страна (20-300). Она припада ножичним деловима падина 
планинског побрђа и алувијалној заравни са терасама десне обале ријеке Бистрице. 
Шира локација истраживаног терена припада крајњим сјеверним обронцима 
планине Зеленгоре. Изразито различите механичке отпорности стијенских маса 
условиле су селективну ерозију чији је резултат формирање различитих 
морфолошких облика и промјењивих нагиба површине терена. За формирање 
рељефа од посебног значаја су флувијалне секвенце, падински процеси, прије свега 
планарна и линијска ерозија, и ријечне акумулације. Долинске стране ријеке 
Бистрице, као и њена десна притока Отеша (налази се узводно 
од бране) су изразито асиметричне. Десна обала је врло стрмог нагиба (до 800), а 
лијева је блажег нагиба (45-500). Са јужне стране Бистрице најмаркантније 
узвишење је Хоџа (791) и Пасја страна (907), а са северне стране Кулина (829 mnv) 
и Грабе (783 mnv). У геоморфолошком смислу могу се издвојити три дионице. 
Прва дионица је висораван. Северозападна, североисточна и југоисточна страна 
висоравни омеђене су ескарпманима висине и до 125 m (десни бок бране), односно 
клисурасте долинске стране ријеке Бистрице и Отеше. Висораван је благог нагиба 
и у распону кота од 625 mnv до 776 mnv. Изграђена од тријаских седиментима 
(кречњаци Т2,3) и по пројектованој траси тунела, заступљена је на дужини од 1550 
m (ст. км 0+000 до 1+600). Југозападна граница је вршни дио падине са стрмим 
нагибом површине терена ( 30-400) и ескарпманима висине и до 10-так метара. 
Пројектована траса тунела од ријеке Бистрица се налази на растојању од 250 до 
480 m. Друга дионица је падина. Нагиб површине терена је изразито променљив, 
што је условљено селективном ерозојиом. Нагиб падине је од 15 до 250 и најчешће 
јепрекривена елувијално-делувијалним наслагама. На овој дионици лоцирани су : 
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тунел, водостан, затварачница и дио цјевовода на дужини од 250 m (до пута). У овој 
дионици констаовано је неколико повремених потока и депресија. 
Трећа дионица припада терасним наслагама ријеке Бистрице. Прва је заступљена 
од пута, па до ријеке Бистрице на дужини од 85 m. Заравњена површина је у 
распону кота од 457-458 mnv. Терасни одсјек је висине 20 m. Најмлађа тересна 
зараван је на коти 438 mnv. Простор који заузимају објекти ХЕ Б-1 је укупне дужине 
око 3,1 км. На дужини од 3,250 km водоток ријеке Бистрице је у распону кота 500 
mnv до 436 mnv(∆ 64 m) са падом (и= 64/3100) од 0,2%. 
 
Основне геолошке карактеристике ширег подручја  
 
Изузимајући кречњаке, који су јасно маркирани на површини терена, кластични 
седименти су прекривени релативно дебелом елувијалном и делувијалном 
распадином и сипарским материјалом. Могли су се дирекнто осматрати на 
неколико изданака (терасни одсjек, и на косини пута). Геолошка грађа 
истраживаног терена дефинисана је на основу анализе постојеће 
геолошке документације (Геолошких подлога Хидроенергетске основе притока 
горњег тока Дрине, 1984, Елабората детаљних геортехничких истраживања за 
потребе Идејног пројекта ХЕ на Бистрици, М. Петричевић и др., 2007.) и теренске 
проспекције. Од посебног значаја је тумач за Основну геолошку карту, лист Фоча. 
На објектима ХЕ Б-1 заступљени су : седименти тријаске старости, и квартарне 
наслаге. 
 
ТРИЈАС (Т) 
 
Седименти тријаске старости представљају најстарије творевине проучаваног 
простора на локацији ХЕ Б-1. Представљени су седиментима доњег и средњег 
тријасакоје су у конкордантном контакту. У литофацијалном смислу се могу унутар 
тријаских седимената издвојити: кластични комплекс и карбонатни комплекс. 
 
Доњи тријас –верфен (Т1) кластични комплекс  
 
У основи су то пјешчарско – глиновито – карбонатне (кластичне) творевине које се 
састоје од пјешчара, шкриљаца, алевролита и подређено лапораца. Овај кластичан 
комплекс има више литофацијалних типова и у литолошком смислу је хетероген. 
Свакако да, поред горе наведених основних чланова, постоје и релативно бројни 
петролошки варијетети. Приликом инжењерскогеолошког картирања терена на 
малобројним изданцима је утвђено да унутар комплекса доминирају карбонатни 
пјешчариКарбонатни пјешчари су најзаступљенији литолошки члан.  
Текстуре су слојевите. Боја им је жутосмеђа до мркосива. Изграђени су од зрна 
кречњака, а подређено од кварца, плагиокласа и мусковита.  
Везиво је карбонатно-силицијско, а ређе и силицијскогвожђевито. Шкриљци, 
алевролити и подређено лапорци представљају пакете између пјешчара 
променљиве дебљине и заступљености. Преовлађују сиви лапорци и алевролити 
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танколистасте до плочасте текстуре. Пелитско - псамитске су структуре. Шкриљци 
су прашинастог до глиновитог састава. Боја им је најчешће сива, зеленкастосива и 
црвенкаста. Процењени удио пјешћара би био око 70% , а шкриљаца, алевролита и 
лапораца до 30%. На пројектованој траси тунела заступљени су на дужини од 920 
m (st. km 1+850 до 2+770). Од излазног дијела тунела као подлога квартарним 
наслагама заступљени су на читавој дужини од 350 m (водостан-затварачница, 
цjевовод, стројара). Прелаз ка Средњем тријасу представљају кречњаци плочасте и 
слојевите текстуре дебљине до 20 m који уједно представљају реперни слој при 
стратиграфској одредби.  
 
Средњи –Горњи тријас (Т2,3) Средњи и горњи тријас (Т2,2) 
Комплекс средње и горње тријаских седимената чине кречњаци. Заступљени су 
само на преградном мјесту бране и тунела на дужини од 1850 m. Дебелобанковите 
до масивне су текстуре и микритске структуре. (изграђени су од финозрне 
карбонатне фракције).  
 
Квартарне наслаге 
 
Квартарне наслаге су заступљене на дијелу терена који изграђују кластични, 
еродибилни седименти доњег тријаса-верфена. У зависности од субстрата, састав 
и дебљина ових површинских наслага су различити. Издвојене су три средине: 
Елувијална распадина основне стенске масе са танким покривачем делувијалних 
наслага. Дебљине су до 1-2 m. То је у основи веома хетерогена средина која у 
гранулометријском смислу варира од заглињене дробине до пјесковите глине са 
ретком дробином. Делувијалне наслаге (дл) су хетерогеног литолошког састава, у 
коме доминира пјесковито-прашинаста глина са одломцима кречњака, пјешчара и 
шкриљаца. 
Терасне наслаге (т) ријеке Бистрице. Ријека Бистрица на овом дијелу терена 
формирала је двије терасе. Терасе се налазе испод пута (цјевовод) и јасно су 
морфолошки маркиране заравњеном површином терена. Њихови приповршински 
дијелови су изграђени од хумифициране прашинасте глине. Мркоцрне су боје, 
слабозаглињене, пјесковита прашине. Дебљине су од 0,5 до 1,0 m. Испод њих се 
налазе ситнозрни и крупнозрни шљункови. Међупростор је запуњен 
слабозаглињеном прашинасто-пјесковитом основом. Са дубином, величина зрна 
шљункова се повећава. Укупна дебљина алувијалних наслага (за старију терасу) је 
око 5 m, док је најмлађа тераса-алувијална зараван (у зони стројаре) дебљине до 
3,0 m. Сипари (с) су формирани испод стрмих одсека у кречњацима. Комади 
дробине су различите крупноће, од ситне дробине, до блокова м-димензија. Нису 
од посебног значаја за објекте ХЕ Б- 1. 
Рецентни материјал – насип, представља вишак ископа из засека пута, који је у виду 
дробине и блокова депонован поред пута. Тектонски склоп терена 
ХЕ на ријеци Бистрици Б-1 лоциране су у једној великој литофацијалној јединици 
Лелија – Зеленгора – Вучево, односно њеној мањој геотектонској јединици 
Шивоља. 
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Седиментни услови током доњег и средњег тријаса су били веома сложени, а склоп 
терена је додатно компликован бројним тектонским покретима који су условили: 
издизања и спуштањима морског дна, што је имало за посљедицу промене 
фацијалних услова стварања седиментних комплекса, деформације, односно 
израседаност стијенске масе. Најзначајнији регионални расјед се налази дуж 
корита ријеке Бистрице, генералног пружања SZ-ЈI. Свакако, да унутар тектонских 
блокова оконтурених овим већим расједима постоје и бројне краће пукотине. 
Површине слојевитости најчешће су дужине од 20 до 100 m и са Еп 115-130/30-35 
(падом према I-ЈI).  
 
Инжењерскогеолошке карактеристике терена 
 
Структурна својства и физичко-механичке карактеристике стијенских маса су 
издвојене из Елабората детаљних геортехничких истраживања за потребе Идејног 
пројекта ХЕ на Бистрици, М. Петричевић и др., 2007. Приликом одређивања 
мјеродавних параметара за потребе геостатичких прорачуна, који се односе на 
издвојене литолошке средине, прије свега, у погледу деформабилности-
стишљивости и отпорности на смицање, углавном је коришћен принцип усвајања 
вриједности из доњег дијела спектра, блиског минималним добијеним 
вриједностима, чиме се остало на страни сигурности.   
 
Насип (н) 
Насип се јавља као континуалан покривач на низбрдној косини пута – са десне, а 
дјелимично и лијеве стране ријеке Бистрице. Од посебног је значаја само за 
акумулацију, чији лијеви бок дјелимично прекрива насип. Основну стијенску масу 
у његовој подлози представљају кречњаци. Насип је изразито хетерогеног састава. 
Изграђен је од прерађених делувијалних наслага са материјалом из засјека, који се 
састоји од кречњачких блокова. Није од посебног значаја пошто се изградњом 
лијевог бока бране у потпуности уклања.  
 
Делувијалне наслаге (дл) 
Ове наслаге су углавном заступљне на дијелу цјевовода. Хетерогеног су 
литолошког састава у коме преовлађују глине и прашина док је учешће ситне и 
крупне дробине, изразито променљиво. У гранулометријском смислу, основни 
матрикс делувијума је глина, пјесковита глина, глина са ситном дробином, а 
крупнији комади дробине уроњени су у тај глиновитопесковити матрикс. 
Истражним јамама које су изведене на месту водостана и цјевовода утврђена је 
њихова дебљина од 1,5 до 2,5 m. Уколико се изузме дробина, глиновити дио је 
средње пластичности. У зависности од влажности, средње су до лако 
гњечиве, и средње консолидоване. По индексу консистенције спадају у получврста, 
а по деформабилним својствима, у средње стишљива тла. Боје су променљиве, од 
мрко жуте до сивкасте. Отпорност на смицање им је, у условима водозасићења 
ниска. 
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Терасне наслаге (t) 
У приповршинском дијелу терена ове наслаге су хумифициране. То су у основи 
слабозаглињене прашинасте глине. Тамно мрке су боје и дебљине су до 0,5 m 
Шљунак (тш) Испод хумифицираног приповршинског слоја, терасе су изграђене од 
шљункова. 
Дебљине су око 2-4 m. Шљункови су променљивог гранулометријског састава - од 
крупнозрног шљунка до валутица. Добро су збијени и сортирани. Међупростор је 
попуњен ситнозрнијим шљунком и пјесковима, а у повлатном дијелу, и 
слабозаглињеном прашином.  
 
Доњи тријас – верфен (Т1) 
Развијен је у кластичној фацији и дуж трасе тунела и цјевовода је прекривен 
делувијално-елувијалним наслагама. За ове седименте је карактеристично да су у 
њима најзаступљенији пјешчари, а подређено лапорци и кречњаци. Приликом 
бројних тектонских покрета ови седименти, усљед великих притисака су се као 
копетентнији чланови, »утискивали« у мекше - у механичком смислу мање отпорне 
чланове. Тако су мекши шкриљци трпели пластичне деформације и интензивно су 
ушкриљени.  
Чвршћи (пјешчари, лапорци) су раскидани и најчешће су у виду прослојака и сочива 
уроњени у шкриљце. Свакако, да су у мањим структурним блоковима поред 
разломних облика заступљени и пликативни, односно наборни облици. 
Издвојена су два седиментна пакета. Исти се неправилно смјењују, тако да је 
њихова заступљеност процентуално прогнозирана, на геотехничком пресјеку 
доводног тунела. Карбонатни пјешчари се јављају углавном у виду слојева и 
представљају најзаступљенији литолошки члан на овом простору. Боја им је 
жутосмеђа до мркосива. Изграђени су од зрна кречњака, а подређено од кварца, 
плагиокласа и мусковита. Везиво је карбонатно-силицијско, а ријеђе и силицијско-
гвожђевито. Дебљина пакета је максимално до 20-так метара. Процјена 
карактеристичних вриједности параметара физичко-механичких својстава 
стијенских маса базирана је на основу корелације са резултатима са сличних 
локација. 
 
Шкриљци, алевролити и подређено лапорци  
 
У овом пакету доминирају шкриљци серицитско-мусковитског састава. Шкриљци 
имају изразито листасту до плочасту текстуру. Од пенетративних елемената 
склопа, свакако је најзначајнија слојевитост. Површине слојевитости имају оштре 
контакте и благо су заталасане. Битно је напоменути да у оквиру слојева, по 
правилу, постоје још двефамилије пукотина које су међусобно управне и формирају 
блокове cm до dcm реда величине. Стенска маса је физички деградирана, уситњена 
и трошна, превасходно усљед тектонских напрезања и процеса деградације. 
Монолити су међусобно добро зглобљени и углавном повезани материјалним 
мостовима. 
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Средње-горњи тријас-(Т2,3) 
То су масивни до дебелобанковити кречњаци. Испуцали су и слабије кавернозни. 
 
Сеизмичност терена  
 
Према важећој Привријеменој сеизмолошкој карти СФРЈ (Заједница за 
сеизмологију СФРЈ, 1987- карата из Правилника о техничким мјерама и условима 
за грађење у сеизмичким подручјима), очекивани максимални интензитет 
земљотреса у повратном периоду од 500 година, локација ХЕ Б-1 се налази у зони 
седмог (VII) степена сеизмичког интензитета (МСС или нумерички еквивалентне 
МСК-64 скале). Сеизмички ризик је, у највећој мјери условљен присуством блиског 
аутохтоног жаришта у рејону планине Трескавица, сјеверозападно од Калиновика. 
Сеизмотектонском анализом (корелацијом тектонских и геолошких елемената и 
регистроване сеизмичности) могуће је извести закључак да је цјелокупна 
евидентирана, као и потенцијална сеизмотектонска активност везана за процесе 
умјерених размјера и локалног карактера. Другим ријечима, није реално очекивати 
савријемене тектонске процесе који би, у значајној мери, могли да динамички 
угрозе објекте ХЕ Б-1 (Елаборат детаљних геортехничких истраживања за потребе 
Идејног пројекта ХЕ на Бистрици, М. Петричевић и др., 2007). Приказани елементи 
сеизмичности за шири регион, утврђени су на основу свих расположивих података 
који се односе како на ближу тако и даљу сеизмичку и сеизмотектонску историју 
ширег подручја ХЕ Б–1. Ти елементи су срачунати, како је то уобичајено, за тзв. 
пројектни земљотрес (са повратним периодом од 50 година) са вјероватноћом 
реализације од 70%, и за случај тзв. максималног земљотреса (са повратним 
периодом од 200 година). Вијредности максималних хоризонталних убрзања тла и 
максималних интензитета земљотреса срачунате су за услове основне стијене. 
Очекује се наиме, да ће сви објекти система мале хидроелектране бити темељени 
на основној стијени.  
 
Нумеричке вриједности елемената сеизмичког хазарда приказане су у сљедећој 
табели број 6: 
 
 Табела бр. 6 

Повратни период 
(год,) 

Максимално 
убрзање 
(% g) 

Максимални 
интензитет 
(MMS) 

Коефицијент 
сеизмичког 
интензитета 
Ks 

50 
(пројектни 
земљотрес)  

4.9 6.0 0.024 

200 
(максимални 
земљотрес)  

8.5 6.8 0.042 
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Хидрографске карактеристике 

Хидрогеолошке карактеристике овог терена су доста разноврсне, што је 
посљедица хетерогеног литолошког састава. 
Делувијалне наслаге (Qdl) карактерише интергрануларна и прслинска порозност. 
Издан у њима је плитка. Са хидрогеолошког аспекта имају функцију 
хидрогеолошког колектора акумулатора и спроводника. Шљункови, терасне 
наслаге су изразите интергрануларне порозности. Са хидрогеолошког аспекта 
имају функцију хидрогеолошког колектора акумулатора и спроводника. 
Кречњаци тријаске старости (Т2,3) имају пукотински и кавернозни тип порозности 
и представљају релативне хидрогеолошке колекторе акумулаторе и спроводнике. 
Пјешчари, алевролити, шкриљци, лапорци (Т1) представљају хидрогеолошки 
комплекс. 
У пјешчарима су могуће мање појаве подземних вода, док алевролити и шкриљци 
представљају изразите хидрогеолошке изолаторе. Специфичне геоморфолошке, 
односно структурне карактеристике терена, условљавају и издани изразито 
промјењивих карактеристика. Поред осталог то слиједи из чињенице да 
пројектовани тунел налази у двије изразито различите средине. 
Прву средину представљају кречњаци. Интезивно испуцали и карстификовани и са 
изразитом суперкапиларном пукотинском и кавернозном порозношћу. 
Представљају изразите хидрогеолошке колекторе. Површина издани, налази се 
испод пројектованог тунела. Исти се налази од ријеке Бистрице на растојању од 
200 до 400 m. Кота днатунела је приближно на коти 496м.н.в, а кота ријеке 
Бистрице је у распону од 350 до 480 mnv. Издан гравитира према ријеци Бистрици, 
са веома малим падом (градијентом) што је условљено великом испуцалошћу, 
односно кавернозношћу. Само најобилније падавине могу условити краткотрајне 
слабе цуркове, односно влажење из изолованих кавернозних пукотина и каверни. 
Другу средину представљају кластични седименти. У доње тријаским, верфенским 
седиментима јединствене издани практично и нема. Ови седименти представљају 
хидрогеолошки комплекс. Дебљи пакети пјешчара представљају релативне 
хидрогеолошке колекторе, тако да је у њима могућа акумулација подземних вода. 
Њихова укупна ефективна порозност није велика па сматрамо да до значајнијих 
провала подземних вода у ископ не може доћи. Наиме, они се налазе између, 
хидрогеолошких изолатаора, практично водонепропустних пакета изграђених од 
алевролита и шкриљаца. Воде из ове издани (пјешчари) ће се јављати у виду 
цуркова и мањих млазева. Подземних вода ће се брзи издренирати. Приликом 
ископа прилив подземне воде релативно брзо ће се смањивати, са теденцијом 
опадања (у зависности од дебљине слојева) од калоте према поду ископа. 
Генерално се може заскључити да су то изоловане појаве са малим количинама 
подземних вода. Издан формирана у делувијалним наслагама, у подини има 
изолатор – доњетријаске кластићне седименте. Количине вода ове издани су мале. 
Практично, виши делови терена се могу сматрати безводним, односно воде се 
локално појављују у виду водозасићења. Прихрањивање ове издани се врши 
инфилтрацијом падавина. Пражњење се углавном врши гравитационим дифузним 
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процедјивањем ка ријеци Бистрици, а малим дијелом евапорацијом и 
транспирацијом. У квалитативном смислу ова издан више представља 
водозасићење и нема практићног значаја на услове грађења ХЕ Б-1. Од 
хидрогеолошких појава на истраживаном терену констатовани су извори на 
контакту верфенског кластичног комплексаса кречњацима. 
 
2.1.5. Подаци о изворишту водоснабдијевања (удаљеност, капацитет, 
угроженост, зоне санитарне заштите) и подаци о основним хидролошким 
карактеристикама 
 
На разматраном простору нема изграђених објеката хидротехничке 
инфраструктуре, као што су насељски или регионални водоводи, канализација, 
ријечне бране, акумулације и сл. Ријека Дрина је највећи водни потенцијал у свим 
општинама кроз које пролази, па тако и у општини Фоча. Снага горњег тока ријеке 
Дрине сконцентрисана је око њених притока и то: Ћехотине, Сутјеске, Бистрице, 
Говзе, Хрчавке, Колине, Бјелаве, Отеше, и Крупице. Укупна површина слива горњег 
тока ријеке Дрине је око 1.700,00 km2. Ријека Бистрица је лијева притока ријеке 
Дрине и један је од водотока са највећом количином воде. Бистрица тече у смјеру 
сјеверозапад-исток и спаја се са Дрином узводно од општине Фоча, приближно 2 
km од града. 
Профил ријеке Бистрице представља дијелове са јаким нагибима при паду у зони 
проучавања до улива у Дрину. Дужина тока ријеке Бистрице износи 43.3 km. 
Максимална кота у сливу је 2088 mnv, најнижа 394 mnv, а просјечна је 1155 mnv 
Површина слива ријеке Бистрице износи око 425.00 km². На сливу ријеке Бистрице 
досад није изграђена ни једна ХЕ, а „ХИДРОЕНЕРГЕТСКОМ ОСНОВОМ ПРИТОКА 
СЛИВА ГОРЊЕГ ТОКА ДРИНЕ“ (јануар 1984), студијом планирана је могућност 
изградње 23 ХЕ. Притоке ријеке Бистрице су Драженица, Крупица, Говза (најдужа 
и највећа), Миљевка и Отеша. Све притоке и извори сконцентрисани су у горњем 
току ријеке. Ова чињеница има за посљедицу неравномјерну концентрацију водног 
биланса, тј, значајна концентрација је у горњем и средњем току, док у доњем 
долази до његовог смањења. Карактеристични протицаји регистровани на 
водомјерним станицама на подручју општине Фоча, указују на богатство воде, али 
и на неравномјерност протицаја током године. 
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У доњој табели дати су подаци о извршеним хидрометријским (симултаним) 
мјерењима протицаја за конкретне хидроенергетске профиле у сливу Бистрице. 
 

Ријека 
профил 

Датум 
мјерења 

Х(cm)  Q(m3/s)  F(m2)  B(m)  
Хsr 
(m ) 

Vsr 
(m/s) 

Vmаx(m/s) 

Бистрица 
-Б1 

29.11.06. 60* 3.94 6.04 16.2 0.37 0.652 1.18 

Бистрица 
-Б3 

29.11.06. 60* 0.73 2.89 9.50 0.30 0.253 0.35 

Бистрица 
- в.с 
Оцркавље 

29.11.06. 60 2.30 5.28 13.00 0.41 0.436 0.62 

Бистрица 
-в.с 
Оплазићи 

29.11.06. 60* 4.57 12.40 17.0 0.73 0.369 0.62 

 
Приказани резултати хидрометријских мјерења показују велику просторну и 
вријеменску хетерогеност у формирању речног отицаја у разматраним сливовима 
ријеке Бистрице. 
Распрострањеност ерозионих процеса на овом терену је доста умјерена. Сходно 
конфигурацији терена, геолошком саставу и хидролошко-климатолошким 
параметрима, понегде се јављају јаки процеси ерозије, али су они ограничени на 
мале површине, тако да не утичу на укупну оцену о умјерености процеса ерозије и 
њену распрострањеност. Продукција наноса је веома различита гледајући по 
појединим деловима слива ријеке Бистрице. Уједно, продукција наноса представља 
параметар на основу којега се најбоље види степен захваћености сливних 
површина ерозијом. У оквиру Регулационо плана разматрано је подручје слива 
ријеке Бистрице, плански су одређени елементи и смјернице за уређење водног 
режима ријеке Бистрице и изградњу хидроелектране Б 1 (ХЕ „Б-1 на ријеци 
Бистрици ). Основне морфолошке карактеристике слива на профилу Б 1: 
 
 
Табела бр. 7 Прегллед основних морфолошких карактеристика слива до 
хидроенергетскoг профила 
 

Ријека  Профил  
Одстојање 
од ушћа у 
km 

F(km)  L(km)  
Iur 
(%) 

Imаx 
(%) 

Hmаx 
(mnv) 

Hmin 
(mnv) 

Бистрица  Б1  9+180  376.4  33.32  16.8  21.82  1227  500 
 
У табели су наведене следеће морфолошке карактеристике: F – површина слива, L 
– дужина тока, Iur – средњи уравнати пад тока, Imаx - максимални пад тока, Hmаx – 
максимална кота тока (извора), Hmin – минимална кота тока (ушћа). За потребе 
искоришћења хидроенергетског потенцијала у сливу ријеке Бистрице, 
непосредне притоке ријеке Дрине, урађена је нова хидролошка студија. Студија 
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треба да обезбиједи све потребне подлоге за сагледавање расположивог водног и 
хидроенергетског потенцијала на дефинисаним преградним мјестима, као и да 
дефинише најосновније карактеристике хидролошког режима, неопходне за 
димензионисање објеката и коришћење вода. Циљ хидролошке студије је да се 
добије поуздана вријеменска серија протицаја на одабранoм хидроенергетскoм 
профилу у сливу ријеке Бистрице (ХЕ Б 1). На официјелним станицама 
хидрометеоролошке службе Босне и Херцеговине постојали су само хидролошки 
подаци на двије станице у сливу ријеке Бистрице - в.с Оплазићи и в.с Оцркавље. 
 
Табела бр. 8 Приказ вероватноће појаве средње годишњег протицаја у одабраном 
хидроенергетском профилу Б1 – Qsr (m3/s) 
 

Ријека 
 

Хидроенергетски 
профил 
 

Вероватноћа појаве у % 
 
1  2  5  10  50  90  95  99 

Бистрица 
 

Б1 
 

19.95  19.02  17.61  16.36  11.96  7.56  6.13  3.98 

 
За дефинисање вероватноће појаве, односно обезбеђености минималних средње 
месечних протицаја у одабраном хидроенергетском профилу коришћене су 
срачунате вриједности серија мјесечних протицаја. 
 
Табела бр. 9 Приказ резултата прорачуна обезбеђености минималних средње 
месечних протицаја у одабраном хидроенергетском профилу Б1 – Qmin,sr,mes 
(m3/s) 
 

Ријека 
 

Хидроенергетски 
профил 
 

Вероватноћа појаве у % 
 
1  2  5  10  50  90  95  99 

Бистрица 
 

Б1 
 

7.23  5.97  4.56  3.66  1.92  1.22  1.11  0.953 

 
Појава великих вода у сливу ријеке Бистрице везана је за услове отицања и 
повријемено плављење мањих цјелина. Ова појава је изражена у сливу ријеке 
Бистрице у дијелу насеља Миљевина, у зони преградног профила ХЕ Б-1 (ово је 
потребно нагласити без обзира што се тај простор не налази у обухвату 
анализираног простора). За анализу максималних годишњих протицаја 
различитих вероватноћа појаве у одабраном хидроенергетском профилу Б1 у 
сливу ријеке Бистрице коришћена је метода граничног интензитета отицаја. 
Примјеном методе граничног интензитета отицаја срачунати су максимални 
годишњи протицаји и одговарјући хидрограми великих вода на разматраном 
хидроенергетском профилу у сливу ријеке Бистрице (Б1), за вjероватноће појаве 
0.01%, 0.1%, 1%, 2% и 10%. Сумарни резултати прорачуна мјеродавних великих 
вода, као што су максимални годишњи протицаји и запремине поплавних таласа за 
различите вjероватноће појаве, приказани су у наредној табели. 
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Табела бр. 10 Приказ максималних годишњих протицаја различитих вероватноћа 
појаве на разматраном хидроенергетском профилу Б1 у сливу Бистрице 
 

Ријека 
 

Профил 
 

Променљива 
 

Вероватноћа појаве у % 
 
1  2  5  10  50  90  

Бистрица 
 

Б1 
 

Qmаx,p(m3) 
 

7.23  5.97  4.56  3.66  1.92  1.22  

  W(106m3) 
 

26.16  16.80  9.22  7.63  5.39  4.74 

 
Активна заштита од вода може се постићи само планирањем и изградњом водних 
акумулација, тј планирањем и обезбјеђењем услова за изравнавање режима вода у 
сливу ријеке Бистрице. На ширем анализираном простору вода се не користи 
организовано, ни као вода за снабдјевање становништва, а ни као привредни 
потенцијал. 
 
2.1.6. Приказ климатских карактеристика са одговарајућим метеоролошким 
показатељима 
 
Климатске карактеристике подручја обухвата 
 

(Извод из Студије климатских карактеристика истражног подручја ријеке 
Бистрице у профил водозахвата ХЕ Б-1 на ријеци Бистрици, Д.Спасова, 
С.Максимовић,2007.) 
Сложене физичкогеографске карактеристике шире околине слива ријеке 
Бистрице, лијеве притоке Дрине, сразмјерно мала удаљеност од Јадранског мора, 
као и опште карактеристике атмосферске циркулације макро размера, у највећој 
мери утичу на климатске услове анализираног подручја. Због специфичног 
положаја Динарских високопланинских вјенаца средње Босне на западу, високе 
Херцеговине и планинске Црне Горе на југу и југоистоку са врховима преко 2000 т, 
затим нижих планина које се на истоку, сјевероистоку, сјеверу и сјеверозападу 
уздижу на Старовлашкој висији, а посебно због отворености долине Дрине према 
сјеверу, анализирано подручје је изложено продорима поларног ваздуха који 
доспева из сјеверних ширина средње и сјевероисточне Европе и Сибира. Из 
наведених разлога се, упркос близине Јасдранског мора, анализирано подручје 
хидроелектране „ХЕ Б-1 на ријеци Бистрици", лоциране на око 9,18 km узводно од 
ушћа у реку Дрину, одликује умјереноконтиненталном климом, док се околни 
виши планински дијелови анализираног подручја изнад 1000m надморске висине, 
одликују субалпском и алпском климом. 
Изражено годишње колебање температуре ваздуха (Калиновик,18.4˚С; Фоча, 20.8 
˚С), као и висока амплитуда (разлика) апсолутних екстремних температура ваздуха 
(61.2оС за подручје Фоче, 61.9оС за Калиновик), одражава доминантан утицај 
орографије и надморске висине на формирање поднебља овог краја. 
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Локалитет ХЕ Б-1 на Бистрици инсталисане снаге 10.696 МW са максималном 
котом успора на 503,5m надморске висине, изузев отворености дуж корита 
Бистрице, окружен је са свих страна високим планинама. Отуда локални услови 
рељефа и релативно велика надморска висина условљавају 
умјереноконтиненталну климу чија се обиљежја граниче са субпланинском 
климом. Наиме, само шест мјесеци (мај-октобар) имају просечну температуру 
ваздуха изнад 10оС, док су остали мјесеци хладни са температуром испод 10оС. 

Просјечна годишња температура ваздуха у Фочи креће се око 10оС, на локацији ХЕ 
Б-1, око 9,5оС, док у планинској области на 1100 m надморске висине износи око 7.5 
˚С. С обзиром да се котлине одликују честим температурним инверзијама у хладној 
половини године (пораст температуре са висином) и маглама, то је и разлика у 
средњим годишњим температурама између околних планинских врхова и Фоче 
мања него што би била у одсуству појаве инверзија. 

Зиме су на разматраном подручју хладне са просјечним температурама које се 
крећу у опсегу од 0.6оС у Фочи, до минус 0.6оС у Калиновику . Средње љетње 
температуре у Фочи и околини ХЕ Б-1 крећу се око 18оС-18,5оС, па су овде љета 
пријатна, чак и прохладна. 

Поред сложене орографије и надморске висине, на поједине климатске елементе 
као што су падавине, знатно утиче и близина Јадранског мора. Тако се, према 
резултатима вишегодишњих метеоролошких осматрања, јасно уочава да се у 
хладној половини године (од октобра до априла) у Фочи и Калиновику излучи око 
60% укупних годишњих количина падавина, што је одлика маритимног 
(средоземног) режима падавина. На подручју слива Бистрице у току године 
излучује се у просеку од 950 тт воденог талога у рјечним долинама и котлинским 
проширењима, до 1200-1800тт у вишим планинским предјелима, а на Зеленгори и 
преко 2000 тт. У циљу детаљнијег испитивања климатских услова ширег подручја 
хидроелектране Бистрица 1 (ХЕ Б-1) на ријеци Бистрици, анализирани су 
расположиви подаци метеоролошких мјерења за период 1951-1990. година, за 
сљедеће климатолошке и падавинске станице: 

Крамер Село  (φ =43о 51' N, λ =18о 55' I, Хс=942m) 
Рогатица  (φ =43о 50' N, λ =19о 01' I, Хс=580m) 
Осјечани  (φ =43о 44' N, λ =18о 55' I, Хс=1060m) 
Устипрача  (φ =43о 42' N, λ =19о 06' I, Хс=327m) 
Горажде  (φ =43о 40' N, λ =18о 59' I, Хс=345m) 
Вранићи  (φ =43о 38' N, λ =18о 55' I, Хс=430m) 
Устиколина  (φ =43о 35' N, λ =18о 48' I, Хс=384m) 
Ифсар  (φ =43о 34' N, λ =18о 59' I, Хс=1070m) 
Фоча  (φ =43о 32' N, λ =18о 47' I, Хс=395m) 
Калиновик  (φ =43о 31' N, λ =18о 27' I, Хс=1073m) 
Викоч  (φ =43о 27' N, λ =18о 57' I, Хс=510m) 
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Напомиње се да су за потребе анализе просторне расподјеле и интерполације 
неких основних климатских елемената на сливном подручју Бистрице коришћени 
како подаци напред наведених околних климатолошких станица, тако и резултати 
истраживања климе овог подручја у оквиру пројеката " Атлас климе Југославије" и 
"Просторни план Републике Српске". Такође се наглашава да је за потребе 
испитивања хидроенергетског потенцијала Бистрице, извршена интерполација 
података за релевантне станице у сливу, и то интерполација мјесечних количина 
падавина, средњих мјесечних температура ваздуха, средњих мјесечних 
вриједности релативне влажности ваздуха и напона водене паре, за период 1991-
2002.   

 

Слика број 11.  Распоред метеоролошких станица и топографске 
карактеристике ширег подручја локације ХЕ Б-1 на ријеци Бистрици 
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Опште климатске карактеристике ширег подручја ХЕ Б-1 на ријеци Бистрици 

Температура ваздуха 

Подручје слива Бистрице, због специфичног положаја околних Динарских 
високопланинских вијенаца и отворености у правцу тока Дрине, изложено је 
продорима поларног ваздуха који доспијева из сјеверних ширина Атлантског 
океана, средње и сјевероисточне Европе и Сибира. Отуда локални услови рељефа и 
нешто виша надморска висина, условљавају умјереноконтиненталну климу чија се 
обиљежја граниче са субпланинском климом. Наиме, у Фочи само шест мјесеци 
(мај-октобар) имају просјечну температуру ваздуха изнад 10 оС, док су остали 
мјесеци хладни, са температуром испод 10оС. Просјечна годишња температура 
ваздуха у Фочи креће се око 10,0оС, док у планинској области на 1100 м надморске 
висине, износи око 7.5оС. 

Локација ХЕ Б-1 на надморској висини 434-510т, припада зони са просјечном 
годишњом температуром ваздуха око 9,5оС. На локалитету на коме је предвиђена 
електрична централа (434,2 т), температурни услови су врло слични условима у 
Фочи која се налази на незнатно нижој надморској висини (З95т).  
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Слика број 12. Просторна расподјела средњих годишњих температура ваздуха на 
ширем подручју локације ХЕ Б-1 на ријеци Бистрици, период 1951-1990. 

Анализа средњих мјесечних температура ваздуха показује да је најнижа 
температура у јануару и варира од -1.4оС у Фочи, до -1.8оС у Калиновику, док је 
најтоплији мјесец август (Фоча, 19.4оС и Калиновик 16.6оС). 
Изражено годишње колебање температуре ваздуха (Калиновик,18.4оС; Фоча, 20.8 
оС), као и висока амплитуда апсолутних екстремних температура ваздуха (61.2оС за 
подручје Фоче, 61.9 оС за Калиновик), одражава доминантан утицај 
физичкогеографских и локалних услова рељефа на формирање 
умјереноконтиненталног режима климе на анализираном подручју. Као што 
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показују подаци апсолутни максимум температуре ваздуха се јавља у јулу 
(Калиновик, 35,1 оС) и августу (Фоча, 39.2 оС), док се апсолутни минимум 
температуре ваздуха јавља у јануару (Калиновик, минус 26.8 оС) и фебруару (Фоча, 
минус 22.0 оС). 
Уочава се да су температурни екстреми израженији у нижим дијеловима 
котлинског проширења код Фоче него у Калиновику који је на знатно већој 
надморској висини, што је посљедица учесталије појаве приземних температурних 
инверзија у конкавним формама рељефа као што је Фочанска котлина. 

Табела. 11 ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА (оС) 

а) Средња мjесечна температура 

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

Калиновик -1.8 -0.7 2.4 6.4 11.4 14.6 16.5 16.6 13.0 8.4 4.2 0.5 7.6 
Фоча -1.4 1.0 5.3 9.9 14.2 16.7 19.1 19.4 15.2 10.8 7.2 2.3 10.0 

б) Средња максимална температура ваздуха   
Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Калиновик 1.2 2.6 6.2 10.6 16.0 19.1 21.6 22.0 18.2 13.4 8.1 3.5 11.9 
Фоча 3.2 6.0 11.0 16.4 21.5 25.1 28.0 29.3 24.0 17.2 11.2 5.9 16.6  

в) Средња минимална температура ваздуха 

Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
Калиновик -5.0 -3.8 -1.0 2.4 6.5 9.3 10.7 10.6 7.8 4.5 1.2 -2.8 3.4 
Фоча -5.3 -4.2 -0.7 3.3 8.2 11.1 12.8 11.5 8.2 4.6 2.7 -1.9 4.2  

г) Апсолутна максимална температ ура ваздуха 

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

Калиновик 12.8 15.1 21.6 24 28.8 28.8 35.1 34.9 32.5 25.1 20.8 15.5 35.1 
Фоча 15.2 19.8 26.8 26.2 32.6 35.6 37.8 39.2 36.6 30.2 23.3 20.0 39.2  

д) Апсолутна минимална температура ваздуха 

Станица I II III IV V VI VII VII
I 

IX X XI XII Год. 

Калиновик 
- 

26.8 
- 

21.1 
- 

18.2 -9.2 -3.9 0.2 3.3 2 -3.4 -5 18.8 
- 

18.1 -26.8 

Фоча 
- 

18.6 
- 

22.0 
- 

20.0 -4.6 -1.8 5.2 8.0 5.2 -0.8 -4.6 -8.4 
- 

18.0 -22.0 

 
Зиме су на разматраном подручју прилично хладне са просјечним температурама 
које се крећу у опсегу од плус 0.6 оС на подручју Фоче, до минус 0.6оС у Калиновику. 
Средње љетње температуре у котлинским проширењима код Фоче и ХЕ Б-1 износе 
око 18.4 оС, док је у Калиновику, због веће надморске висине, средња љетња 
температура ваздуха нижа, и износи 15.9оС. 

Јесени су нешто топлије од прољећа (на профилу Калиновик-Фоча, средња 
температура јесењих мјесеци се креће од 8.5оС до 11.1оС, а прољећних од 6.7оС до 
9.8оС респективно) што је посљедица израженог маритимног утицаја на поднебље 
овог подручја. 
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Мраз 
Велика учестаност појаве мразева и магли представља такође значајну 
карактеристику климе ширег подручја локације ХЕ Б-1. Годишње се у котлинским 
проширењима код Фоче јавља у просјеку од 93, а у Каилиновику око 95 дана са 
мразом (дани са минималном температуром ваздуха Тн испод 0оС) и то од октобра 
до априла, уз ријетке појаве током маја и септембра. 
 
Табела 12 СРЕДЊИ БРОЈ ДАНА СА ТЕМПЕРАТУРОМ ВАЗДУХА ИСПОД И ИЗНАД 
ДАТЕ ГРАНИЦЕ (дани) 
 

а) Тн < -10.0˚С (дани са јаким мразом) 

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

Калиновик 6.3 4.2 1.3 
       

0.6 2.8 15.1 
Фоча 5.8 6.2 1.4 

        
2.4 15.8 

б) Тx < 0.0 ˚С (ледени дани) 

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

Калиновик 11.1 7.9 3.5 0.2 
      

1.8 7.1 31.5 
Фоча 8.2 5.2 1.9 

     
0.1 1.1 0.2 7.0 23.7 

в) Тн < 0.0 ˚С (мразни дани 
 

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

Калиновик 23.8 18.7 15.2 4.5 0.2 
   

0.1 2.4 10.1 20.0 95.1 
Фоча 26.0 19.5 15.7 3.3 0.3 

   
0.1 4.3 5.7 17.7 92.6 

г) Тх > 30.0 ˚С (тропски дани) 

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

Калиновик 
      

0.9 1.6 0.1 
   

2.6 
Фоча 

    
1.7 4.1 9.7 15.3 3.6 0.1 

  
34.6 

 

Број дана са јаким мразом (дани са минималном дневном температуром ваздуха 
нижом од минус 10оС) креће се годишње у просјеку око 16 дана у Фочи и 
Калиновику. Зимски период је карактеристичан по великој учесталости ледених 
дана (дани са максималном температуром ваздуха испод 0оС). Средњи годишњи 
број ледених дана се креће од 24 у Фочи до 32 дана у Калиновику. Као што се уочава, 
на анализираном подручју, скоро једна трећина зимских дана има дневну 
температуру испод 0оС, што указује да анализирано подручје у погледу термичког 
режима, има карактеристике израженог мразишта. 

Љетњи и тропски дани 
У току љета дно долине и котлине се знатно загријава, па се са смањењем 
надморске висине повећава број љетњих дана (дани са максималном 
температуром изнад 25оС) и број тропских дана (дани са максималном 
температуром изнад 30 оС). Тропски дани се јављају у периоду од маја до октобра у 
Фочи, али их највише има у току љета и то у просјеку око 35 дана. У Калиновику се 
због велике надморске висине (око 1100 t) тропски дани ретко јављају, и то 
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годишње у просеку 3 дана. Број љетњих дана је, у односу на тропске, сразмерно 
већи и у Фочи, као и на ликацији ХЕ Б-1 износи 93 дана годишње. 
 
Влажност ваздуха 
Средње мјесечне вриједности напона водене паре прате годишњи ход температуре 
ваздуха, при чему се најниже вриједности јављају у јануару (Калиновик, 4,9 тв ; 
Фоча, 5.7 тв), док се максимум јавља у јулу (Калиновик, 13.4 тв) или августу (Фоча). 
Средња годишња релативна влажност ваздуха износи 83% у Фочи и 79% на 
подручју Калиновика. У периоду од септембра до фебруара мјесеца релативна 
влажност ваздуха је виша од средње годишње, усљед нижих температура ваздуха 
и релативно велике учесталости појаве магле у долини. У анализираном дијелу 
тока Бистрице, највећа вриједност релативне влажности ваздуха јавља се у 
периоду новембар-јануар и износи око 90%, док се најмања вредност јавља 
најчешће у току љета и креће се око 78% у Фочи. 

Табела 13. ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА 
 

 
 
Падавине 
У погледу карактеристика режима падавина, анализирано подручје се налази на 
граници зоне прелаза из маритимног у континентални плувиометријски режим. 
Расподјела падавина у току године показује да се на већем дијелу 
анализираног подручја јужно и западно од Горажда максималне вриједности 
средњих мјесечних количина падавина јављају у току јесени и зиме, и то у новембру 
(Калиновик, 152,3 mm, Горажде, 80,4mm; Устиколина, 90,1 mm; Викоч, 91,5 mm) и 
децембру (Ифсар, 106,8 mm, Фоча, 100,9 mm), што је одлика маритимног 
плувиометријског режима. На овим локалитетима у хладној половини године (од 
октобра до априла) излучи се око 60% од укупне годишње количине падавина, док 
се најмања количина излучи у марту (Горажде, Устиколина) или августу мјесецу 
(Фоча, Ифсар, Викоч). Међутим, појава главног максимума средњих мјесечних 
количина падавина у јуну мјесецу на станицама сјеверније од Горажда (Устипрача, 
Осјечани, Рогатица, Крамер Село), указује да се на овом подручју од развођа 
јадранског и црноморског слива (које чине планински венци Лелије, Зеленгоре и 
Лебршника јужно од ријеке Бистрице) ка унутрашњости континента постепено 
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губи маритимни утицај на плувиометријски режим, тако да се сјеверно и 
сјевероисточно од Горажда у режиму падавина појачавају карактеристике 
континенталне климе. То потврђује и значајна промјена годишњих количина 
падавина на профилу: Калиновик (1210 mm)- Фоча(948 mm)- Горажде(786 mm). 
Као што је познато, у планинској зони високе Херцеговине и високе Црне Горе 
јужно од Фоче, излучује се преко 2000 mm воденог талога годишње, односно два-
три пута већа количина падавина у односу на долину Дрине и њених притока, у 
подножју ових планина на сјеверу. Просторни распоред годишњих сума падавина у 
широј околини локације ХЕ Б-1 на ријеци Бистрици (Сл.бр.9.) указује да ово 
подручје у току године прима знатну количину воденог талога, и то у просјеку од 
948 mm (околина Фоче) до 1200-1600 mm (Калиновик и виши планински предели 
који припадају сливу Бистрице).  
 

 

Слика бр.9. Просторна расподјела средњих годишњих количина падавина у 
широј околини локације ХЕ Б-1 на ријеци Бистрици, преиод 1951-1990. година. 
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Табела 14 ПАДАВИНЕ И БРОЈ ДАНА СА ПАДАВИНАМА 
 

  

Вриједности апсолутних максималних дневних количина падавина су у 
интервалу од 47mm до 105mm у Калиновику, и од 51mm до 110mm на локацији 
Фоче и ХЕ Б-1, а у појединим мјесецима премашују мјесечне суме падавина. 
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Сл. 10. Средње мјесечне и максималне дневне количине падавина за Фочу и 
Калиновик, период 1951-1990. Година 

Режим падавина анализираног подручја карактерише релативно велики број дана 
са падавинама у току године (Калиновик, 156 дана; Фоча, 115 дана). Највећи број 
дана са падавинама је у мају (Фоча, 13 дана) и децембру (Калиновик, 15 дана). 
Снијег се на овом подручју јавља углавном од новембра до априла, а у вишим 
предјелима изнад 500m надморске висине, од октобра до маја мјесеца. Средњи 
годишњи број дана са снијегом за Фочу износи 26 дана, док је у Калиновику у току 
године у просјеку 38 дана са снијегом. 
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Средњи број дана са снијежним покривачем ≥ 1cm на анализираном подручју се 
креће у опсегу од 50 дана у Фочи до 79 дана у Калиновику. Стварни број дана са 
снијегом и снијежним покривачем је мањи од дужине периода са појавом снијега и 
снијежног покривача између средњих граничних датума. 

Облачност 
Средња годишња облачност се креће око 6 десетина покривености неба изнад 
анализираног подручја. У периоду од марта до октобра, мјесечна количина 
облачности је мања од годишњег просјека, а само у току јула, августа и септембра 
је испод 50%. У току зиме, средња мјесечна облачност се креће од 70 до 83%, па је 
и број тмурних дана у овом периоду велики (у просеку сваки други дан). У току 
године, у Фочи и Горажду њихов број достиже просјечне вриједности од 140 дана. 
Просјечан број ведрих дана (са средњом дневном облачношћу испод 20%) креће се 
око 55-60 дана, и то најчешће у јулу, августу и септембру (у просјеку сваки трећи-
четврти дан). 
 
Табела 15.  ОБЛАЧНОСТ И ОСУНЧАВАЊЕ 
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Осунчавање 
Напред наведене карактеристике облачности одражавају се на дужини трајања 
сијања сунца. Према прорачунатим подацима осунчавања за подручје Горажда.) 
уочава се да је, у односу на потенцијално годишње трајање сијања Сунца које 
износи 4400сати, стварно трајање осунчавања на анализираном подручју знатно 
мање, и износи 1761 час. Најдуже просјечно трајање сијања сунца јавља се у јулу 
(260 часова), док се у децембру и јануару јавља минимум са око 60 часова 
осунчавања. Имајући напред наведене податке о облачности, може се са великом 
поузданишћу констатовати да наведени услови осунчавања карактеришу читаво 
сливно подручје Бистрице. 
 
Појава магле 
Поред утицаја на термички режим и режим падавина, локални топографски услови 
доприносе и појави магле. Тако се у котлини Фочанској јавља релативно велики 
број дана са маглом и то просечно око 162 дана у току године. Осим рељефа, и 
ријеке утичу на образовање и задржавање магле повећањем влажности ваздуха у 
ријечним долинама и котлинама. 
 

Карактеристике вјетра у долини ријеке Бистрице 
Струјања ваздушних маса изнад сливног подручја ријеке Бистрице условљена су 
расподјелом ваздушног притиска изнад Европе и Атлантског океана, али сложени 
локални топографски услови битно утичу на модификацију праваца и брзина 
вјетра, усљед чега се опште карактеристике вјетра при тлу значајно разликују у 
односу на вјетар на висини. Тако је утицај планинских вијенаца који окружују 
долину ријеке Бистрице доминантан када је у питању режим вјетра на 
разматраном подручју. Ријека Бистрица је лијева притока ријеке Дрине, чија се 
кањонска долина пружа у правцу сјеверозапад-југоисток (NW-SI). Извор ријеке 
Бистрице је на надморској висини 1227m, а ушће на 395 м, са укупном дужином 
тока од 41,4km и површином слива од 425km2. Бистрица се улива у Дрину 
приближно 2 km узводно од општине Фоча. 
Сливно подручје Бистрице се налази на тромеђи сливова ријека Неретве, Босне и 
Дрине. Развође између притока ријеке Босне и Бистрице се протеже преко Јахорине 
(1749 m) на северу и Трескавице (Ђокин Торањ, 2086 m) на западу. Планине Лелија 
(2032 m) и Зеленгора (2015m) на југу чине развође између горње Неретве и слива 
Бистрице. Ток Бистрице дубоко је усјечен у основно горје, тако да у простору 
кречњачког масива гради стиснуту клисуру стрмих долинских страна, а у терену 
сачињеном од класичних седимената доњег тријаса, проширену котлинску долину. 
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Слика број 13. Топографске карактеристике сливног подручја ријеке Бистрице, 

лијеве притоке Дрине 
 

Ради сагледвања општих карактеристика вјетра дуж тока Бистрице, анализирани 
су расположиви подаци метеоролошких осматрања правца и брзине вјетра на 
ширем подручју и то: подаци метеоролошких осматрања на станицама у 
Калиновику, Фочи и Горажду. Годишње руже вјетра за три наведене станице 
приказане су на слици 2. На основу спроведене анализе преовлађујућих вјетрова у 
Калиновику, Фочи и Горажду јасно се уочава да су у Фочи и Горажду доминантни 
вјетрови из правца сјевера (N), односно сјевероистока (NE), што је и разумљиво ако 
се има у виду отвореност котлинских проширења у правцу ријечног тока Дрине, 
као и утицај околних планина, док су у Калиновику преовлађујући вјетрови из 
источног (Е) и југозападног правца (SW) што је последица утицаја околних 
планина и превоја који каналишу вјетар у наведеним правцима. 
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Слика 12. Годишње руже вјетрова за Калиновик, Фочу и Горажде 

 
На основу изложеног може се са великом поузданошћу закључити да су у долини 
Бистрице доминантна струјања из правца сјеверозапада (NW) и југоистока (SE), тј. 
вјетрови у правцу пружања ријечног тока. На појединим микролокацијама гдје 
ријечни ток Бистрице одступа од свог општег правца (дијелови са приближним 
током правца запад-исток, или сјевер-југ), доћи ће и до одговарајуће модификације 
приземног вјетра при чему ће се струјање ваздуха одвијати дуж тока ријеке. Треба 
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нагласити да кањонске усјеке карактерише и изражена учесталост тишина које се 
у долини Дрине крећу од 60% до 77% од укупног броја случајева појаве ветра у току 
године. Такви услови тихог вријемена погодују честом образовању и задржавању 
магли у хладном дијелу године које су карактеристичне за ово подручје (у просјеку 
сваког трећегчетвртог дана у периоду новембар-јануар мјесец). Највеће просјечне 
брзине вјетра од 3.5 m/s јављају се при југоисточном вјетру. Јаки вјетрови изнад 6 
Бофора се ријетко јављају у току зиме и прољећа, а средњи годишњи број дана са 
јаким вјетром у Фочи износи око 14 дана, док је појава олујних вјетрова (јачина 
вјетра изнад 8 Бофора), сразмерно мала, и у просјеку годишње износи 2 дана на 
локацији метеоролошке станице у Фочи. Као што се из наведеног уочава, 
доминантан утицај на режим вјетра у долини Бистрице имају околни планински 
масиви, правац ријечног корита, и кањонски облик долине. 
 

У наставку су приказане средње мјесечне вриједности за период 2006-2021 за 
подручје Фоча и средње мјесечне вриједности за период 2015-2021 за 
подручје Калиновик. Средње мјесечне вриједности су приказане за параметре: 

- температура,  
- дани са јаким мразом,  
- број ледених дана,  
- број мразних дана,  
- број тропских дана, 
- напон водене паре, 
- релативна влажност ваздуха, 
- количина падавина, 
- број дана са падавинама, 
- број дана са сњежним покривачем, 
- облачност, 
- број ведрих дана, 
- број тмурних дана, 
- број дана са маглом. 

Подаци су добијени од стране Републичког хидрометеоролошког завода 
Републике Српске са постојећих мјерних станица за горе наведене периоде. 
 
Табела 16. Средња мјесечна температура Фоча и Калиновик 

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

ФОЧА -2,8 -1,1 1,3 5,2 9,9 14,2 15,4 14,5 10,8 6,4 2,6 -1,2 

КАЛИНОВИК -5,9 -2,8 -1,0 1,6 6,1 9,7 11,1 11,8 7,8 3,2 0,5 -3,2 

 
Табела 17. Средња минимална мјесечна температура Фоча и Калиновик 

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

ФОЧА 4,0 8,3 12,6 18,4 22,1 26,6 29,3 29,7 23,6 16,6 10,2 4,6 

КАЛИНОВИК 1,8 5,4 7,6 13,1 16,7 21,7 24,5 24,7 19,5 14,2 9,9 4,8 
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Табела 18. Средња максимална месечна температура Фоча и Калиновик 

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

ФОЧА 4,0 8,3 12,6 18,4 22,1 26,6 29,3 29,7 23,6 16,6 10,2 4,6 

КАЛИНОВИК 1,8 5,4 7,6 13,1 16,7 21,7 24,5 24,7 19,5 14,2 9,9 4,8 

 
Табела 19. Апсолутно минимална месечна температура Фоча и Калиновик 

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

ФОЧА -21,4 -20,4 -10,6 -3,6 -1,6 5,6 8,5 6,6 1,2 -5,6 -10,8 -17,4 

КАЛИНОВИК -22,5 -18,4 -20,5 -11,2 -4,2 0 5,2 3,8 -1,4 -5,2 -11 -16,2 

 
Табела 20. Апсолутно максимална месечна температура Фоча и Калиновик  

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

ФОЧА 18,6 24 25,6 30,8 33,6 36,6 40 40,6 36,6 27,5 22,6 19,2 
КАЛИНОВИК 12,5 17,6 20 23,6 25,5 32 33 33,5 32 24,5 21 14 

 
Табела 21. Дани са јаким мразем (Tmin <= -10) Фоча и Калиновик  

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

ФОЧА 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

КАЛИНОВИК 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Табела 22. Број ледених дана (Tmax <= -10) Фоча и Калиновик  

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

ФОЧА 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

КАЛИНОВИК 11 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 5 

 
Табела 23. Број мразних дана (Tmin <= 0) Фоча и Калиновик  

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

ФОЧА 23 16 11 2 0 0 0 0 0 1 7 18 

КАЛИНОВИК 27 20 20 12 1 0 0 0 0 6 15 24 

 
Табела 24. Број тропских дана  (Tx >= 30) Фоча и Калиновик  

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

ФОЧА 0 0 0 1 1 8 12 17 3 0 0 0 

КАЛИНОВИК 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 

 
Табела 25. Средњи месечни напон водене паре Фоча и Калиновик  

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

ФОЧА 5,3 6,6 7,3 9,3 13,0 17,1 18,4 18,2 14,7 10,9 8,5 6,3 
КАЛИНОВИК 4,3 5,1 5,3 6,4 8,8 11,8 12,4 12,5 10,1 7,8 6,8 5,0 

 
 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

69 
 
 

 

 

 

 

 

Табела 26. Средња месечна релативна влажност ваздуха Фоча и Калиновик  
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ФОЧА 86,4 81,1 77,0 72,6 77,1 77,9 74,4 75,0 79,4 83,4 85,7 86,0 

КАЛИНОВИК 77,3 74,1 71,1 63,4 65,3 65,6 61,0 62,3 67,7 71,9 77,3 74,9 

 
Табела 27. Средња месечна количина падавина Фоча и Калиновик  

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

ФОЧА 78,3 81,4 83,8 68,2 92,8 85,9 67,4 55,4 78,3 89,0 115,8 95,0 
КАЛИНОВИК 110,2 88,1 95,7 87,7 98,7 69,9 62,8 55,7 81,8 108,5 133,4 113,4 

 
Табела 28. Максималне дневне количине падавина Фоча и Калиновик  

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

ФОЧА 50,2 63,1 63,6 26 60 48,3 57,8 47 64,5 56,1 99,2 46,4 

КАЛИНОВИК 72 57 52 55 38 36 40 46 38 81 109 53 

 
Табела 29. Број дана са падавинама Фоча и Калиновик  

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

ФОЧА 12 13 13 12 15 13 10 7 9 10 11 13 

КАЛИНОВИК 14 13 12 10 14 12 7 7 8 11 12 13 

 
Табела 30. Број дана са снежним покривачем Фоча и Калиновик  

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

ФОЧА 13 6 3 1      0 1 7 

КАЛИНОВИК 26 19 14 5 0 0 1 0 0 0 4 14 

 
Табела 31. Средња месечна облачност Фоча и Калиновик  

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

ФОЧА 7,9 7,6 6,9 5,9 6,3 5,2 4,3 4,3 5,8 6,9 7,6 8,1 

КАЛИНОВИК 6,8 6,9 6,5 5,5 6,1 5,1 3,9 3,4 4,8 5,4 6,4 6,1 
 

Табела 32. Број ведрих дана Фоча и Калиновик  
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ФОЧА 0 0 2 4 3 6 8 9 3 0 0 0 
КАЛИНОВИК 4 4 5 6 3 5 11 12 7 8 5 7 

 

Табела 33. Број тмурних дана  Фоча и Калиновик  

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

ФОЧА 19 16 14 10 11 7 4 4 8 12 15 19 

КАЛИНОВИК 16 13 15 10 10 5 3 4 7 10 13 14 
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Табела 34. Број дана са маглом Фоча и Калиновик  
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ФОЧА 4 5 3 2 1 1 2 3 7 9 8 3 

КАЛИНОВИК 3 3 2 1 1 1 1 1 3 3 5 1 

 

 
2.1.7. Oпис флоре и фауне, природних добара посебне вриједности 
(заштићених) ријетких и угрожених биљних и животињских врста и њихових 
станишта и вегетације 
 

Флора 

У свим воденим екосистемима уочава се велика биолошка разноликост живог 
свијета који је прилагођен на веома специфичне еколошке услове. Ријеку Бистрицу 
насељавају животне заједнице: неустон, перифитон, нектон и бентос. 
За текуће воде фитопланктонски организми нису тако значајни. У текућим водама 
нема планктона, то нарочито вриједи за горње токове. Планктонски организми се 
развијају у доњем дијелу ријеке, гдје је слабо струјање воде. У саставу фитобентоса 
најчешће се јављају алге из одјељака: Cyаnobаcteriа, - modrozelene аlge, Xаnthophytа 
žutozelene, Bаcillаriophytа-dijаtomej i Chlorophytа-zelene аlge i. Најзаступљеније су 
дијатомеје. Евидентирано је мање присуство маховина из родова Bryum и Fontinаlis, 
док више водене биљке нису констатоване. Хигрофине шуме црне јове (Аlnetum 
glutinosаe) су сведенe на најужи приобални појас у облику појединачних стабала 
или мањих састојина на заравњеним површинама. У њима се налази велики број 
нитрофилних и рудералних врста. На каменитим обалама налазе се појединачна 
стабла сиве врбе Саlix incаnа. У дијелу гдје је предвиђен успор ријеке је са уским 
коритом изнад чијих се обала издижу скоро вертикално стрме стјеновите стране 
кањона. Са обје стране се развијају заједнице црног граба (Оstryа cаrpinifoliа). 
Падине кањона са лијеве стране ријеке и пута насељава проријеђена заједница 
црног јасена и црног граба (Оrno-Оstryetum). Испод одроњених крупних стијена 
формира се сипар од ситног камења и земље. Таква мјеста обраста Сtipа 
cаlаmаgrostis. У тим састојинама се налазе појединачне јединке црног граба а 
присутне су састојине са изразитом доминацијом ове двије врсте. Ове 
врсте као и црни јасен појединачним јединкама насељавају и дијелове који се 
налазе под заштитном жичаном мрежом. Са десне стране Бистрице на падинама 
кањона, на нешто заклоњенијим стаништима, све до самог водотока развијена је 
заједница усколисне шашике и црног граба (Сeslerio аngustifoliаe -Оstryetum). 
 

У пукотинама најближих стијена развија се вегетација ендемичне балканске свезе 
Аmphoricаrpion аutаriаti са значајним бројем ендемичних врста: аутаријатска 
крчаговина (Аmphoricаrpos аutаriаtus), жућкаста млађа (Pseudofumaria alba subsp. 
leiosperma), усколисно звонце (Еdrаiаnthus graminifolius), срчаница (Оnosmа 
stellulаtа), стјеновити каранфил (Diаnthus petraeus) и друге. На заравњеним малим 
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површинама око пута према ријеци развија се рудерална вегетација са 
доминацијом ендемичне балканске заједнице. Низводно по изласку из кањона 
шири предио око ријеке постаје са блажим нагибом. 

Са десне стране корита ријеке развијају се деградиране шуме храста китњака. 
Заонатне површине су искрчене и претворене у ливаде и косанице. Насеље које се 
ту налази је мало са малобројним кућама и становништвом. Изнад тога појаса су 
развијене монтане букове шуме (Fаgetum montаnum illyricum). Са лијеве стране 
обале ријеке на јужним експозицијама и дубљим земљиштима развијају се гушће и 
развијеније шикаре црног јасена и црног граба. (Оrno-Оstryetum). Као развијенији 
стадијум вегетације на равнијем терену и мање више формираним земљиштима 
развијају се различите заједнице храстових шума: монтане храстове шуме 
(Quercetum petrаeаe montаnum) и храстове шуме цера и китњака (Quercetum 
petrааee-cerris) које су најчешће ниске, проријеђене и деградиране. На нешто 
удаљенијем подручју од ријеке и најразвијенијим земљиштима развијају се шуме 
сладуна и цера (Quercetum frаinetto-cerris). Aзонални карактер и то је њихова крајња 
западна граница распрострањења, а као климатогена и широко распрострањена 
заједница налази се у мезијској провинцији. Термофилне заједнице које се 
формирају у кањонском дијелу имају реликтни карактер и у већини клисура и 
кањона на нашем подручју. Главна едификаторска врста Оstryа cаrpinifoliа - црни 
граб је реликтног карактера. Основна функција ове вегетације је заштита од 
ерозије, немају знатан економски значај. Са научног, односно еколошког 
становишта, представљају природне вриједности и ријеткости, а и као станиште 
ријетких и ендемичних врста. У пукотинама стијена, термофилним шибљацима, 
шикарама и шумама налази се велики број љековитих биљака које представљају 
ресурсе овога подручја. Неке ендемичне биљке су истовријемено и ендемичан, 
ријетке и угрожене и на ширем подручју Републике Српске. 

Hеке од ендемичних врста васкуларне флоре и њихових станишта, су: аутаријатска 
крчаговина (Аmphoricаrpos аutаriаtus), жућкаста млађа (Pseudofumaria alba subsp. 
leiosperma), усколисно звонце (Еdrаiаnthus graminifolius), срчаница (Оnosmа 
stellulаtа), стјеновити каранфил (Diаnthus petraeus) и друге. На овој локацији нису 
констатована заштићена природна добра. 

 
Фауна и ихтиофауна 
 
Фаунистички регион, у коме се налази река Бистрица припада зогеографском 
подручју Палеартик, тачније ради се о зогеографском подручју европског 
континента. Неке карактеристичне врсте копнених кичмењака овог региона 
представљају организми организационог типа Chordаtа. У воденој средини ријеке 
Бистрице присутни су организми из животних заједница фито и зо бентос, као 
инектонски организми који имају добро развијене органе за кретање кроз воду. 
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Узорак фитобентоса (акватични биљни организми дна) лабораторијски је 
истражен, а претраге су биле усмјерене на постојање цијанобактерија и алги. 
Узорци за фитобентолошку обраду у ријеци Бистрици узети су на два локалитета; 
узводно од Миљевине и 4 km узводно од ушћа у Дрину. Према томе анализиран је 
горњи и низводни дио тока. Највећи број организама из ове животне заједнице 
представљају природну храну хербиворим врстама риба. Приликом ових анализа 
фитобентоса узето је у обзир и хидролошко стање екосистема (љетњи период). У 
том годишњем аспекту водостаји су нижи и погодују развоју одређених група 
јединки. Поред тога налаз фитобентоса, у овом периоду показује реално стање 
екосистема. Утврђено је релативно сиромаштво организама фитобентоса. У узорку 
су биле заступљене дијатомеје. С аспекта сапробитета воде пронађене су неке врсте 
карактеристичне за чистије воде. Ови подаци односе се на узводни дио тока. У 
ријеци Бистрици, на локалитету 4 km узводно од ушћа у Дрину фитобентос је 
нешто богатији. Организми зообентоса (животињски организми дна ријеке) 
представљају храну за рибу, посебно врсте које узимају храну анималног порјекла. 
Ови организми чине секундарни дио биопродукције текућих вода. Организми из 
ове животне заједнице дају реално стање квалитета воде, са сапробиолошког 
аспекта. Заступљеност организама зообентос-а је израженија у чистијим водама. Те 
текућице су по правилу и добро аерисане (имају задовољавајући ниво кисеоника). 
Промјенама првобитних карактеристика екосистема долази и до промјена у 
саставу и структури организама дна-бентос. Испитивање зообентоса у Бистрици 
обављено је у љетном периоду, на два локалитета, узводно – Миљевина и 4 км 
узводно од ушћа у Дрину. У ријеци Бистрици констатована је велика 
разноврсност бентолошких организама, али и њихов већи број. Доминантни су 
организми из систематске категорије TRICHOPTERA. Велика је и бројност 
организама из групе CHIRONOMIDAE и OLIGOCHAETAE. На низводним 
локалитетима истраживања зообентоса констатоване су разлике у односу на 
стање зообентоса на узводном подручију ријеке Бистрице. Разноврсност 
организама је нешто мања, али су врсте које су установљене (већина врста) исте 
као и узводно. Овакво стање упућује на закључак да је квалитет екосистема ријеке 
Бистрице повољнији на узводном подручју. Истраживања природне хранидбене 
компоненте за ихтиофауну (рибе), обављен је претрагама дигестивног тракта 
поточне пастрмке (Саlmo truttа m.fаrio Л 1875). Константована стање указује на 
храњење јединки организмима зообентоса које углавном припадају породици 
Олигоцхаетае. Поред ових организама у дигестивном тракту јединки поточне 
пастрмке пронађена је риба- пеш (Cottus gobio). Присуство пеша указује да је 
поточна пастрмка канибал, односно да се поред организама дна (зообентос) храни 
и другим, мањим јединкама риба. Нектонске организме у ријеци Бистрици чине 
рибе, које имају добро развијене екстремитете за кретање по води (пераја). У 
ријеци Бистрици јединке поточне пастрмке су доминантене, али и према 
квантитативној заступљености (број јединки). Присуство ове салмонидне рибе 
указује на веома добар квалитет воде ријечног екосистема. Уколико се ријека 
Бистрица посматра еколошки онда се могу издвојити два региона, до насеља 
Миљевина и низводни дио тока до Дрине. Поред поточне пастрмке, у саставу 
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мјешовите популације рибе појављује се пеш (Cottus gobio) и још неке врсте 
салмонидних или хладноводних риба, као што је нпр. липљан (Тhuмаllus). Већи 
примерци салмонидне рибе представљају канибалне или ихтиофаге рибе које се 
хране мањом рибом (Мањим јединкама исте врсте или пешом, који је значајно 
присутан у мешовитом саставу популације рибе ријеке Бистрице). Једна од 
карактеристика екосистема је миграција поточне пастрмке и осталих 
салмониднихриба у ријеку Дрину и обратно, обезбјеђује бројност популације и на 
узводним локалитетима ове текућице (Извор: Студија утицаја на животну 
средину ХЕ Бистрица 1-Бистрица-2009.година). 
 
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) и македонски велики 
мрмољак (Triturus macedonicus) (Wielstra and Arntzen, 2011). 
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). Потенцијално присутне 
врсте безрепих водоземаца на овом подручју још могу бити алпски мрмољак 
(Ichthyosaura alpestris), зелена крастача (Pseudolepidaea viridis), крекетуша (Hyla 
arborea) и шумска жаба (Rana dalmatina). 
 

Херпетофауна подручја 
 
Гмизавци су група кичмењака која у умјереним климатским предјелима дио 
године од јесени до прољећа проводи у стању смањене активности, у адекватним 
природним склоништима у којима је температура ваздуха и тла константна и већа 
од нуле. Станишта повољна за опстанак гмизаваца су бројна али морају 
располагати адекватним мјестима за такозвани зимски сан. То могу бити јазбине 
глодара, пањеви, као и напуштени и исушени бунари, напуштени трапови и куће. 
Од врста потенцијално присутних на истраженом подручју, претпоставља се да 
су чести зидни гуштер (Podarcis muralis), зелембаћ (Lacerta viridis) и сљепић 
(Anguis fragilis), затим рибарица (Natrix tessellata), смук (Coluber longissimus), 
смукуља (Coronella austriaca) и поскок (Vipera ammodytes). У мањим притокама 
је очекивано и присуство бјелоушке (Natrix natrix), а у зони храста кратконогог 
гуштера (Ablepharus kitaibelii) (Sofradžija, 1975). 
 

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. 
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На подручју су присутни вук (Canis lupus), дивља свиња (Sus scrofa), мрки 
медвјед (Ursus arcotos), срна (Capreolus capreolus), дивља мачка (Felix catus), 
јазавац (Meles meles), твор (Putoruis puterius), ласица (Mustela nivalis), зец (Lepus 
europeus) и друге врсте. 
 

Рефугијални и реликтни екосистеми у сливном подручју ријеке Дрине и 
њених притока 
 
У сливном подручју ријеке Дрине утврђени су бројни рефугијуми реликтне 
флоре, фауне и вегетације. Рефугијална станишта у сливном подручју ријеке 
Дрине су центри специјске и еколошке разноликости. На овом подручју се 
налазе популације бројних стеноендемичних и ендемичних врста (ендеми 
Босне, Динарида и Балкана), што овом простору даје глобалну вриједност. 
Слични центри постоје још у рефугијумима ријеке Неретве, а такви типови 
екосистема данас се срећу још на Пиринејском и Апенинском полуострву, у 
Малој Азији и на Хималајима. Управо у овим рефугијумима се налазе 
најочуванији дијелови природе на нивоу читаве Европе (прашума Перућица, 
прашумски резервати илирског црног бора, мезијска буква у кањонима 
Сутјеске, источнобосанска или Панчићева оморика у средишњем дијелу кањона 
Дрине, Жепе и Говзе, полидоминантне заједнице црног граба, црног јасена, 
сребрене липе, босанског јавора, бјелограбица и ораха, те бројне 
стеноендемичне заједнице у пукотинама стијена и сипарима на карбонатној 
подлози). 
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Слика број 19. Рефугијални и реликтни екосистеми у сливном подручју ријеке 
Дрине и њених притока 
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Слика број 20. Синтаксономски преглед заједница на реликтно-рефугијалним 
стаништима сливног подручја ријеке Дрине 
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У оквиру шире локације обухвата је могуће присуство заштићених и строго 
заштићених дивљих врста у складу са Уредбом о строго заштићеним и 
заштићеним дивљим врстама (Службени гласник РС, бр. 65/20) и то: 
 

З – заштићене врсте 
СЗ – строго заштићене врсте 
Р – Врсте риба чији су статус и режим заштите регулисани прописима из области 
рибарства 
Л - Врста се штити Законом о ловству 
 

 

                      Тип заштите 

        

            Врста 

Уредбом о строго заштићеним и 

заштићеним дивљим врстама (Службени 

гласник РС, бр. 65/20) 

Жућкаста млађа (Pseudofumaria alba 

subsp. leiosperma), 

З (Прилог II) 

Edraianthus graminifolius - усколисно 
звонце 

З (Прилог II) 

Onosma stellulata- срчаница З (Прилог II) 

Dianthus petraeus -  стјеновити 

каранфил 

З (Прилог II) 

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758 )-

липљен 

З/Р (Прилог II) 

Salmo trutta Linnaeus, 1758 - поточна 

пастрмка 

З/Р (Прилог II) 

Hucho hucho (Linnaeus, 1758) - 

младица 

СЗ/Р (Прилог I) 

Triturus macedonicus - македонски 

велики мрмољак  

СЗ (Прилог I) 

Bombina variegate - жутотрби мукач  СЗ (Прилог I) 

Rana graeca – поточна жаба СЗ (Прилог I) 

Ablepharus kitaibelii – кратконоги 

гуштер 

СЗ (Прилог I) 
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Слика број 21. Извод из "NATURE 2000" 

Станишта и врсте према EMERALD бази за БиХ – према публикацији 
Натура 2000 у БиХ 

Публикација Натура 2000 у БиХ представља цјеловит увид у све врсте и 
станишта из Додатка I и II Директиве о заштити природних станишта и дивље 
фауне и флоре, а које су присутне у Босни и Херцеговини, те су од интереса за 
читаву Еуропску унију и за њих је потребно издвојити важна подручја за 
очување у оквиру еколошке мреже НАТУРА 2000. У складу с тим у наставку je дат 
преглед станишта и појединих врсте карактеристичних за шире предметно 
подручје: 

Станишта: 
Натура 2000 код: 3220, Локални назив: Алпијске ријеке и зељаста вегетација дуж 
њихових обала. 

Опис станишта: Отворене састојине зељастих и грмовитих пионирских 
врста, богате планинским врстама биљака, које насељавају шљунковите 
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обале брзих и хладних планинских ријека. Ова станишта су 
карактеристична за бореални дио Европе, али се појављују и знатно 
јужније унутар високих планинских масива.  

Распрострањеност у БиХ: Овај тип станишта је распрострањен само 
фрагментарно дуж наших планинских ријека, чији изворишни дијелови продиру 
дубоко у високе планине. Они су резултат бујичних наноса већих количина 
шљунка, која послије обилнијих падавина у прољеће или у јесен стално бивају 
помјерена са једног мјеста на друго, тако да је не могу обрасти дрвенасте 
формације врба Salix eleagnos и Salix purpurea. Забиљежена је у горњем 
дијелу ријека Сутјеске и Неретве, као и дуж њихових мањих притока. 

Натура 2000 код: 3240 

Локални назив: Обале планинских ријека обрасле заједницама сиве врбе 
Salix elaeagnos 

Опис станишта: Влажна каменита (шљунковита) мјеста уз планинске 
ријеке и потоке, гдје се формира специфична жбунаста заједница сиве 
врбе. Ова фитоценоза има карактер пионирске заједнице. 

Распрострањена је под неповољним, доста екстремним еколошким условима у 
ријечним сливовима брдско-планинских подручја. То су шљунковито-пјесковити 
ријечни спрудови који се веома исушују због осцилације воде у коритима ових 
ријека. Ова заједница добро веже слојеве обале и нанијети груби материјал 
разгранатим системом коријења, што јој омогућава, заједно са ксероморфном 
грађом листова, да опстане на оваквим стаништима када преко љета опадне ниво 
воде. 

Распрострањеност у БИХ: Ово станиште је уско везано за обале брзих 
потока и ријека, иако се ова врста може наћи спорадично, али и у 
састојинама на другачијим стаништима. Најљепше компактне састојине у 
БиХ везане су уз притоке Неретве. 

Натура 2000 код: 4060 

Локални назив: Планинске и бореалневриштине 

Опис станишта: Састојине ниских, кржљавих и полеглих грмића планинског или 
претпланинског појаса евроазијских планина. Овај станишни тип одликује се 
веома густим покровом неких од наведених врста, чија висина износи највише 40 
ак цм и њихов настанак често је везан за престанак испаше на субалпијским, рјеђе 
алпијским травњацима. То значи да ова станишта уствари представљају 
сукцесивне прелазе од интензивније кориштених субалпијских отворених 
травњака према шуми. 

Натура 2000 код: 6210  

Локални назив: Сухи континентални травњаци (Festuco-Brometalia) (*важни 
локалитети за каћуне )  
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Опис станишта: Овај тип станишта укључује широки ранг ливадских заједница 
које се генерално налазе унутар класе FestucoBrometea, односно унутар два реда 
унутар ове класе: степски или субконтинентални травњаци реда Festucetalia 
valesiacae и травњаци у субмедитеранском подручју Brometalia erecti или Festuco-
Brometalia. У овом другом случају постоје двије свезе Xerobromion и Mesobromion, те 
свезе Koelerio-Phleion phleoides које настају интензивном испашом или косидбом. 
Ови посљедњи су већином богати орхидејама и подложни су колонизацији шибова. 
Значајна станишта орхидеја се одликују присуством великог броја врста орхидеја 
и значајном популацијом барем једне врсте орхидеје која је ријетка или угрожена, 
те великим бројем ријетких и врло ријетких врста орхидеја. 

Процјена угрожености: Ова станишта су искартирана на основу литературе, 
теренских истраживања и карте употребе земљишта – CORINE land cover 2000 BiH. 

Натура 2000 код: 6230 

Локални назив: Травњаци тврдаче (Nardus stricta) 

Опис станишта: Затворени, суви до мезофилни травњаци са тврдачом 
(Nardus stricta) и другим ацидофитама, развијају се на киселим земљиштима  
атланских, субатланских и бореалних низина, брда и планина, али се у јужном 
дијелу Европе срећу само на планинама. У овај станишни тип су укључени само они 
травњаци који садрже велики број врста, а не деградирани пашњаци усљед 
прекомјерне испаше, какви се налазе у БиХ у неким крашким пољима. 
 

Распрострањеност у БиХ: Оптимум налазе на нашим високим силикатним 
планинама: Враница, Зец, Битовња, Витруша, Љубишња и др. али се неријетко 
срећу и на другим масивима на дубљим киселим земљиштима. 

Натура 2000 код: 6430 

Локални назив: хидрофилне рубне заједнице високих зелени од монтаног 
до алпског нивоа 

Опис станишта: Станиште обухвата вегетацију високих зелени класе Betulo-
Adenostyletea која се обично развија на хумусним и влажним тлима. Ове заједнице 
се азонално јављају у распону брдског до субалпинског појаса, те прате рубове 
шума, рубове поплавних шума, водене токове итд. Станиште обухвата и 
нитрофилну, скиофилну рудералну вегетацију (редова Glechometalia hederaceae и 
Convolvuletalia sepii) која се развија уз рубове и на шумским чистинама али 
искључује рудералне нитрофилне заједнице у којима доминира киселица Rumex 
alpinus. 

Распрострањеност у БиХ: Високе зелени су честе и распрострањене по свим 
планинама БиХ на рубовима шума, ријека и потока те фрагментарно у вртачама у 
субалпинском појасу, али се њиховом проучавању није придавала велика пажња у 
ранијим истраживањима. Стога данас немамо добар увид у распрострањење 
високих зелени код нас. 
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Натура 2000 код: 6450 

Локални назив: Бореалне алувијалне ливаде 

Опис станишта: Станиште се развија дуж великих ријека на дијеловима мирног 
тока који се заледе сваке зиме и плаве у прољеће. Некада уобичајено кошење 
таквих ливада се не практикује већ дужи период, па станишта зарастају у дрвеће и 
грмље. У овај станишни тип су укључене оне ливаде код којих сукцесија још није 
узела маха. 

Распрострањеност у БиХ: Бореалне алувијалне ливаде су распрострањене 
фрагментарно уз веће ријеке, гдје се њихова постојаност одржава редовним 
кошењем. Веће такве површине су забиљежене уз ријеке Саницу и Сану код Санског 
моста. Знатно су рјеђа станишта овог типа која се образују дуж акумулационих или 
природних језера или планинских водотока кроз заравњене предјеле или 
висоравни. 

Натура 2000 код: 6520 

Локални назив: Брдске кошанице 

Опис станишта: Брдске ливаде простиру се у доњем дијелу субалпинског и горњем 
дијелу горског појаса. То су мезофилне ливаде развијене на плићим тлима богатим 
хумусом. Обухваћене су свезама Polygono-Trisetion и Poion alpinae, те свезом 
Pancicion Lakušić 1966 која је ендемичног карактера. Често их изграђују 
полускиофитне заједнице које се налазе на рубовима шума као њихови 
деградацијски стадији. Високо су влажне, те трпе ниске температуре поготово на 
карактеристичним сјеверним, сјевероисточним и сјеверозападним експозицијама. 
Овај секундарни екосистем карактерише изузетно велики број биљних врста и 
значајна општа покровност. 

Потенцијална дистрибуција у БиХ: Влашић, Враница, Сутјеска, Трескавица, 
Јахорина, простор јужне Херцеговине, Романије, Требевића, долине Праче и 
Миљацке итд. Знатан број локалитета литературни извори не прецизирају, тако да 
је реална дистрибуција знатно шира. 

Натура 2000 код: 8120 

Локални назив: Кречњачки сипари од брдског до алпијског региона 

Опис станишта: Кречњачки сипари брдског до алпијског појаса класе 
Thlaspietea rotundifolii настају одломљавањем и котрљањем већих илимањих 
комада стијена и који се задржавају на стрмим падинама, обично непосредно испод 
литица. Они представљају више или мање покретна станишта, што отежава бржи 
развој земљишта, а тим и брже обрастање сипара, па је процес умиривања 
прилично спор.  

Распрострањеност у БиХ: Кречњачки сипари овог типа код нас се развијају 
углавном у субалпијском и алпијском појасу наших кречњачких планина, док су 
рјеђе заступљени у брдском појасу. На западнобосанским планинама су слабо и 
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само фрагментарно развијени, а на високим херцеговачким планинама и на 
југоисточним Динаридима заузимају веће површине. У БиХ разликујемо неколико 
асоцијација из три свезе: Bunion alpini, Saxifragion prenjae и Silenion marginatae. 

 

Натура 2000 код: 8210 

Локални назив: Кречњачке стијене са хазмофитском вегетацијом 

Опис станишта: Вегетација пукотина кречњачких стијена медитеранског и 
континенталног подручја од низина до алпијског појаса припада редовима 
Potentilletalia caulescentis и Asplenietalia glandulosi. Вегетација претежно окомитих 
кречњачких стијена континенталних нижих и планинских подручја реда 
Potentilletalia caulescentis заступљена је у великом висинском распону, док су 
медитеранске кречњачке стијене реда Asplenietalia glandulosi (incl. Moltkietalia 
petraeae) распрострањене у медитеранском дијелу, на нижим надморским 
висинама, а понекад досежу и дубље у копно гдје се јаче осјети медитерански 
утицај. 

Распрострањеност у БиХ: Кречњачке стијене са хазмофитском вегетацијом су 
веома распрострањене и честе у свим вегетацијским зонама. Недостају једино на 
крајњем сјеверу уз ријеку Саву и у равним дијеловима крашких поља, а рјеђе су и у 
брдовитом припанонском дијелу. 

Натура 2000 код: 8220 

Локални назив: Силикатни стјеновити нагиби са хазмофитском вегетацијом 

Опис станишта: Азонално станиште пукотина силикатних стијена 
карактеристичне, оскудне, хазмофитске вегетације коју граде жбунолике форме, те 
оне са пузећим изданцима. Припада реду Androsacetalia vandelii, ендемичној свези 
Silenion lerchenfeldianae, те се на овим просторима диференцира у ендемичну свезу 
типске асоцијације Asplenietum septentrionalis. Станиште 8220 обухвата и 
хазмофитску вегетацију на серпентинима Asplenion serpentini. 

Потенцијална дистрибуција у БиХ: Фрагменти ове вегетације према 
литературним наводима углавном су везани за силикатне масиве планине 
Вранице, а серпентинска станишта обухватају подручја: Варде код Рудог, 
Књегиње код Увца, Виса код Прњавора, подручје Криваје и Доње Вишће 
код Бановића, Бољака код Жепча, Балвана код Вардишта, Мошевачки Шиљак код 
Маглаја и др. Шира дистрибуција овог станишта на подручју Босне и Херцегоне 
није искључена, али је доступни литературни извори не прецизирају. Тако, 
доступне референце постојање овог станишта, без прецизних навода, везују и за 
субалпински појас Маглића, Трескавице и Зеленгоре. 

Натура 2000 код: 9110  

Локални назив: Ацидофилне букове шуме (Luzulo-Fagion) 
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Опис станишта: Шуме букве, а у вишим положајима букве и јеле које се 
развијају на силикатним супстратима – земљиштима примарно киселе реакције. То 
условљава да су оне на цијелом ареалу, не само код нас него и у средњој Европи, 
једнообразног флористичког састава. У њима је број врста реда Fagetalia мањи, а 
преовлађују врсте редова Quercetalia roboripetraeae и Vaccinio-Piceetalia. Број врста 
је у цјелини знатно мањи у односу на неутрофилно-базифилне заједнице букве. 

Распрострањеност у БИХ: У Босни су ове шуме цјеловитијег ареала у 
унутрашњости (средњебосанско шкриљогорје) и на југоистоку (пермкарбонски и 
верфенски седименти). На перм-карбону је распрострањена и у доњем дијелу слива 
ријеке Сане. Такође је распрострањена и на андезиту и дациту источне Босне. У 
осталим дијеловима Босне налази се ту и тамо у мањим комплексима, углавном у 
оквиру неутрофилних букових шума. 

Натура 2000 код: 91К0  
Локални назив: Илирске букове шуме свезе Aremonio-Fagion 
 
Опис станишта: У ову групу спадају еколошки веома различите шуме и 
типови станишта распрострањени у брдском и планинском подручју цијеле БиХ. То 
су углавном мезофилно-неутрофилне шуме које расту на земљиштима базичне, 
неутралне до слабо киселе реакције. Највеће комплексе граде на кречњацима и 
доломитима унутрашњих Динарида. Остале подлоге укључују базичне и 
ултрабазичне стијене различитог поријекла. У висинском погледу нижу се 
еколошке варијанте ових шума пратећи широку еколошку валенцу главног 
едификатора - букве, од 200 m до 1800 m надморске висине. 

Натура 2000 код: 9410 

Локални назив: Ацидофилне шуме смрче брдског до планинског појаса 
(Va ccinio-Piceetea) 

Опис станишта: Предпланинске и планинске црногоричне шуме у 
којима преовладава обична смрча (Picea abies). Већина ових шума је 
монодоминантног карактера и насељава хладнија и едафски свјежија станишта на 
карбонатним и некарбонатним подлогама планинских система унутрашњих 
Динарида. Захваљујући климатским условима, специфичној фитоклими, коју 
условљава густи склоп смрче, процес разлагања иглица је успорен и води 
образовању сировог хумуса и на карбонатним супстратима. То има за посљедицу 
да у саставу доминирају ацидофилне врсте, карактеристичне за ред Vaccinio-
Piceetalia. Ове заједнице могу бити климазоналног карактера и у том случају 
образују појасеве. Оне су често азоналног и екстразоналног карактера, као 
орографско-едафске заједнице. То су тзв. „мразишне шуме“ у горском и 
субалпском појасу. Други дио шума је секундарног карактера. Припада 
прелазним стадијима вегетације – заједницама бијелог бора и смрче, 
смрче и јеле у појасу климарегионалне заједнице букве и јеле (AbietiFagetum). 
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Врсте: Canis lupus (Linnaeus, 1758),  

БХ ареал: На подручју Босне и Херцеговине вук је широко распрострањена врста 
забиљежена од крашких поља до планских подручја (Софраџија и Музаферовић, 
2007). 

Угроженост: Према IUCN-овој листи вук је означен LC категоријом 
угрожености. Генерално свјетске популације вука су стабилне, али у 
појединим земљама западне Европе, Мексика и Сједињених Америчких 
Држава бројност му је изузетно мала или је чак нестао. Налази на 
Додатку II CITES Конвенције (осим за популације у Бутану, Индији, 
Непалу и Пакистану које су у Додатку I), Додатку II Бернске конвенције и Додацима 
II и IV Директиве о стаништима. С обзиром на задовољавајућу бројност вук се у 
Босни и Херцеговини не сматра за угрожену врсту. 

Ursus arctos Linnaeus, 1758  

БХ ареал: Мрки медвјед је забиљежен на сјеверозападним, западним, централним 
и источним планинским подручјима Босне и Херцеговине. Међу познатим 
локалитетима ове врсте у Босни и Херцеговини су Пљешевица, Шипово, 
Копривница, Маглић, Перућица, Игман, Бјелашница, Романија, Влашић, Иван Седло, 
Прењ, Чврсница, Чабуља, Радуша, Вуковско поље, Пријевор, СњежницаНевесиње, 
Липовац и др. (Адамич и сар. 2006; Софраџија и Музаферовић, 2007).  

Угроженост: Према IUCN-овој листи мрки медвјед је означен LC категоријом 
угрожености. Генерално свјетске популације мрког медвједа су велике и нису 
значајно угрожене изузев одређених изолованих популација. Налази се у Додатку I 
(за централну Азију) и II CITES Конвенције, Додатку II Бернске конвенције 
Додатцима II и IV Директиве о стаништима. Популација мрког медвједа у Босни и 
Херцеговини процјењује се веома различито и достиже распон од 400 до 
1200 јединки. Мрки медвјед је према законима о ловству Федерације БиХ и 
Републике Српске врста заштићена ловостајем (Адамич и сар. 2006, 
Синановић и сар. 2008). С обзиром на споменуту бројност сматра се да мрки медвјед 
није угрожена врста у Босни и Херцеговини. 

Lynx lynx (Linnaeus, 1758)  

БХ ареал: Рис је истребљен у Босни и Херцеговини током у 19. стољећа. У Босну и 
Херцеговини се поново проширио након реинтродукције у Словенији 1973. године 
(Мирић, 1981, Котрошан и сар. 2006). Посљедњи подаци указују на мали број 
јединки забиљежених у подручју планина сјеверозападне, западне и централне 
Босне и Херцеговине на локалитетима: Лоскун, Пљешевица, Прометница, Цинцар, 
Каменица, Црни Врх, Старетина, Прилума, Виторог, Враница, Влашић, Вран, 
Чврсница, Радуша, Чучковине, ЈарамКуркаљ, Шатор, Семешница и Игман (Адамић 
и сар., 2006; Софраџија и Музаферовић, 2007; Солдо, 2001).  

Угроженост: Према IUCN-овој листи рис је означен LR категоријом угрожености. 
Генерално су свјетске популације риса стабилне, али у појединим земљама се води 
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као јако угрожена врста. Налази се у Додатку II CITES Конвенције, Додатку III 
Бернске конвенције и Додатцима II и IV Директиве о стаништима. Популација риса 
у Босни и Херцеговини се процјењује на око 60 јединки. Рис је трајно заштићена 
врста према законима о ловству Федерације БиХ и Републике Српске (Адамич и 
сар., 2006; Бреитенмосер и сар., 2008). Собзиром да на наглашену малобројност 
риса би у Босни и Херцеговини требало означити као критично угрожену врсту 
(CR). 
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)  

БХ ареал: Видра је забиљежена на ширем подручју Босне и Херцеговине, углавном 
уз незагађена водена станишта (Софраџија и Музаферовић, 2007). Међу 
локалитетима на којима је забиљежена видра у Босни и Херцеговини су: Укрина, 
Спреча, Савићи, Саничани, Бардача, Фојница, Сарајево- ријеке Босна и Миљацка, 
Какањријека Босна, Неретва, Хутово блато, Требижат, Требишњица, Сушац, 
Миротинка, Сутјеска. 

Угроженост: Према IUCN-овој листи видра је означена NT категоријом 
угрожености. С обзиром да су процјене веома различите за поједине земље сматра 
се да је тренутно опадајући тренд популације видре у свијету. Видра је наведена у 
додатку II Бернске Конвенције, додатку I CITES конвенције, додатку I Бонске 
конвенције и додатцима II, IV и V ЕУ Директиве о стаништима и врстама. Тренутно 
не постоје прецизније процјене о бројности видре у Босни и Херцеговини, 
али се уопште сматра да је малобројна, односно да би је требало 
означити као критично угрожену врсту (CR). Видра је трајно заштићена 
врста према законима о ловству Федерације БиХ и Републике Српске (Ruiz-Olmo и 
сар., 2008). 

Rupicapra rupicapra balcanica (boLkay, 1925) балканска дивокоза  

БХ ареал: Дивокоза насељава југозападне и југоисточне дијелови Босне и 
Херцеговине. Данас је присутна на сљедећим локалитетима: кањон Дрине, 
Соколин, Јавор, Зеленгора, Трескавица, Височица, Бјелашница, Вележ, Прењ, 
Чврсница, Чабуља, Вран, Враница, Копривница, Семешница, Динара, Шатор, кањон 
Уне (између Босанске Крупе и Бихаћа), кањон Врбаса (западно од Јајца) и кањон 
Угра (Адамич и сар., 2006; Софраџија и Музаферовић, 2007)  

Угроженост: Према IUCN-овој листи дивокоза је означена ЛЦ категоријом 
угрожености. Генерално свјетске популације дивокозе су стабилне, али се поједине 
подврсте сматрају глобално угроженим и захтијевају хитне акције конзервације. 
Налази се у Додатку II CITES Конвенције, Додатку III Бернске конвенције и 
Додатцима II и IV Директиве о стаништима. Популација дивокозе у Босни и 
Херцеговини се процјењује на око 960 јединки. Према законима о ловству 
Федерације БиХ и у Републици Српској дивокоза је ловостајем заштићена врста 
(Адамич и сар. 2006; Аулагниер и сар., 2008). С обзиром на бројност дивокозу у 
Босни и Херцеговини би требало означити угроженом врстом (E). 
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Нucho hucho (Linnaeus, 1758)  

Распрострањење у БиХ: Сливови Уне (узводно до Лохова - трослап), Саве, Дрине, 
Босне, Врбаса - горњи и средњи токови (притоке), Дрињача од Јефтићи-Тишће 
(водопад), ријека Криваја (до саставаца Биоштице и Ступчанице; ријека Орља до 
Меораче; Ступчаница до Чуда-15 км; ријека Биоштица комплетно ријека Мала 
Биоштица до села Крушеваца)  

Заштитне мјере: Изградња репроцентра за производњу млађи ове салмонидне 
врсте (на ријеци Крушници, лијевој притоци Уне).   

Мјере заштите: Проглашавање ихтиолошких резервата и природних плодишта на 
Уни, Криваји, Врбасу и Дрини, омогућавање да се на постојећим хидроелектранама 
изграде рибље стазе и омогућимиграција ове врсте. Међународно је заштићена 
Бернском конвенцијом (Додатак III). 

Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772). 

Локални назив: Велика плиска, буцов  

Распрострањење у БиХ: Слив Саве и доњи токови њених притока 
Врбаса, Босне, Дрине, Уне) статус (IUCN): Least concern – најмање забрињавајућа 
врста (Lc) међународно је заштићена Бернском конвенцијом (Додатак III) и 
Европском директивом о заштити станишта (Додатак II)  

Заштитне мјере: Спријечити деградацију станишта и загађења водотока. 
 

Аspius aspius (Linnaeus, 1758). Локални назив: болен, буцов. 

Распрострањење у БиХ: Сливови Уне, Саве, Дрине, Босне, Врбаса, Укрине (доњи 
токови). Узроци угрожености: На угроженост ове врсте понајприје утиче смањење 
популација којима се храни, а потом механичко загађење ријека, регулације 
водотока и унос алохтоних врста. Велик негативни утицај има и неконтролисани 
риболов ове врсте.  

Заштитне мјере: Контрола излова и ловостај. 

Barbus balcanicus (Ráb i Berbebi, 2002) Локални назив: поточна мрена, сапача,  

Распрострањење у БиХ: Сливови Врбаса, Босне, Дрине, Уне, Сане, Тиње (средњи и 
доњи ток). Узроци угрожености: Угрожава је загађење водотока, нестајање 
природних и мријесних станишта, преградња ријека те регулација горњих токова 
ријека.  

Заштитне мјере: Ограничење регулација водотока и забрана уноса алохтоних врста 
у зони обитавања. Изградња уређаја за прочишћавање отпадних вода. 
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Romanogobio vladikovi (Lukash, 1933)  

Локални назив: бјелоперајна кркуша  

Распрострањење у БиХ: Сливови Саве и доњи токови њених притока (Врбаса, Босне, 
Дрине, Уне, Сане, Укрине, Тиње. 

Узроци угрожености: Регулације водотока, и загађења.  

Заштитне мјере: Смањење загађења водотока и спречавање изградње малих 
хидроелектрана без рибљих стаза, најмање забрињавајућа врста (Lc) Заштитне 
мјере: Међународно је заштићена Бернском конвенцијом (Додатак III) и Европском 
директивом о заштити Станишта (Додатак II). 

Telestes souffia (Risso, 1827),  

Локални назив: Блиставац, јелшовка, шкобаљица.  

Распрострањење у БиХ: Слив ријеке Дрине – горњи.  

Узроци угрожености: Велике осцилације водотока због узводне хидроелектране. 
Заштитне мјере: Регулације излова и забране уношења алохтоних врста. 

 

Rutilus virgo (Heckel, 1852), Локални назив: плотица.  

Распрострањење у БиХ: Сливови Врбаса, Босне, Дрине, Уне, Сане, Укрине, (средњи 
и доњи ток) Језеро Клиње  

Узроци угрожености: Осјетљива је на загађење и регулације ријека те на промјену 
брзине струјања воде.  

Заштитне мјере: Спречавање загађења и регулације (преградње) водотока. 
 

Cobitis elengata (Heckel et kner, 1858),  

Локални назив: Велики вијун,Вијуница  

Распрострањење у БиХ: Сливови Врбаса, Босне, Дрине, Уне, Сане, Укрине, Саве, 
Тиње (доњи ток).  

Узроци угрожености: Загађење и регулације водотока главни су узроци 
угрожености.  

Заштитне мјере: Квалитетан третман отпадних вода и природна регулација 
водотока статус (IUCN): Најмање забрињавајуће (LC) заштитне мјере: Међународно 
је заштићена Бернском Конвенцијом (Додатак III). Gymnocephalus baloni (Holčik i 
Hensel, 1974), Локални назив: балонијев балавац, Дунавски балавац, балонијев 
гргеч. Распрострањење у БиХ: Сливови Саве, (Дрине, Уне, Сане - доњи ток).  

Узроци угрожености: Угрожава га промјена ријечног тока, изградња брана и 
успоравање брзине ријека, као и онечишћења. Вјеројатно је осјетљив и на промјене 
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мријесних станишта. Статус (IUCN): најмање забрињавајуће (LC) заштитне мјере: 
Међународно је заштићена бернском конвенцијом (Додатак II). 

 
2.1.8. Преглед основних карактеристика пејзажа 
 
Изнад десне обале ријеке издижу се скоро вертикално стрме стјеновите стране 
кањона. Испод одроњених крупних стијена формира се сипар од ситног камења и 
земље који обраста бусенасто ковиље. У пукотинама стијена су развијене 
специфичне биљне заједнице ендемичног карактера. Са лијеве обале ријеке налази 
се асфалтирана саобраћајница. Низводно по изласку из кањона шири предио око 
ријеке постаје са блажим нагибом. Пејзаж овог дијела обухвата ливаде и косанице. 
Насеље које се ту налази је мало са малобројним кућама и становништвом. Са 
лијеве обале ријеке налази се асфалтирана саобраћајница. На уским површинама 
дуж саобраћајнице развија се рудерална вегетација. Уз приобални појас као мање 
састојине или појединачна стабла јављају се хигрофилне шуме црне јохе. 
 

 

 
Слика број 22.  Пејзаж – локација машинска згада Б-1 
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Слика број 23.  Пејзаж – локација водозахват Б-1 

 
 
2.1.9. Преглед природних добара посебних вриједности, непокретних 
културних добара 
 

У широј зони анализираног простора појављују се ендемичне врсте и њихових 
станишта, су: аутаријатска крчаговина (Аmphoricаrpos аutаriаtus), жућкаста млађа 
(Pseudofumaria alba subsp. leiosperma), усколисно звонце (Еdrаiаnthus graminifolius), 
срчаница (Оnosmа stellulаtа), стјеновити каранфил (Diаnthus petraeus) и друге. На 
овој локацији нису констатована заштићена природна добра. 

Објекти су помињани и у Просторном плану општине Фоча, Завод за заштиту 
културноисторијског и природног наслијеђа Републике Српске, има их 
евидентиране као средњевијековни град Хоџа и средњевијековно гробље. Изван 
обухвата, на другој страни кањона су остаци средњевијековног града Кулина. 
Обиласком терена за потребу израде Регулационог плана предметне 
хидроелектране пронађени су остаци града познати као «Пећина херцег Шћепана» 
и средњевијековно гробље. 
Стећци се налазе у густој буковој шуми, изван локалних путева и стаза, на углу 
споја двије жичане ограде које се по нашој процјени не подударају са катастарским 
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границама које су приказане на картама. Компактне су камене творевине, 
правоугаони са двоводним кровним заршетком, са проширеном стопом око 
цијелог стећка, обрасли маховином, не виде се натписи (није сигурно има ли их), 
најмање 5 их је читавих, један мали-као дјечји, један је положена тања равна плоча 
уобичајених димензија и један потпуно раван, велик и висок као ови са кровним 
завршетком. Између стећака су и разрушени остаци правоугаоних зиданих 
грађевина до висине једног каменог реда изнад земље, претпоставка је да су то 
гробнице са којих су скинути неки стећци јер су сличних димензија. Терен је у 
благом нагибу на ужем локалитету, према селу Кута кроз шуму води необично 
равна стаза по изохипси а около је све стрма падина и густа шума која је прерасла 
и гробље. 
 
Локација Херцег Шћепанове пећине 
 
До ње се долази стазом са највише кривине локалног пута, види се и са 
магистралног пута и са локалног пута кад се зна за то мјесто, иначе са тих 
удаљености нема видљивих остатака који упућују на споменик, само стрма стијана 
ушиљена према врху мало истурена у односу на околину. Уз стијену су остаци 
зидова и великог подзида заобљеног облика који је скривао гробницу у подножју 
живе стијене. Гробница је уклесана у живу стијену, изгледа скоро идентично као 
она у Ратаји (само је отвор већи), окренута приближно исток-запад, 
засвођена и отвор је лучни, у поду укопна плитка рака , скинута плоча која је 
постојала, испред стијене у маси подзида је предпростор са још некаквим 
коморицама у зиду, упуштено све у околни терен, види се маса камена који је 
откопан, десно уз улаз је уска стазица преко јако стрме и нестабилне падине, виде 
се и даље остаци правилно вертикалних зидова на удаљености десетак метара каo 
основа зидова грађевине која је била на стијени изнад ове гробнице и зидова који 
су сада до висине неколико метара.  
Погледом са локације чини се да је Кулина ( Средњовијековни град са кулама) била 
на самом врху супротних стијнских маса кањона, а то је знатно више од локације 
Херцег Шћепанове пећине, али не знајући гдје је тачно Кулина, а изван је обухвта 
Плана, не можемо рећи ни да је на врху нити да је негдје у стијенама као што је 
описана локација. 
О овим налазима Завод за заштиту је додатно обавијештен и затражено је додатно 
мишљење о односима и начину заштите евидентираних културних добара. Према 
Стручном мишљењу Републичког завода за заштиту културно историјског и 
природног насљеђа у непосредној близини водозахвата ХЕ Б-1 налазе се: 
Попис археолошких локалитета у зони обухвата ХЕ Б-1 на ријеци Бистрици: 
1. Шћепанов гроб - у православном гробљу 2 стећка. Значајан локалитет ( ознака 1) 
2. Јасик - скупина праисторијских тумула пречника 10-20 m, висине 1,5 m, бронзано 
или жељезно доба. Значајан локалитет, али неистражен. (ознака 2) 
3. Кулина – средњовјековни град са кулама, вјеројатно 14.вијек. Локалитет од 
изузетног значаја (ознака 3) 
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4. Хоџа - средњовјековни град и гробница у живој стијени, касни средњи вијек. 
Могућесједиште великаша. Локалитет од изузетног значаја (ознака 4)  
5. Ђумкурана – уломци опеке, остаци темеља, римско доба. Значајан локалитет 
(ознака 9) 
Пошто у близини није планирана градња надземних објеката ХЕ, траса подземниог 
тунела према идејним рјешењима није плића од 50 m, за сада док се не добију 
додатна мишљења или рјешења Завода сматра се да се споменици и поред 
изградње ХЕ налазе у природном окружењу у којем су затечени. На основу стручног 
мишљења Завода за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа са 
бројем Стручног мишљења 07/1.20,30/625-779-1/21 од 11.10.2021. године урађен 
је графички прилог који се налази у прилогу ове Студије под називом „Приказ 
културних и природних вриједности у широј зони планиране хидроелектране Б-1 
на ријеци Бистрици“. 
 
 
2.1.10. Подаци о насељености, концентрацији становништва и демографским 
карактеристикама у односу на објекте и активности 
 

Општину Фоча чини 95 насељених мјеста организованих у 26 мјесних заједница. 
Мјесне заједнице су: Центар, Горње Поље, Доње Поље, Лазарево, Обилићево, 
Душаново, Ливаде, Рјечица, Брод, Челебићи, Челиково Поље, Драгочава, Годијено, 
Јелеч, Јошаница, Козја Лука, Кратине, Мештревац, Миљевина, Попов Мост, Слатина, 
Устиколина, Викоч, Заваит и Ибишно. Највећи дио општине покрива шумско 
(76.702 hа) и пољопривредно (30.901 hа) земљиште. Општина има значајне 
количине површинских вода (17 водотока), те богатство у минералним 
сировинама и угљену. На подручју општине налази се Национални парк "Сутјеска" 
са прашумом Перућица, планине Зеленгора и Маглић, кањон ријеке Таре који ову 
општину дијели са сусједним црногорским општинама, низ језера богатих рибом, 
те значајни природни резервати (раритети, ендеми, паркови и сл.). 
 
Број становника и природни прираштај  
 
Према попису из 2013. године у насељу Миљевина живи 1023 становника. Насеље 
Миљевина је удаљено око 1 km од предметног обухвата.  
Село Кута је веће село, категорисано је као урбана зона са трећим и четвртим 
режимом грађења. У обухвату анализираног простора је само 10 домаћинстава која 
се баве пољопривременом производњом, у оквиру домаћинства, сточарством и 
млађи чланови домаћинства путују на радна мјеста у Миљевини и Фочи. Зона 
становања која је анализирана према дефинисана је у границама катастарских 
парцела, није угрожена планираном изградњом објеката ХЕ Б1, нити ће се 
реметити живот села у вријеме грађења и кориштења објеката ХЕ. Приступни 
путеви су макадамски и одржавани су. Село има локални водовод, електричну 
енергију и телефонску мрежу.  
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Према резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици 
Српској за 2013. годину, објављених од стране Републичког завода за статистику 
Републике Српске, општина Фоча је имала 17.613 становника (график 1). 
 

 
График 1. Процјена броја становника за општину Фоча, за период 

2013 - 2018. година 
 
 
Са становишта старосне структуре (графикон 2), 12 % становништва општине 
Фоча има испод 15 година, 68 % је радно способног становништва (15 - 
64), те 20 % припада категорији старих (65+). Учешће младих и старих је врло 
неповољно у Фочи. Наиме, стопа старења у општини Фоча од 150 % указује да на 
сваких 100 становника старосне доби од 0 - 14 година долази 150 становника 
старијих од 65 година. Ова стопа на подручју општине Фоча је знатно већа од 
просјечне стопе старења становништва у РС (121 %). 
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График 2. Старосна структура становништва изражена у процентима 
(попис 2013. година) 

 
2.1.11. Подаци о постојећим пословним, стамбеним и објектима 
инфраструктуре, укључујући и саобраћајнице 
 

Село Кута је веће село, категорисано је као урбана зона са трећим и четвртим 
режимом грађења. Село Кута садржи само 10 домаћинстава. 
У дефинисаном анализираном простору фигуришу магистрални пут М-18.3 
(Сарајево-Трново-Добро Поље-Миљевина-Брод на Дрини), који у највећем дијелу 
директно прати ток ријеке Бистрице. 
У кањонском дијелу се јавља преплитање ријеке и магистралног пута, условљено 
конфигурацијом терена, а као резултат чега је формиран одређен број тунела и 
мостова. Конкретно, на ширем простору ХЕ Б-1 идентификована су три тунела и 
два моста. Квалитет коловозне конструкције је на задовољавајући, са 
обезбјеђеним претицајним и зауставним прегледностима, те квалитетно 
одржаваним банкинама и риголима. Наведени шумски и приступни путеви су у 
веома лошем стању, а разлог за то је недостатак улагања у њихово одржавање. 
Поред поменутог магистралног пута постоји извјестан број приступних и 
шумских путева трасираних у планинској области на ободима кањона ријеке 
Бистрице. Постоје приступни и шумски путеви који су у веома лошем стању, 
оштећени и пропали због неодржавања (користе се за експлоатацију шумских 
ресурса). Стање саобраћајне инфраструктуре, осим магистралног пута, је 
незадовољавајуће и путеви су у лошијем стању него прије 15-20 година, јер су нека 
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насеља порушена и напуштена у послиједњем рату, те није улагано у путну 
инфраструктуру која води до тих насеља. На анализираном простору нема 
изграђених објеката хидротехничке инфраструктуре, као што су насељски или 
регионални водоводи, канализација, ријечне бране, акумулације и сл. На 
локалитету анализираног простора не постоји електроенергетска 
инфраструктура. Простор је углавном неизграђен. 
 
У непосредној близини ширег простора за изградњу хидроелектране, постоје 
далеководи називног напона 400 и 35 kV . 
 

 
 

Слика брoj 24. Далековод 
 
Црвеном линијом су представљени далеководи називног напона 400kV а плавом 
35 kV.  
Спојни пут оптичким каблом изведен је у појасу магистралног пута.  
Оптички кабл је изведен у заштитном појасу, осим на изразитим сужењима гдје је 
положен у трупу пута. 
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2.1.12. Подаци о другим заштићеним подручјима, подручјима предвиђеним за 
научна истраживања, о археолошким налазиштима и посебно осјетљивим 
подручјима  
 
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа у свом 
мишљењу на Захтев о претходној процени ХЕ Б1 на животну средину под бројем 
07/1.20,30/625-779-1/21 од 11.10.2021. наводи да се на предметном простору 
(где се планира изградња хидроелектране ) налазе археолошки локалитети. 
На основу стручног мишљена, урађен је графички прилог, који се налази у прилогу 
ове Студије, и на основу које се може јасно закључити да се сви археолошки 
локалитети налазе изван шире зоне утицаја и зоне изградње хидроцентрале. 
Према Измјенама и допунама Просторног плана РС до 2025.год. на подручју 
општине Фоча планирани су слиједећи локалитети за стављање под заштиту: 

- Национални парк кањон Таре и Љубишња, 
- проширење Националног парка Сутјеска, 
- Подручје управљања стаништем, Панчићева оморика – планина Радомишља, 
- Парк природе Лелија, 
- Парк природе Забран – Ћехотина, 
- Парк природе Трескавица – Кањон Бистрице. 

 
Подручја која су у протеклом периоду стекла правну заштиту на подручју општине 
Фоча су: 

- Национални парк Сутјеска, 
- Споменик природе пећина Ледењача, 
- Споменик природе пећина Кук. 

 
 
2.2. Приказ и оцјена постојећег стања животне средине која би могла бити 
изложена значајним утицајима пројекта, укључујући податке о њеном 
постојећем оптерећивању  

Ријека Бистрица је неискориштена у погледу хидроенергетског потенцијала. На 
сливу ријеке Бистрице досад није изграђена ни једна ХЕ, а „Хидроенергетском 
основом притока слива горњег тока Дрине“ (јануар 1984.), студијом 
планирана је могућност изградње 23 хидроелектране. Разматрано подручје ријеке 
Бистрице, као и локација до назначеног хидроенергетског профила Б-1 припада, са 
хидролошког становишта, категорији неизучених сливова, пошто на њему до сада 
није било организованог мјерења. Увидом у постојеће стање кроз одређене 
временске пресјеке у току израде овог студијског истраживања дошло се до 
закључка да детаљна истраживања постојећих утицаја имају смисла везана само за 
домен ријечног тока Бистрице у смислу могуће промјене њеног квалитета, утицај 
у погледу отежаног кретања ихтиолошке популације, као и могућа измјена пејсажа 
усљед неадекватног уређења површина након изградње свих објеката у систему 
хидроелектране. 
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Изграња хидроцентрале „Б-1 на ријеци Бистрици“ у региону може довести до 
одређених промјена постојећег стања екосистема. На ријеци Бистрици (у ширем 
региону) доћи ће до сличних промјена, али те промјене неће утицати на значајније 
промене стања комплетног екосистема. Једине промјене, које могу да се десе јесу 
формирање специфичних заједница воде које се развијају у водама доброг 
квалитета какав је квалитет воде ријеке Бистрице.  

Приказ и оцjена стања животне средине, екосистема ријеке Бистрице и ужег 
региона приказани су у претходном поглављу а у овом делу Студије наведене су 
могуће промjене, које су последица након изградње хидроцентрале Б-1. Промjене 
екосистема морају се посматрати у континуитету, заједно са осталим 
хидроцентралама на ријеци Бистрици, изграђене узводно и низводно од ове 
хидроцентрале. Промјена стања екосистема и довођење екосистема у првобитно 
стање биће вршено на основу података о истраживању овог подручја и на основу 
предложених мjера ревитализације (мониторинг систем - праћења квалитета 
екосистема-биотских и абиотских параметара).  

На основу резултата досадашњег истраживања може се констатовати да квалитет 
ваздуха предметног, а и ширег простора припада првој категорији ваздуха. 
Самопречишћавање ваздуха овог подручја као и ширег је прилично велика, с 
обзиром да се у великом дијелу налази високи слој фито прекривача. 
На предметној локацији се, такође, не уочава деградација буком, вибрацијама, 
радијацијом, отпадним водама као ни комуналним отпадом.  

Од абиотских карактеристика региона у коме је планирана изградња ХЕ-Б1 
значајне су климатске карактеристике. На основу података метеоролошких 
станица прикупљених у дужем временском периоду може се констатовати да је 
клима умјереноконтинентална. Карактеристичан је раст температура од јануара 
до јула, а затим наступа период лаганог и изразитијег периода пада температура 
ваздуха. 
Овакво стање свакако се одражава на површински, текући екосистем ријеке 
Бистрице док, клима региона није толико оштра, посебно ради близине Јадранског 
мора. Број дана са маглом, градом и мразом је мањи него у типичним 
умјереноконтиненталним климатима. Значајан климатски фактор региона је 
постојање бујног вегетацијског покривача на овом подручју. На овом подручју, 
понекад дувају снажнији вјетрови. 

Анализом резултата вриједности појединих параметара који одређују физичко-
хемијски састав воде констатовано је да је вода ријеке Бистрице у обухвату 
истраживања задовољавајућег састава и повољне категоризације (I-II класа). 
Биотске карактеристике текућица чини постојање животних заједница. Узорак 
фитобентоса (акватични биљни организми дна) је показао на постојање 
цијанобактерија и алги. 

Узорци за фитобентолошку обраду у ријеци Бистрици узети у току 2007. год. на два 
локалитета; узводно од Миљевине и 4 km узводно од ушћа у Дрину, на основу чега 
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је анализиран горњи и низводни дио тока. Највећи број организама из ове животне 
заједнице представљају природну храну хербиворим врстама риба. Приликом ових 
анализа фитобентоса узето је у обзир и хидролошко стање екосистема (љетњи 
период). У том годишњем аспекту водостаји су нижи и погодују развоју одређених 
група јединки. Поред тога налаз фитобентоса, у овом периоду показује реално 
стање екосистема. Утврђено је релативно сиромаштво организама фитобентоса. У 
узорку су биле заступљене дијатомеје. С аспекта сапробитета воде пронађене су 
неке врсте карактеристичне за чистије воде. Ови подаци односе се на узводни дио 
тока. У ријеци Бистрици, на локалитету 4 км узводно од ушћа у Дрину фитобентос 
је нешто богатији. Организми зообентоса (животињски организми дна ријеке) 
представљају храну за рибу, посебно врсте које узимају храну анималног порјекла. 
Ови организми чине секундарни дио биопродукције текућих вода. Организми из 
ове животне заједнице дају реално стање квалитета воде, са сапробиолошког 
аспекта. Заступљеност организама зообентос-а је израженија у чистијим водама. Те 
текућице су по правилу и добро аерисане (имају задовољавајући ниво кисеоника). 
Испитивање зообентоса (у току 2007. год.) у Бистрици обављено је у љетном 
периоду, на два локалитета, узводно – Миљевина и 4 km узводно од ушћа у Дрину. 
У ријеци Бистрици констатована је велика разноврсност бентолошких организама, 
али и њихов већи број. Доминантни су организми из систематске категорије 
Trichoptera. Велика је и бројност организама из групе Chironomidae i Oligochaetae. 
На низводним локалитетима истраживања зообентоса констатоване су разлике у 
односу на стање зообентоса на узводном подручију ријеке Бистрице. Разноврсност 
организама је нешто мања, али су врсте које су установљене (већина врста) исте 
као и узводно. Овакво стање упућује на закључак да је квалитет екосистема ријеке 
Бистрице повољнији на узводном подручју. У саставу фитобентоса најчешће се 
јављају алге из одјељака: Cyanobacteria, - модрозелене алге, Xanthophyta-
жутозелене, Bacillariophyta-дијатомеј и Chlorophyta-зелене алге. Најзаступљеније 
су дијатомеје. Евидентирано је мање присуство маховина из родова Bryum и 
Fontinalis, док више водене биљаке нису констатоване. Хигрофилне шуме црне јове 
(Alnetum glutinosae) су сведене на најмањи приобални појас у облику појединачних 
стабала и мањих састојина. У њима се налази велики број нитрофилних и 
рудералних врста. На каменитим обалама налазе се појединачна стабла сиве врбе 
Salix incana. Акумулација ове електране се налази у појасу монтаних букових шума 
(Fagetum montanum illyricum). Најнижи дијелови представљају старије или млађе 
одроне на великим дијелом заштићене жичаном мрежом. На старијим одронима се 
развија прорјеђени шибљак црног граба и црног јасена (Orno-Ostryetum), некада 
само појединачни и ситни примјерци црног граба који представљају иницијалне 
стадијум у развоју ове заједнице. Уз пут на заравњенијим дијеловима се налази 
такође црни граб који се спушта до хигрофилне заједнице црне јохе. На овом дијелу 
се појављује са мањим бројем примјерака врба ива Salix capreae. Крајоликом 
доминирају стијене у чијим се пукотинама развија вегетација свезе крчаговине 
Amphoricarpion autariati са ендемичним врстама крчаговина (Amhoricarpus 
autariatus), млађа (Corydalis ochroleuca), усколисно звонце (Edraianthus jugoslavicus), 
оштрика (Onosma stellulata), каранфил (Dianthus petraeus) и друге. Послије 
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стијена на нешто заклоњенијим странама се јављају појединачни примјерци и 
веома прорјеђена кањонска заједница усколисне шашике и црног граба (Seslerio 
angustifoliae Ostryetum). При изласку из кањона обале су са далеко блажим 
нагибима те се формирају развијеније и скоро потпуно склопљене заједнице црног 
јасена и црног граба типа шикара. У овим састојинама је ријеђе заступљена посебна 
термофилна варијанта храста китњака који указује на проградацију вегетације ка 
шумама краста китњака и црног граба. Цијела клисура представља рефугијум 
флоре и вегетације те је са тог аспекта природна ријеткост и природно добро. Мања 
количина дрвне масе која се формира у буковим шумама у кањону је најчешће 
слабо доступна те вјероватно ни у будуће неће бити изложена експлоатацији од 
стране човјека. Термофилне заједнице које се формирају на овоме подручју имају 
реликтни карактер као и у већини клисура и кањона на нашем подручју. Сама 
едификаторска врста црни граб (Ostrya carpinifolia) је врста ендемичног и 
реликтног карактера. Основна функција ове вегетације је заштита од ерозије, 
немају неки економски значај. 

 

2.2.1. Идентификовани извори емисија 
 

У досадашњем периоду нису вршена континуирана годишња или дугогодишња 
мјерења у погледу утврђивања стања квалитета ваздуха, буке, физичко хемијског 
састава ријеке бистрице, хидролошких података. Предметно подручје с еколошког 
аспекта представља не оптерећено подручје великог еколошког капацитета. На 
предметном подручју не постоје изграђени индустријски, пословни као ни 
стамбени објекти који би евентуално представљали могуће еколошко оптерећење 
предметног простора. Окосница простора је река Бистрица која је такође, 
антропогено не оптерећена и уз коју се простире магистрални пут М-18 Сарајево 
Фоча. 
На готово целој анализираној површини заступљене су постојеће шуме. Најближи 
стамбени објекти низводно, у правцу Фоче, су на сса 450 метара ваздушне линије 
удаљености и припадају селу Доња Кута. Најближи стамбени објекат узводно је 
удаљен сса 400 метара ваздушне линије и припада селу Горња Кута. 
Могућа је појава великих вода у сливу ријеке Бистрице која је везана за услове 
отицања и повријемено плављење мањих цјелина. Ова појава је изражена у сливу 
ријеке Бистрице у дијелу насеља Миљевина.  
С обзиром да  је  у  току израде Студије  утицаја на животну  средину потребно 
извршити анализу постојећег стања животне средине – нулто стање, у наставку су 
приказана мјерења која су вршена од стране ЈНУ Институт заштите и екологије РС, 
Бања Лука.  
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2.2.2. Степен загађености ваздуха основним и специфичним загађујућим 
материјама 

 
За потребе израде предметне Студије вршена су мјерења клавлитета ваздуха – 
нулто стање, март мјесец 2022. године. Мјерења су вршена од стране ЈНУ Институт 
заштите и екологије РС Бања Лука. У наставку ће се приказати  горе наведено 
мјерење.  
 

- Мјерење март 2022. године: 
 
Испитивање квалитета ваздуха је вршено на локацији будуће хидроелектране Б-1 
на ријеци Бистрици, општина Фоча. Испитивање је вршено по принципу 24-
часовног узорковања у трајању од једног дана и то од 11 часова 02.03.2022. до 11 
часова 03.03.2022. године. 
 
Мјесто изградње машинске зграде за потребе хидроелектране „Бистрица 1“ је око 
7 km удаљено од насеља Фоча према западу, односно 4 km од насеља Миљевина 
према истоку. Мјесто укрштања магистралних путева М18 (уз који се налази мјесто 
изградње машинске зграде) и М20 је око 5,5 km према истоку. 
На квалитет ваздуха у подручју које обухвата локација утиче неколико различитих 
фактора: 

 фреквенција возила на магистралном путу М18, 
 радови на изградњи машинске зграде, 
 хидрометеоролошке прилике. 

 

Мјесто озградње машинске зграде за потребе хидроелектране „Бистрица 1“, снаге 
10,696 MW, је између ријеке Бистрице, која на том мјесту прави меандру те са три 
стране окружује локацију, и магистралног пута М18. У околини локације су 
пашњаци и шуме, карактеристични за планинске крајеве. Најближи стамбени 
објекат мјерној локацији је удаљен око 200 m према западу. 
 
Приликом мјерења, узорковање је вршено према члану 9. Уредбе о условима за 
мониторингквалитета ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 124/12) 
односно: 

 усисна цијев за узимање узорака ваздуха мора бити на отвореном тако да 
омогућава слободно струјање ваздуха (у луку од најмање 2700) и без 
препрека које би могле утицати на струјање ваздуха (то је најчешће 
удаљеност од неколико метара од зграда, балкона, дрвећа и других 
предмета, или најмање 0,5 m од најближе зграде, у случају да мјерно мјесто 
за узимање узорака репрезентује квалитет ваздуха у околини зграде), 

 висина цијеви: 1,5-4 m, 8m ако је мјерно мјесто репрезентативно за велико 
подручје, 

 усисна цијев за узимање узорака не смије се поставити у близини извора 
емисије, 
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 у сврху праћења утицаја саобраћајница: највише 25 m од ивице раскрснице 
односно 10 m од ивичњака. 

 
Приликом избора микролокација за фиксна мјерења узимају се у обзир и слиједећи 
фактори: извори ометања, безбједност, приступ, доступност електричне енергије 
и телефонских линија, видљивост мјерног мјеста у односу на околину, сигурност за 
јавност и техничко особље, могућност одређивања мјеста за узимање узорака за 
различите загађујуће материје на истој локацији и захтјеви просторног планирања. 
 

 
 

Слика број 25. Локација мјерења квалитета ваздуха (извор: Google Earth) 
 

 
 

Слика број 26: Станица постављена на локацији 
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ПОДАЦИ О ВРЕМЕНУ И НАЧИНУ УЗИМАЊА УЗОРАКА 

Подаци о временским интервалима у којима су узорци узимани 

Узорковање квалитета ваздуха је вршено од 11 часова 02.03. до 11 часова 
03.03.2022. године. 

Подаци о начину узимања узорака 

 
Узорковање се врши аутоматски преко усисне цијеви на висини од 4 m. 
 

 

 

Слика број 27: Аутоматска станица за мониторинг квалитета ваздуха 
 

ПОДАЦИ О КОРИШЋЕНИМ МЕТОДАМА МЈЕРЕЊА И ОПРЕМИ ЗА МЈЕРЕЊЕ 

 
Мјерење концентрације угљенмоноксида СО 

 
За праћење угљенмоноксида користи се анализатор модел Т 300 (MODEL T 300 Gas 
Filter Correlation CO Analyzer) и недисперзивна инфрацрвена спектрометријска 
метода (NDIR) мјерног подручја 0-1000 ppm. БАС стандард постоји и то БАС ЕН 
14626. 

 
Основне техничке карактеристике монитора су: 
 
 обухват 0-1 до 1000 ppm, 
 вријеме узимања просјека 10-300 секунди, 
 коефицијент протока 0,8 l/min, 
 постојање додатне опреме (филтери и сл.) 
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Рад СО монитора се заснива на бази апсорбовања инфрацрвених зрака од стране 
угљенмоноксида (СО) на таласној дужини од 4,6 µm. 
 

 
 

Слика број 28: СО монитор 
 
О методи: недисперзни инфрацрвени детектори су стандардни детектори у 
индустрији за детекцију угљенмоноксида СО и угљендиоксида СО2.  
Мјерна метода се заснива на принципу апсорпције свјетлости у инфрацрвеном 
региону, познат као "недисперзне инфрацрвене апсорпције" (NDIR). 
Широкопојасно инфрацрвено зрачење производи извор свјетлости који пролази 
кроз комору испуњену гасом, у овом случају угљенмоноксидом. Гас апсорбује 
зрачење познате таласне дужине и та апсорпција је мјера концентрације гаса. 
Постоји уски пропусни опсег оптичког филтпа на крају коморе да се уклоне све 
друге таласне дужине прије него што се изврши мјерење на пироелектричном 
детектору. 

 

 
 

Слика број 29: Шематски приказ дијаграма тока СО монитора 
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Мјерење концентрације азотних оксида (NOх, NO и NO2) 

 
Мониторинг концентрације NОx врши се на анализатору за мјерење концентрације 
NOx,NO, NO2, модел Т 200 (Chemiluminiscence NO/NO2/NOx Analyzer). За одређивање 
нивоа загађености  за NOx, NO, NO2 користи се метода хемилуминисцeнције, 0-2 000 
ppb мјерног подручја. За мониторинг азотних оксида постоји БАС ЕН 
14211стандард. 
 

Основне техничке карактеристике монитора су: 
 
 обухват  0-50 до 2 000 ppb,  
 вријеме узимања просјека 10-300 секунди, 
 коефицијент протока 0,5 l/min, 
 температурни обим 5-40 oC. 
 

 
 

Слика број 30: NОX  монитор 
 

О методи: Принцип рада овог монитора се заснива на томе да NО и О3 реагују и 
производе карактеристичну луминисценцију интензитета који је линеарно 
пропорционалан концентрацији NО. 

 
Луминисценција (од латинске речи лумен, луминис = свјетлост) представља 
појаву хладног зрачењасветлости (фотона). Ове појаве не настају повишењем 
температуре, него од више другачијих узрока, те тако постоји више врста 
луминесценција. Овај облик зрачења се разликује од топлотног зрачења по начину 
настајања, особинама и времену трајања. 

 
Хемијска луминесценција односно хемилуминисценција је директна 
трансформација хемијске енергије у енергију зрачења, без ослобођења топлоте. 
Свјетлуцање фосфора, светлуцање свитаца и фосфоресценција која се понекад 
јавља при труљењу и распадању дрвета или при саламурењу харинга, представља 
ове феномене. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Zra%C4%8Denje
http://sr.wikipedia.org/wiki/Zra%C4%8Denje
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/Fosforescencija
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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Мјерење концентрације сумпордиоксида ЅО2 

 
Мониторинг концентрације SО2 у животној средини се врши на анализатору за 
мјерење концентрације SО2, модел Т 100 (UV Fluorescence SO2 Analyzer) и метода УВ 
флуоресценције, мјерног подручја 0-20 ppm. За ову методу постоји БАС ЕН 14212. 
Овај монитор ради на принципу да SО2 молекуле апсорбују УВ зрачење, постају 
ексцитиране на одређеној таласној дужини а потом прелазе у стање нижег 
енергетског нивоа емитујући УВ зрачење на другој таласној дужини. 
 

 
 

Слика број 31: SО2 монитор 
 

 
 

 
 
 

Слика број 32: Шематски приказ тока 

Мјерење концентрације приземног озона О3 

 
Мониторинг приземног озона у животној средини врши се референтном УВ 
фотометријском методом, мјерног подручја 0-10 ppm, модел Т 400 (UV Absortion O3 

Аnalyzer). Мјерење се врши по стандарду БАС ЕН 14625. 
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Основне техничке карактеристике монитора су: 
 обухват  0-0,1 до 10,0 ppm, 
 вријеме узимања просјека 10-300 секунди, 
 коефицијент протока 0,8 l/min, 
 температурни обим 5-40 оC.  

 
 

 
 

Слика број 33: О3 монитор 
 

О методи: Принцип рада овог инструмента се заснива на томе да молекуле озона 
апсорбују УВ зрачење на таласној дужини од 254 nm. Степен на којем је УВ зрачење 
апсорбовано је директно повезано са концентрацијом озона. 

Мјерење концентрације суспендованих честица РМ10* 

 
За мониторинг суспендованих честица РМ10 користи се метода апсорпцијом β-
зрака, чији су захтјеви утврђени у стандарду БАС ЕН 10473. Узорковање и анализа 
се врше уређајем ВАМ 1020 (Particulate Monitor). Мјерење се врши по стандарду БАС 
ИСО 10473. 
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Слика број 34: Монитор за мјерење концентрације суспендованих честица 

 
О методи: Принцип рада овог монитора се заснива на методи апсорпције β-зрака. 
 
Основне техничке карактеристике монитора за мјерење суспендованих честица су: 

 обухват  0-1 000 µg/m3, 
 проток ваздуха 16,7 l/min. 

 
* Мјерења се врше у складу са чланом 3 Правилника о условима за обављање 
дјелатности из области заштите животне средине (Службени гласник Републике 
Српске број 28/13 и 74/18) и издатом лиценцом за заштиту животне средине 
 

 
Слика број 35: Шема рада монитора за мјерење суспендованих честица 
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Остала мјерења 

За праћење метеоролошких параметара, врши се аутоматско мјерење и: 
 брзина и смјер вјетра   0-75 m/s, 0-360 0 
 температура и релативна влажност  (-50) 0C-60 0C, 0-100 % 
 притисак     300-1200 hPa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика број 36: Сензор за метеоролошке параметре 

ПОДАЦИ О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ КВАЛИТЕТА ПОДАТАКА ПРЕМА ЗАХТЈЕВИМА 
СТАНДАРДА БАС ISО/IЕC 17 025 

 
Лабораторија врши мониторинг и контролу рада мјерне опреме према условима 
БАС ISO/IEC 17025 те стандардима прописаним за сваку мјерну методу 
појединачно. Калибрација опреме врши се једном годишње у акредитованој 
лабораторији, интерне провјере прије и послије мјерења референтним гасовима, о 
чему постоје записи. Такође прате се трендови преко контролне карте чиме се 
провјерава рад мјерне опреме. 
Приликом мјерења прате се и метеоролошки параметри. 

ОЦЈЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

 
Оцјена квалитета ваздуха се врши у складу са стандардима, дефинисаним Уредбом 
о вриједностима квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'', број 
124/12) (Табеле број: 35, 36, 37 и 38). 

 
 
 
 
 

file:///C:/Users/KORISNIK/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3JMMXYZX/vazduh%20Bistrica%20MZ1.docx%23_Toc349567136
file:///C:/Users/KORISNIK/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3JMMXYZX/vazduh%20Bistrica%20MZ1.docx%23_Toc349567136
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Табела број 35: Граничне вриједности за заштиту здравља људи (Уредба о 
вриједностима квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 

124/12)) 
 

Период узорковања Гранична вриједност 
Сумпордиоксид 

Један сат 350 µg/m3 
Један дан 125 g/m3 
Календарска година 50 g/m3 

Азотдиоксид 
Један сат 150 g/m3 
Један дан 85 g/m3 

Календарска година 40 g/m3 
Угљенмоноксид 

Максимална дневна осмочасовна вриједност 10 mg/m3 
Један дан 5 mg/m3 
Календарска година 3 mg/m3 

Суспендоване честице РМ10 
Један дан 50 µg/m3 

Календарска година 40 µg/m3 

 
Табела број 36: Циљна вриједност за приземни озон (Уредба о вриједностима 

квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 124/12)) 
 

Циљна вриједност за приземни озон 

Циљ Период рачунања просјечне вриједности 
Циљна 

вриједност 
Заштита здравља 

људи 
Максимална дневна осмочасовна средња 

вриједност  
120 g/m3 

 
 

Табела број 37: Концентрације сумпордиоксида и азотдиоксида опасне по 
здравље људи (Уредба о вриједностима квалитета ваздуха (''Службени гласник 

Републике Српске'', бр. 124/12)) 
 

Загађујућа материја Концентрација опасна по здравље људи 
сумпордиоксид 500 g/m3 

азотдиоксид 400 g/m3 
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Табела број 38: Концентрације приземног озона опасне по здравље људи и 
концентрације о којима се извјештава јавност (Уредба о вриједностима квалитета 

ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 124/12)) 
 

Сврха 
Период узимања 

средње вриједности 
мјерења 

Граница 

Обавјештење 1 сат 180 g/m3 
Упозорење 1 сат 240 g/m3 

Локација узорковања ваздуха, период узорковања и вањски услови 

 

Локација 
узорковања: 

„Хидроелектране Бистрица“ д.о.о, машинска града 
хидроелектране „Бистрица 1“ 

Координате 
локације: 

43° 30' 23,96" N 

18° 41' 16,31" E 

Период 
узорковања: 

02.03.2022. (11 часова) – 03.03.2022. (11 часова) 

 
Табела број 39: Вањски услови у периоду узорковања ваздуха из животне 

средине 
 

вријеме 
брзина и смијер 

вјетра, m/s, 

температура, 
0С 

влажност 

ваздуха, % 

притисак, 

mbar 
02.03.2022. 11:00 1,79 З 1 62 1021 
02.03.2022. 12:00 1,86 З 2 53 1020 
02.03.2022. 13:00 2,2 ЗЈЗ 3 49 1019 
02.03.2022. 14:00 1,60 СЗ 4 41 1018 
02.03.2022. 15:00 1,53 СЗ 4 40 1018 
02.03.2022. 16:00 1,88 С 4 38 1018 
02.03.2022. 17:00 3,30 С 3 33 1018 
02.03.2022. 18:00 2,07 С 1 47 1018 
02.03.2022. 19:00 2,04 С 0 57 1018 
02.03.2022. 20:00 1,73 С 0 68 1018 
02.03.2022. 21:00 0,94 СЗ -3 81 1018 
02.03.2022. 22:00 1,85 СЗ -5 86 1018 
02.03.2022. 23:00 0,78 ЈЗ -5 87 1018 
03.03.2022. 00:00 1,67 ЈИ -6 93 1018 
03.03.2022. 01:00 0,80 ЈИ -7 93 1018 
03.03.2022. 02:00 0,73 ЈИ -7 93 1018 
03.03.2022. 03:00 1,98 ЈИ -8 93 1018 
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03.03.2022. 04:00 2,04 ЈИ -8 93 1018 
03.03.2022. 05:00 1,90 ЈИ -8 93 1018 
03.03.2022. 06:00 1,16 ЈИ -8 93 1018 
03.03.2022. 07:00 1,77 ЈИ -7 90 1018 
03.03.2022. 08:00 1,49 ЈИ -6 88 1018 
03.03.2022. 09:00 1,02 ЈИ -3 81 1018 
03.03.2022. 10:00 0,96 ЈИ 0 65 1018 

 
Измјерене концентрације загађујућих материја 

 
Табела број 40: Резултати мјерења квалитета ваздуха на локацији  

Период  узимања 

узорака 

од 11 часова 02.03. до 

11 часова 03.03. 2022. 

год. 

МЈЕРЕНИ ПОЛУТАНТИ 

µg/m3 

SO2 

µg/m3 

NO2 

µg/m3 

CO 

mg/m3 

O3 

µg/m3 

РМ10 * 

µg/m3 

02.03.2022. 11:00 9,37 16,63 0,27 22,88 16,00 

02.03.2022. 12:00 16,61 14,23 0,23 22,53 11,83 

02.03.2022. 13:00 10,90 12,82 0,23 19,43 11,32 

02.03.2022. 14:00 5,20 14,05 0,30 19,65 10,05 

02.03.2022. 15:00 6,91 18,36 0,24 13,46 11,00 

02.03.2022. 16:00 4,25 23,28 0,25 9,69 11,75 

02.03.2022. 17:00 3,88 26,79 0,29 11,54 13,25 

02.03.2022. 18:00 3,72 28,78 0,25 15,45 14,09 

02.03.2022. 19:00 3,40 28,19 0,24 19,59 12,82 

02.03.2022. 20:00 3,76 26,40 0,28 20,61 15,17 

02.03.2022. 21:00 4,34 24,97 0,24 20,33 18,06 

02.03.2022. 22:00 4,09 23,91 0,39 21,84 21,84 

02.03.2022. 23:00 3,29 24,93 0,28 23,83 20,43 

03.03.2022. 00:00 4,19 23,12 0,27 25,41 21,91 

03.03.2022. 01:00 4,41 22,06 0,28 24,11 22,23 

03.03.2022. 02:00 4,39 21,26 0,27 23,30 20,77 

03.03.2022. 03:00 4,39 21,19 0,28 24,91 22,09 

03.03.2022. 04:00 4,18 21,98 0,31 25,09 26,18 

03.03.2022. 05:00 3,62 22,37 0,31 27,32 26,45 

03.03.2022. 06:00 2,96 22,66 0,32 28,54 27,76 

03.03.2022. 07:00 3,67 22,86 0,31 24,82 27,45 
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03.03.2022. 08:00 3,94 21,76 0,30 22,55 24,36 

03.03.2022. 09:00 11,90 17,13 0,29 25,79 22,52 

03.03.2022. 10:00 15,43 13,59 0,24 26,13 16,69 

број мјерења 24 24 24 24 24 

средња дневна 

вриједност 
5,95 21,39 0,28 21,62 18,59 

минимална дневна 

вриједност 
2,96 12,82 0,23 9,69 10,05 

максималнадневна 

вриједност 
16,61 28,78 0,39 28,54 27,76 

 
* Мјерења се врше у складу са чланом 3 Правилника о условима за обављање дјелатности 
из области заштите животне средине (Службени гласник Републике Српске број 28/13 и 
74/18) и издатом лиценцом за заштиту животне средине 
 
Табела број 41: Дневне просјечне концентрације мјерених загађујућих материја  

 

Загађујућа материја Вријеме узорковања 
Концентрација 

(µg/m3) 
Гранична 

вриједност 
сумпордиоксид ЅО2 

од 11 часова 02.03. до 
11 часова 03.03.2022. 

год. 

5,95 125 g/m3 
азотдиоксид NO2 21,39 85 g/m3 

угљенмоноксид СО** 0,28 5 mg/m3 
приземни озон О3 21,62 120  g/m3 

РМ 10* 18,59 50 g/m3 

 
** Концентрација је изражена у mg/m3 
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Табела број 42: Аритметичка средина, медијана, 98. прецентил, мјерна 
несигурност, минимална вриједност, максимална вриједност, граница детекције и 

граница квантификације за измјерене вриједности на локацији 
 

локација и период мјерења 

“Хидроелектране Бистрица” д.о.о.  
машинска града хидроелектране „Бистрица 

1“ 
од 11 часова 02.03. до 11 часова 03.03. 2022. 

год. 

загађујућа материја 
ЅО2,  

µg/m3 
NO2, 

µg/m3 
СО, 

mg/m3 
O3, 

µg/m3 
PM10*, 

µg/m3 

аритметичка средина 5,95 21,39 
0,28 17,86 

18,59 
0,29 25,44 

медијана 4,22 22,21 0,28 22,72 19,25 
98. пeрцентил  16,06 28,51 0,36 27,98 27,62 

мјерна 
несигурност 

дневна 0,35 2,74 - - 1,60 
осмочасовна - - 0,04 1,54 - 

минимална вриједност  2,96 12,82 0,23 9,69 10,05 
максимална вриједност  16,61 28,78 0,39 28,54 27,76 

граница детекције 0,1 0,1 2 0,1 1 
граница квантификације 1 1 10 1 4 

 
ЗАКЉУЧАК 

Из табеларно представљених података према Уредби о вриједностима 
квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске бр. 124/12) и на 
основу коментара резултата може се закључити сљедеће:  

 
 Средња дневна вриједност концентрација сумпордиоксида у животној 

средини је испод граничне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи 
на локацији мјерења (период узорковања 1 дан).  

 
 Средња дневна вриједност концентрација азотдиоксида у животној 

средини је испод граничне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи 
на локацији мјерења (период узорковања 1 дан).  

 
 Средња дневна вриједност концентрација угљенмоноксида у животној 

средини је испод граничне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи 
на локацији мјерења (период узорковања 1 дан).  

 
 Средња дневна вриједност концентрација РМ10 у животној средини је 

испод граничне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи на локацији 
мјерења (период узорковања 1 дан).  
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 Средња дневна вриједност концентрација озона у животној средини је 
испод циљне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи на локацији 
мјерења (период узорковања 8 часова).  
 

 
2.2.3. Ниво саобраћајне и индустријске буке 
 
Бука је описана као звук без прихватљивог музичког квалитета или као непожељан 
звук. Бука настаје неправилним вибраторним треперењем чврстих тијела, течних 
и гасовитих флуида чије се осцилације преносе до нашег уха. 
 
Људско ухо не открива све звукове. Оно је способно да прими спектар звука од око 
16-20000 Hz. Звучне таласе мање од 16 Hz човјек не чује (спадају у област 
инфразвука, а региструју се као потреси, вибрације). Фреквенције звука веће од 20 
000 Hz човјек такође не чује и оне се називају ултразвуком. Ухо човјека не прима 
подједнако све таласе дужине звучног спектра. Најбоље се чују звуци таласних 
дужина којима одговарају фреквенције између 500 и 4000 Hz. 
 
С индустријализацијом долази и до велике миграције становништва у градове, због 
чега се јавља недовољан плански развој градова. Саобраћај се такође интензивно 
развија, долази до веће примјене техничких апарата, што има за посљедицу 
повећање броја бучних извора како у радној тако и у животној средини. 
 
Бука се углавном може подјелити на индустријску и градску или комуналну буку. 
Градска бука потиче највећим дијелом од саобраћаја. Значајно мјесто у стварању 
градске буке заузимају звучни сигнали, као и бука у становима и другим објектима 
која потиче од употребе разних техничких апарата. 
Комунална бука је временски недетерминисана, по типу најчешће 
дисконтинуална, што је од изузетног значаја за часове одмора, јер на 
дисконтинуалну буку не постоји навикавање. 
 
Бука може довести до оштећења слуха (прскања базиларне мембране, прскање 
бубне опне, али је много чешће смањење слушне осјетљивости због дужег 
излагања средње високој и високој индустријској буци-професионално губљење 
слуха). 
 
Излагање буци може да утиче на говорну комуникацију, што доводи до слабљења 
пажње. Забиљежено је да бука може да изазове пад обима и ефикасност рада, као и 
замор поред већ постојећих тегоба које немају везе са посљедицама по слух.  
 
Мјерење буке се може разврстати у двије групе: на објективна и субјективна. 
Објективна мјерења врше се помоћу разних инструмената и апарата, а субјективна 
се заснивају на процјени појединаца што, углавном, представља статистичку 
вриједност субјективних оцјена или поређења мјерљивих величина, а изводе се на 
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одабраној популацији. Међутим потребно је да се објективним мјереним методама 
утврди да ли постоји прекомјерна бука или не. 
 
Методе мјерења нивоа буке  
 
Мјерење нивоа буке је обављено према Правилнику о дозвољеним границама 
интензитета звука и шума (Сл. лист СРБиХ бр.46/89), односно члану 4. (вањска 
бука се мјери на висини 1.7 m од нивоа терена, на удаљености најмање 3 m од 
препрека које рефлектују буку). 
 
Допуштени нивои буке 
 
Највиши допуштени еквивалентни нивои вањске буке одређени су према намјени 
подручја и дати су у Табели 1. Правилника о дозвољеним границама 
интензитета звука и шума (Сл. лист СРБиХ бр.46/89) - табела 43. у наставку. 
 
У складу са намјеном посматраног подручја, предузеће се налази у зони VI- 
Индустријско, складишно, сервисно и саобраћајно без станова.   
 

Табела 43. Дозвољени нивои вањске буке према намјени подручја 
 

Подручје 
(зона) 

Намјена подручја 

Највиши дозвољени ниво 
вањске буке  (dBA) 

Eквивалентни 
нивои 

Вршни нивои 

Дан ноћ L10 L1 

I Болничко, љечилишно 45 40 55 60 

II 
Tуристичко, рекреацијско, 
опоравилишно 

50 40 60 65 

III 

Чисто стамбено, васпитно-образовне и 
здравствене институције, јавне зелене и 
рекреацијске 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 без станова 

70 70 80 85 

  НАПОМЕНА    1) у смислу овог правилника дан је од  06:00 до 22:00 сата, a ноћ je oд 22:00 дo 06:00 сати. 
                             2) вршни нивои L10 и L1 су они нивои буке, који су прекорачени у трајању од 10 % oдносно 1%        

укупног времена мјерења односно период дан или ноћ. 
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Подаци о мјерном инструменту и опреми: 
 Букомјер 

 
Произвођач: Bruel&Кјаеr 
Тип: 2260 Обсервер 
Тв.број: 466884 

 Калибратор 
 

Произвођач: Bruel&Кјаеr 
Тип: 4226 
Тв.број: 2466202 

ВАЊСКИ УСЛОВИ И ВРИЈЕМЕ 

Мјерење буке вршено је 03.03.2022. године. Испод су дати основни метеоролошки 
параметри. 

Средња температура: 3 °C 

Влажност: 85,2 % 

Ваздушни притисак: 980 mbar 

Брзина вјетра: 1,20 m/ѕ 

 
 
ЛОКАЦИЈЕ  МЈЕРЕЊА 
 
Подручје анализираног простора се налази непосредно уз магистрални пут 
Сарајево – Фоча. На око 1000 m низводно од насеља Миљевина. Преградно мјесто 
ће се налазити прије лакат кривине ријеке Бистрице формирајући кратку 
акумулацију која ће се простирати. Предметна локација постројења ХЕ Б-1 
смјештена је у кањону ријеке Бистрице, на њеној десној обали низводно од насеља 
Миљевина. Рељеф терена је највећим дијелом обликован флувијалном и карсном 
ерозијом уз претходно дејство тектонских процеса (убирања и расједања). Ријека 
Бистрица и њена десна притока Отеша, која се улива у Бистрицу недалеко, узводно 
од преградног мјеста ХЕ Б-1, су дубоко урезале свој ток у кречњачку таблу средње-
горњотријаских кречањака (Т2,3), која је нагнута према сјеверозападу и тоне под 
неогени базен Миљевине. 
Локација машинске куће је у кориту ријеке Бистрице, у непосредној близини 
магистралног пута М-18 Фоча – Сарајево. 
Испитивања нивоа буке је извршено на два мјеста за дневни период у животној 
средини. Локације мјерења дате су на слици број 37. Назив мјерних мјеста у 
животној средини дат је у табели број 44.  
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Табела број 44: Испитивања нивоа буке у животној средини 

 
МЈЕРНО 
МЈЕСТО 

БРОЈ 

 
НАЗИВ МЈЕРНОГ МЈЕСТА 

ММ 1. Планирани водозахват 
ММ 2. Планирана машинска зграда 

 
 

   
 

Слика број 37: Локације на којима је извршено мјерење нивоа буке у животној 
средини (извор: GoogleEarth) 

 

 

 

 

 

 

ММ 1-

водозахват 

ММ 2-

машинска 

зграда  
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Локација мјерења ММ1 

 

Слика број 38: Локација планираног водозахвата 

Локација мјерења ММ2 

 

Слика број 39: Локације планиране машинске зграде 
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РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА НИВОА БУКЕ 

Испитивања еквивалентног нивоа буке у животној средини је извршено на два 
мјерна мјеста која се налазе на мјесту градње будуће ХЕ Бистрица Б-1, и вршено је 
у сврху снимања нултог стања. Измјрена и дозвољена вриједности су дате у табели 
број 45. 

 

Табела број 45: Измјерене и дозвољене вриједности еквивалентног нивоа буке 
 

Мјерени 
параметри 

Мјерно 
мјесто ММ 1 

Дозвољена 

вриједност по 
правилнику 

Бука 

dB(A) 
50 70  

 

Мјерени 
параметри 

Мјерно 
мјесто ММ 2 

Дозвољена 

вриједност по 
правилнику 

Бука 

dB(A) 
53 70  

 

 

Угрожени простор 
 

Мјерење буке у сврху снимања нултог стања вршено је на локацији гдје се планира 
изградња ХЕ Бистрица Б-1, на обали ријеке Бистрице, магистрални пут Сарајево-
Фоча. У околини се, поред ријеке Бистрице, још налази нешто високог и ниског 
растиња те камењар. 

 
Смањење нивоа буке од извора до угроженог подручја 
 
а) снижење буке са удаљеношћу 
 
С обзиром да се ради о тачкастим изворима звука и најближем угроженом  објекту 
очекивати је смањење буке са удвостручењем удаљености од мјеста мјерења 
испред објекта у слободном простору. Оваква законитост слабљења назива се 
''закон 6 dB'', јер се ниво звука смањује за 6 dB при удвостручењу растојања од 
извора. 
Вриједност буке у стамбеним објектима зависи од квалитета како урађених радова, 
тако и од пројекта стамбеног објекта.  
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б) снижење буке под утицајем простора 
 
Око локације има дрвећа и ниског растиња које утиче на смањење укупне буке. 
Средња вриједност коефицијента апсорпције растиња (крошње листопадног 
дрвећа) је βi=0.18, крошње четинара βi=0.15, док је за густо високо грмље βi=0.26.  
 
в) снижење буке под утицајем препреке и конфигурације терена 
 
Конфигурација терена је таква да утиче на смањење буке. 
 
г) апсорпција звука у простору 
 
На коначан ефект редукције буке знатан утицај може имати апсорпција звука у 
простору. Апсорпција звука је процес ослабљивања звука који овиси од природе 
површине на коју звучни талас наилази. Апсорпција материјала није константна по 
цијелом опсегу фреквентног спектра. 
 
Ефикасност звучне апсорпције одређује се помоћу коефицијента апсорпције 
материјала, броја који се креће од 0 до 1. Апсорпција материјала није овисна само 
од коефицијента апсорпције, већ је овисна и од угла упадног звучног таласа. Процес 
ослабљења звука у простору састоји се од сложеног распореда вишеструких 
звучних таласа који се крећу у простору и рефлектују од површина, при чему свака 
рефлексија ослабљује јачину таласа до одређеног степена. 

ЗАКЉУЧАК 

На локацијама на којима се планира изградња ХЕ Бистрица- Б1, на ријеци Бистрици 
општина Фоча,  у околни простор не емитује бука која прелази дозвољене граничне 
вриједности прописане Правилником о дозвољеним границама интензитета звука 
и шума (Службени лист СР БиХ, број 46/89). 
Измјерени ново буке у тренутку мјерења је био 50 dB(A) ММ1 и 53 dB(A) ММ2 док 
је дозвољени према Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и 
шума (Службени лист СР БиХ број 46/89) за VI зону – Индустријско, складишно, 
сервисно и саобраћајно без станова, 70 dB(A). 

 
Мјерење нивоа буке на горе наведенимм локацијама извршено је у сврху снимања 
нултог стања. 
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2.2.4. Ниво јонизујућих и нејонизујућих зрачења 
 
Мјерења интензитета електричног и магнетног поља  

 

Мјерење параметара НФ електромагнетних поља проводи се у складу са сљедећом 

законском регулативом и нормативним документима: 

 

• Закон о заштити од нејонизујућих зрачења, („Службени гласник Републике 

Српске“ број 36/19) 

• Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебеног интереса, 

(„Службени гласник Републике Српске“), број 112/05 

• Правилник о стручним пословима заштите од електромагнетних поља, 

(„Службени гласник Републике Српске“), број 43/20, 

• Правилник о заштити од електромагнетских полја до 300 ГХз, („Службени 

гласник Републике Српске“), број 99/19 

• БАС ИЕЦ 61786:2010 – Мјерење нискофреквентних магнетних и 

електричних поља којима су изложени људи -  Посебни захтјеви за 

инструменте и упутство за мјерење (IEC 61786:1998, IDT) 

• Правило 37 /2008 о ограничавању емисија електромагнетног зрачења 

(“Службени гласник БиХ”, број 80/08) и међународним стандардима. 

МЈЕРНА ОПРЕМА 
 
Приликом испитивања електромагнетних нискофреквентних зрачења користи се 
сљедећа мјерна опрема: 

МЈЕРАЧ ПОЉА 

 

ПРОИЗВОЂАЧ: MASCHEK 

ТИП: 3D H/E fieldmeter ESM-100 

СЕРИЈСКИ БРОЈ: 972029 

ФРЕКФЕНТНИ ОПСЕГ: 5 Hz – 400 kHz 

МЈЕРНИ ОПСЕГ: 
100 mV/m – 100 kV/m 
1 nT – 20 mT 

ДАЉИНСКА КОНТРОЛА: Fibre optic cable 

СОФТВЕР Graph ESM – 100 

ДАТУМ КАЛИБРАЦИЈЕ: 26. април 2021. год. 
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У сврху израде предметне Студије извршено је систематском испитивању 
интензитета нејонизујућег зрачења, мјерења интензитета електричног и 
магнетног поља су извршена на локацији планиране машинске зграде на  3 мјерне 
тачака. 
Изградња планиране хидроелектране „ХЕ Б-1“ планирана је у кањону ријеке 
Бистрице, на њеној десној обали низводно од насеља Миљевина. Представља прву 
од три степенице система хидроелектрана „Бистрица“. Просторна цјелина на којој 
би се налазила предметна хидроелектрана заузимала би површину од приближно 
128 хектара земљишта у већинском власништву ЈПШ “Шуме Републике Српске“.  
Преградно мјесто и захват су лоцирани у изразито несиметричном преградном 
профилу одмх поред магистралног пута М18 Сарајево – Фоча. Изграднњом бране 
формира се мала акумулација која има улогу подзиања успорене коте нивоа у 
ријеци за потребе захватања и вођења воде у доводни тунел али и улогу таложења 
наноса у кориту ријеке Бистрице са могућношћу његовог повременог испирања. 
Доводни систем се састоји од захвата, улазне грађевине, доводног тунела, 
водостана, водостансе затварачнице и подземног цјевовода.  
Машинска зграда лоцирана је на десној страни ријеке Бистрице са димензијама 
35x16м и висине од 12 м од коте платоа. Објекат је планиран као двопросторни, са 
високим дијелом у којем ће бити монтиране три Френсисове турбине и три пратећа 
хоризонтална генератора. Сви електрични водови предвиђени су за постављање у 
подне канале као и сви ормари за управљање и усмјеравање електричне енергије.  
Излазна снага новопланираног постројења за производњу електричне енергије „ХЕ 
Бистрица Б-1“ износи 10 696 МW са годишњом прозводњом 42,96 GWh. 
 
Чланом 10 Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, Службени гласник 
Републике Српске број 36/19 дефинисано је за које је изворе електромагнетних 
поља неопходно извршити систематско испитивање нејонизујућих зрачења. На 
основу напријед наведеног испитивање је потребно урадити за надземне и 
подземне електроенергетске водове називног напона 35 kV и већег, 
дистрибутивне трансформаторске станице у стамбеном објекту или другом 
објекту гдје људи дуже бораве и дистрибутивну трансформаторску станицу изван 
стамбеног објекта или другог објекта гдје људи дуже бораве називног напона 35 
kV и већег.  
 
С обзиром да је предметни простор неизграђен изабране су 3 мјерне тачака како би 
се дефинисао интензитет електричног и магнетног поља прије изградње 
предметног електроенергетског објекта. 
 
На наредним сликама приказане су прегледне карте предметне хидроелектране. 
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Слика број 40. Шема ХЕ Бистрица Б-1 

 

На наредној слици приказана је карта са означеним мјерним тачкама у простору 
планираног погона за производњу електричне енергије ХЕ Бистрица Б-1 (снимак 
са Гоогле Еартх-а). 
 

 
Слика број 41. Приказ мјерних тачака у околини планиране МХЕ Бистрица Б-1 
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На наредним сликама приказана су мјеста на којима је извршено мјерење (мјерне 
тачке): 

 

 
 

Слика бро 42. Мјерно мјесто број 1  
(координате мјерне тачке: 43°30'25.47"Н      18°41'17.27"Е) 

 
 

 
 

Слика број 43. Мјерно мјесто број 2   
(координате мјерне тачке: 43°30'24.62"Н     18°41'13.18"Е) 
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Слика број 44. Мјерно мјесто број 3  
(координате мјерне тачке: 43°30'22.96"Н    18°41'16.89"Е) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

125 
 
 

 

 

 

 

 

МЈЕРНА НЕСИГУРНОСТ 
 
Сваки мјерни поступак у себи садржи и случајне погрешке. Како се такве погрешке 
не могу избјећи, а често ни контролисати, потребно је идентификовати њихове 
узроке и квантификовати њихов утицај на укупни резултат мјерења. 
 
Мјерна несигурност електричног поља: 

 

Мјерна величина 
Мјерна несигурност Стандардна несигурност 

U(xi) u(xi)  

AF 0.00000 % 0.00000 

F 4.00000 % 2.31214 

L 4.00000 % 2.31214 

A 5.00000 % 2.89017 

Утицај мјеритеља 3.25000 % 1.87861 

ΔT 1.00000 % 0.57803 

Δr 0.00000 % 0.00000 

Комбинована стандардна 
 несигурност 

4.78627 

Проширена несигурност 
(интервал поузданости 95 %) 

9.57254 
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Мјерна несигурност магнетног поља: 
 

Мјерна величина 
Мјерна несигурност Стандардна несигурност 

U(xi) u(xi)  

AF 0.00000 % 0.00000 

F 6.00000 % 3.46821 

L 5.00000 % 2.89017 

A 5.00000 % 2.89017 

Утицај мјеритеља 3.25000 % 1.87861 

ΔT 1.00000 % 0.57803 

Δr 0.00000 % 0.00000 

Комбинована стандардна 
 несигурност 

5.70946 

Проширена несигурност 
(интервал поузданости 95 %) 

11.41893 

 
Фактор проширења к утиче на сигурност да већи број мјерења припада интервалу 
који сматрамо сигурним.  За вриједност к=2 и случајну расподјелу добијамо да  95% 
резултата мјерења припада интервалу. За најнеповољнији случај људске 
изложености електромагнетним пољима проширена мјерна несигурност за јачину 
електичног поља износи 9,57% (±0,8 dB) и за магнетно поље 11,42% (±0,94 dB). 
 
Напомена: Параметар проширене мјерне несигурности за јачину електричног поља 9,57% (± 0,8 dB) 
и за магнетно поље 11,42% (±0,94 dB) израчунат је у складу са Упутством за прорачун мјерне 
несигурности НФ електромагнетног поља (Q.ЛАБ.УП.12) и Обрасцем за прорачун мјерне 
несигурности НФ електричног поља (Q.ЛАБ.ОБ.052 изд. 1). 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

127 
 
 

 

 

 

 

 

МАКСИМАЛНЕ ДОЗВОЉЕНЕ ВРИЈЕДНОСТИ 
 
У табелама испод је дат кратак преглед граничних вриједности за излагање у 
подручју повећане осјетљивости (општа популација) и професионалне 
осјетљивости (техничко особље). 
 

Табела 46. Границе излагања електромагнетном зрачењу за подручје повећане 
осјетљивости 

Фреквенција  f 

Јачина 

електричног 

поља E (V/m) 

Јачина 

магнетног 

поља H (A/m) 

Густина 

магнетног 

флукса B 

(µT) 

Вријеме 

усредњавања 

t (минуте) 

< 1 Hz 5 600 12 800 16 000 / 

1 Hz – 8 Hz 4 000 12 800/ f2 16 000/ f2 / 

8 Hz – 25 Hz 4 000 1 600/f 2 000/f / 

0.025 kHz – 0.8 kHz 100/f 1.6/f  2/f / 

0.8 kHz – 3 kHz 100/f 2 2.5 / 

3 kHz – 100 kHz 34.8 2 2.5 / 

100 kHz – 150 kHz 34.8 2 2.5 6 

0,15 MHz – 1 MHz 34.8 0.292/f 0.368/f 6 

1 MHz – 10 MHz 34.8/f ½ 0.292/f 0.368/f 6 

10 MHz – 400 MHz 11.2 0.0292 0.0368 6 

400 MHz – 2000 MHz 0.55f½ 0.00148 f ½ 0.00184f½ 6 

2 GHz – 10 GHz 24.4 0.064 0.08 6 

10 GHz – 300 GHz 24.4 0.064 0.08 68/f 1.05 
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Табела 47. Границе излагања електромагнетном зрачењу за јавна подручја 

Фреквенција  f 

Јачина 

електричног 

поља E (V/m) 

Јачина 

магнетног 

поља H (A/m) 

Густина 

магнетног 

флукса B 

(µT) 

Вријеме 

усредњавања 

t (минуте) 

< 1 Hz 5 600 12 800 16 000 / 

1 Hz – 8 Hz 4 000 12 800/ f2 16 000/ f2 / 

8 Hz – 25 Hz 4 000 1 600/f 2 000/f / 

0.025 kHz – 0.8 kHz 250/f 4/f  5/f / 

0.8 kHz – 3 kHz 100/f 2 2.5 / 

3 kHz – 100 kHz 34.8 2 2.5 / 

100 kHz – 150 kHz 34.8 2 2.5 6 

0,15 MHz – 1 MHz 34.8 0.292/f 0.368/f 6 

1 MHz – 10 MHz 34.8/f ½ 0.292/f 0.368/f 6 

10 MHz – 400 MHz 11.2 0.0292 0.0368 6 

400 MHz – 2000 MHz 0.55f½ 0.00148 f ½ 0.00184 f½ 6 

2 GHz – 10 GHz 24.4 0.064 0.08 6 

10 GHz – 300 GHz 24.4 0.064 0.08 68/f 1.05 

Табела 48. Границе излагања електромагнетском зрачењу за подручје 
професионалне изложености 

Фреквенција  f 

Јачина 

електричног 

поља E (V/m) 

Јачина 

магнетног 

поља H (A/m) 

Густина 

магнетног 

флукса B (µT) 

Вријеме 

усредњавања 

t (минуте) 

< 1 Hz 14 000 32 000 40 000 / 

1 Hz – 8 Hz 10 000 32 000/f2 40 000/ f2 / 

8 Hz – 25 Hz 10 000 4 000/f 5 000/f / 

0.025 kHz – 0.8 kHz 250/f 4/f 5/f / 

0.8 kHz – 3 kHz 250/f 5 6.25 / 

3 kHz – 100 kHz 87 5 6.25 / 

100  kHz – 150 kHz 87 5 6.25 6 

0,15 MHz – 1 MHz 87 0.73/f 0.92/f 6 

1 MHz – 10 MHz 87/f½ 0.73/f 0.92/f 6 

10 MHz – 400 MHz 28 0.073 0.092 6 

400 MHz – 2000 MHz 1.375/f½ 0.0073f ½ 0.0046 f½ 6 

2 GHz – 10 GHz 61 0.16 0.20 6 

10 GHz – 300 GHz 61 0.16 0.20 68/f 1.05 

При прорачуну  дозвољених вриједности фреквенције се узимају у облику у којој су 
дате у табелама.  
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РЕЗУЛТАТИ МЈЕРЕЊА 
 
Мјерне тачке, висина (h) на којој су мјерене/рачунате вриједности електричног и 
магнетног поља, резултати добијени мјерењем интензитета поља (𝐸𝑛𝑜/𝐵𝑛𝑜) у 
близини неоптерећене (без напона) и оптерећене (𝐸𝑜𝑝𝑡/𝐵𝑜𝑝𝑡) трафостанице, 

мјерене вриједности добијене у близини трафостанице под напоном кориговане за 
мјерну несигурност (процењена највећа вриједност 𝐸𝑚𝑎𝑥 = (1 + 0,0957) 𝐸𝑜𝑝𝑡 i 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = (1 + 0,1142)𝐵𝑜𝑝𝑡), просторна средња вриједност: 

 �̅� = √
𝐸𝑚𝑎𝑥(ℎ=0,5𝑚)2+𝐸𝑚𝑎𝑥(ℎ=1.0𝑚)2+𝐸𝑚𝑎𝑥(ℎ=1.5𝑚)2

3
   

 

�̅� = √
𝐵𝑚𝑎𝑥(ℎ = 0,5𝑚)2 + 𝐵𝑚𝑎𝑥(ℎ = 1.0𝑚)2 + 𝐵𝑚𝑎𝑥(ℎ = 1.5𝑚)2

3
 

теоријска предикција интензитета поља (𝐸𝑡ℎ i 𝐵𝑡ℎ) приликом максималног 
оптерећења и  коефицијент изложености у тренутку мјерења рачунат за област 
повећане осјетљивости, изложену зрачењу ниских фреквенција дате су редом у 
Табели 3. за електрично и у Табели 4. за магнетно поље. Номиналне вриједности 
електричног и магнетног поља редом се рачунају сљедећим формулама: 

𝐸𝑛𝑜𝑚 = �̅�, 
 

𝐵𝑛𝑜𝑚 =
�̅�

оптерећење
 

 
Мјерене су и рачунате вредности интензитета електричног поља (E) у јединицама 
V/m и густине магнетног флукса тј. магнетне индукције (B)  изражене у јединицама 
Т, на три различите висине од тла 0,5 m, 1 m и 1,5 m. 
 
Граничне вриједности интезитета електричног поља фреквенције 50 Hz  
износе:  
 

 E=5000 V/m за подручје професионалног излагања 

 E=2000 V/m за подручје повећане осјетљивости 

 
Граничне вриједности густине магнетног флукса при фреквенцији 50 Hz  
износе:  
 

 B=100 µT за подручје професионалног излагања 

 B=40 µT за подручје повећане осетљивости. 
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Табела 49. Резултати мјерења и теоријска предикција електричног поља 
Р

. б
р

. 

М
је

р
н

о
 

м
је

ст
о

 

h
 [

m
] 

𝑬𝒏𝒐 [𝑽/𝒎] 𝑬𝒐𝒑𝒕[𝑽/𝒎] 𝑬𝒎𝒂𝒙[𝑽/𝒎] �̅�[𝑽/𝒎] 𝒏 = ∑
𝑬𝒊

𝑬𝑹𝑳𝒊
𝒊

 

1 MT1 1.0 0,20  0,22 

0,14 0,000110 2 MT1 1.5 0,10  0,11 

3 MT1 1.7 0,00  0,00 

4 MT2 1.0 0,10  0,11 

0,09 0,000055 5 MT2 1.5 0,10  0,11 

6 MT2 1.7 0,00  0,00 

7 MT3 1.0 0,30  0,33 

0,21 0,000164 8 MT3 1.5 0,10  0,11 

9 MT3 1.7 0,10  0,11 

 
𝐸𝑖- је електрично поље i-те фреквенције 
𝐸𝑅𝐿𝑖- је референтна вриједност електричног поља за повећану осјетљивост на i-тој 
фреквенцији 

 
Табела 50. Резултати мјерења и теоријска предикција густине магнетног флукса 

(маг. индукције) 

R
. b

r.
 

M
je

rn
o

 m
je

st
o

 

h
 [

m
] 

𝑩𝒏𝒐 [𝒏𝑻] 𝑩𝒐𝒑𝒕[𝒏𝑻] 𝑩𝒎𝒂𝒙[𝒏𝑻] �̅�[𝒏𝑻] 𝑩𝒏𝒐𝒎[𝒏𝑻] 

𝒏

= ∑
𝑩𝒊

𝑩𝑹𝑳𝒊
𝒊

 

1 MT1 1.0 1,00  1,11 

1,58 

  

0,000056 2 MT1 1.5 1,00  1,11   

3 MT1 1.7 2,00  2,23   

4 MT2 1.0 0,00  0,00 

2,03 

  

0,000084 5 MT2 1.5 1,00  1,11   

6 MT2 1.7 3,00  3,34   

7 MT3 1.0 5,00  5,57 

3,52 

  

0,000139 8 MT3 1.5 2,00  2,23   

9 MT3 1.7 1,00  1,11   

𝐵𝑖- је интензитет магнетне индукције на i -тој фреквенцији 
𝐵𝑅𝐿𝑖- референтна вредност магнетне индукције за повећану осетљивост на i -тој 
фреквенцији 
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�̅� = √
𝐵𝑚𝑎𝑥(ℎ = 1𝑚)2 + 𝐵𝑚𝑎𝑥(ℎ = 1.5𝑚)2 + 𝐵𝑚𝑎𝑥(ℎ = 1.7𝑚)2

3
 

 
Према Сл.гласнику бр. 99/19, а у случају електромагнетних поља више независних 
извора зрачења различитих фреквенција, за референтне величине у опсегу до 10 
MHz морају бити испуњена сљедећа два захтјева: 
 

∑
𝐸𝑓

𝐸 𝑔.𝑓 
+ ∑

𝐸𝑓

𝐸𝑔1

10𝑀𝐻𝑧

𝑓>1𝑀𝐻𝑧

≤ 1

1𝑀𝐻𝑧

𝑓=1𝐻𝑧

 

 

∑
𝐻𝑓

𝐻 𝑔.𝑓 
+ ∑

𝐻𝑓

𝐻𝑔1

10𝑀𝐻𝑧

𝑓>1𝑀𝐻𝑧

≤ 1

1𝑀𝐻𝑧

𝑓=1𝐻𝑧

 

 
Ef   - ефективна вриједност јачине електричног поља у V/m на фрекфенцији  f. 
Egf  - гранична вриједност електричног поља у V/m на фрекфенцији  f ( Tabela 1 i 2 ) 
Hf   - ефективна вриједност јачине магнетног поља у A/m на фрекфенцији  f. 
Hgf  - гранична вриједност јачине магнетног поља у A/m на фрекфенцији  f ( Tabela 
1 i 2) 
 
 
ЗАКЉУЧАК 
 
Из „Табеле 49“ види се да је јачина електричног поља у мјереним тачкама УНУТАР 
прописаних вриједности, а у складу са Правилником о заштити од 
електромагнетских поља до 300 GHz, Службени гласник Републике Српске, бр. 
99/19 за „подручје повећане осјетљивости и јавна подручја”. Према томе, наведени 
извор електромагнетног зрачења ЗАДОВОЉАВА прописане вриједности јачине 
електричног поља. 
  
Из „Табеле 50“ види се да је јачина магнетног поља у мјереним тачкама УНУТАР 
прописаних вриједности, а у складу са Правилником о заштити од 
електромагнетских полја до 300 GHz, Службени гласник Републике Српске, бр. 
99/19 за „ подручје повећане осјетљивости и јавна подручја”. Према томе, наведени 
извор електромагнетног зрачења ЗАДОВОЉАВА прописане вриједности јачине 
магнетног поља. 
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2.2.5. Квалитет површинских вода и угроженост отпадним водама индустрије, 
насеља и пољопривредне производње 
 
Уредбом о класификацији и категоризацији водотока (Сл. гласник РС, бр. 42/01) 
одређују се класе воде према квалитету који подржава еколошку функцију датих 
типова акватичних система, као и коришћење вода за постојеће и планиране 
употребе, а односи се на све површинске и подземне воде. 
Класификација површинских вода врши се на основу двије групе критеријума: 
општих који карактеришу еколошки статус воде и критеријума специфичних 
опасних и токсичних супстанци које у водену средину доспијевају као резултат 
различитих индустријских и других антропогених активности. 
За индикацију присутних загађивача који се јављају у раствореном и 
нераствореном облику постоји низ показатеља као што су pH, 
електропроводљивост, суспендоване и седиментне материје, HPK, BPK и сл. 
Заштита вода дефинисана је законском регулативом на основу параметара 
квалитета површинских вода и параметара квалитета отпадних вода које се у њих 
упуштају. Класификација површинских вода врши се на основу двије групе 
критеријума: општих, који карактеришу еколошки статус воде и критеријума 
специфичних опасних и токсичних супстанци, које у водену средину доспијевају 
као резултат различитих индустријских и других антропогених активности. 
Еколошки статус површинских вода дефинише се кроз пет класа квалитета: висок 
статус, добар статус, умјерен статус, лош статус и веома лош статус. Допуштене 
граничне вриједности параметара за поједине класе вода приказане су у слиједећој 
табели. 

Табела 51. Физичко-хемијске карактеристике водотока по класама 
квалитета (Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока, Сл. 

гласник РС бр. 42/01) 
 

Параметар Класа квалитета површинских вода 

 
pH – вриједност 

1. 2. 3. 4. 5. 

6,8 8,5 6,8 8,8 6,5-9,0 6,5 9,5 <6,5>9,5 

Алкалитет, као CaCO3, 
g/m3 

>175 175-150 150-100 100-50 <50 

Укупна тврдоћа, као 
CaCO3, g/m3 

>160 160-140 140-100 100-70 <70 

Електропроводљивост, 
μS/cm 

<400 400-600 600-800 800-1500 >1500 

Укупне чврсте 
материје, g/m3 

<300 300-350 350-450 450-600 >600 

Укупне сусп. материје, 
g/m3 

<2 2-5 5-10 10-15 >15 

Растворени кисеоник, 
g/m3 

>7 7-6 6-4 4-3 <3 

Засићеност 
кисеоником, % 

80-100 80-70 70-50 50-20 <20 
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Презасићеност 
кисеоником 

 110-120 120-130 130-150 >150 

BPK5 при 20 C, gО2/m3 <2 2-4 4-7 7-15 >15 

HPK из KMnO4 , gО2/m3 <6 6-10 10-15 15-30 >30 

Амонијачни азот, g/m3 <0,1 0,1-0,2 0,2-0,4 0,4-1,0 >1,0 

Нитритни азот, g/m3 <0,01 0,01- 
0,03 

0,03-0,05 0,05-0,2 >0,2 

Нитратни азот, g/m3 <1 1-6 6-12 12-30 >30 

Фосфор, g/m3 <0,01 0,01- 
0,03 

0,03-0,05 0,05-0,1 >0,1 

PAH, mg/m3 <0,1 0,1-0,2 0,1-0,2 0,2-0,5 >0,5 

PCBs, mg/m3 <0,01 <0,02 0,02-0,04 0,04-0,06 >0,06 

Фенолни индекс, mg/m3 <1 1-3 3-5 5-10 >10 

Минерална уља, mg/m3 <10 10-20 20-50 50-100 >100 

Детерџенти, mg/m3 <100 100-200 200-300 300-500 >500 

Гвожђе, mg/m3 <100 100-200 200-500 500-1000 >1000 

Манган, mg/m3 <50 50-100 100-200 200-400 >400 

Олово, mg/m3 <0,1 0,1-0,5 0,5-2 2-5 >5 

Кадмијум, mg/m3 - 0,05-1 1-2 2-5 >5 

Арсен, mg/m3 <10 10-20 20-40 50-70 >70 

Укупно хром, mg/m3 <5 5-15 15-30 30-50 >50 

Сулфати, g/m3 <50 50-75 75-100 100-150 >150 

Хлориди, g/m3 <20 20-40 40-100 100-200 >200 

Флуориди, g/m3 <0,5 0,5-0,7 0,7-1,0 1,0-1,7 >1,7 

 
Институт за воде д.о.о Бијељина на основу уговора са Инвеститором будуће ХЕ Б-3, 
ХЕ Б-2а и ХЕ Б-1, је пратио испитивања квалитета водотока Бистрице (у току 2007. 
године) за потребе израде Студије утицаја на животну средину за поменуте 
хидроелектране. Испитивања су вршена на два мјерна мјеста и то: 

- мјерно мјесто бр. 1 – преградна брана Б3, 
- мјерно мјесто бр. 2 – Оцркавље, 

Уредбом о класификацији и категоризацији водотока (Сл. Гласник РС бр.42/01) 
дефинисани су критеријуми за класификацију и начин класификације 
површинских и подземних вода, а извршена је и категоризација водотока. Ријека 
Бистрица припада сливу ријеке Дрине , те сходно члану 29 Уредбе, сматра се да је 
водоток прве категорије , на шта указују и акватични организми, а посебно 
ихтиофаунистичке врсте. Изградњом преграде неће се промјенити физичко-
хемијски састав воде који је прописан и предложен законским актима ако се 
Инвеститор буде придржавао свих наложених мјера. На предметној локацији гдје 
ће се градити ХЕ Б1 нема индустријских, стамбених или објеката занатских и 
услужних дјелатности, тако да нема ни отпадних вода које би угрозиле водотоке 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

134 
 
 

 

 

 

 

 

или подземне воде. Мјеста узорковања површинских вода ријеке Бистрице дата су 
на слиједећој карти: 
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Мјeрно мјесто бр.1 - Прегеадна брана Б – III 
Датум узорковања: 13.09.2007 
РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА 
а) Испитивања вршена на терену: 

 
 
б) Испитивања вршена у лабораторији: 
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Табела бр.52. Квалитативна анализа фитопланктона 
 

Редни 

број 
Назив таксона 

 Bacillariophyta 

1.  Amphora ovalis Kutzing 

2.  Cocconeis placentula Ehrh. 

3.  Cymbella ventricosa Kutzing 

4.  Diatoma elongatum Agardh 

5.  Diatoma vulgare Bory 

6.  Gomphonema sp. 

7.  Gyrosigma attenuatum W.Smith 

8.  Meridion circulare Agardh 

9.  Navicula radiosa Kutzing 

10.  Nitzschia linearis W.Smith 

11.  Nitzschia sigmoidea (Ehrh.) W.Smith 

12.  Pinnularia subcapitata Greg 

13.  Pinullaria sp. 

14.  Synedra ulna (Nitzsch.)Ehrh. 

15.  Surirella spiralis Kutzing 

 Chlorophyta 

 Ulotrichales 

1.  Ulotrix sp 

 
Табела бр.53. Квалитативна анализа фитопланктона 

 

Редни 

број 
Назив таксона 

Релативна 

бројност 

Индикаторска 

вриједност за 

сапробност 

„s“ 

 Cyanobacteria   

 Oscillatoria formosa (Bory)  3.10  

 Bacillariophyta   

1.  Diatoma elongatum Agardh  1  1.50 

 Diatoma vulgare Bory  1.85  

 Gyrosigma attenuatum W.Smith  1.80  

 Meridion circulare Agardh  0.65  
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 Nitzschia linearis W.Smith  1.50  

 Pinullaria sp.   

 Surirella spiralis Kutzing  1.00  

 Chlorophyta   

 Siphonocladales   

1.  Cladophera glomerata Kutz.  1  1.65 

2.  Conjugales   

3.  
Closterium moniliferum (Bory, 

Ehrh.)  
1  2.15 

4.  Spyrogira sp   

 
Табела бр.54. Индекс сапробност С 

 
Израчунате вриједности за индекс сапробности С 

Редни бр. Испитивани профил                                             Индекс сапробности С 

1. Бистрица (преградна брана)                                                  1,58 

 
Табела бр.55. Резултати испитивања зоопланктона 

 
КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА ЗООПЛАНКТОНА 

Редни 

број 
НАЗИВ ТАКСОНА 

 Rotatoria 

 Philodina roseola (Ehrenberg) 

 Philodina fallaciosa Wulfert 

 
Табела бр.56. Резултати испитивања зоопланктона 

 

Редни 

број 
НАЗИВ ТАКСОНА 

РЕЛАТИВНА 

БРОЈНОСТ 

(АБУНДАНЦА) 

ИНДИКАТОРСКА 

ВРИЈЕДНОСТ ЗА 

САПРОБНОСТ 

„с“ 

 Rotatoria   

 Philodina roseola (Ehrenberg) 1 1.50 

 Philodina fallaciosa Wulfert 1 1.50 

 
 
 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

138 
 
 

 

 

 

 

 

Табела бр.57. Индекс сапробности С 
 

Израчунате вриједности за индекс сапробности С 

Редни бр. Испитивани профил                                             Индекс сапробности С 

1. Бистрица (преградна брана)                                                  1,50 

 
Табела бр.58. Резултати испитивања макрозообентоса 

 

Редни 

број  
ИСПИТИВАНИ ПРОФИЛ 

ТРЕНТ БИОТИЧКИ 

ИНДЕКС (Wodwiss, 

1978) (број група) 

КАТЕГОРИЈА 

ВОДОТОКА 

 Бистрица (Преградна брана) 6 III 

 
Табела бр.59. Резултати микробиолошких испитивања 

 

Испитивани параметар  
Метода 

испитивања 

Јединица 

мјере  
Резултат 

Укупан број аеробних 

органотрофа 

на 22-26ºС 

М038  kol/cm3  8 400 

Укупан број аеробних 

органотрофа 

на 35ºС  

М038  kol/cm3 490 

Укупан број колиформних 

бактерија  
М039  MPN/100ml  2 500 

Укупан број колиформних 

бактерија фекалног порекла  
М040  MPN/100ml  90 

 
На основу горе наведених резултата за мјерно мјесто бр 1. може се констатовати 
слиједеће: 

- општи параметри pH, електропроводљивост растворени 
кисеоник су у границама I класе квалитета површинских вода, 
док су суспендоване материје у границама II класе. 

- сви параметри кисеоничког режима су у границама I класе, осим 
BPK5 који је припадао III класи. 

- Од нутријената нитрити, нитрати и амонијум јон припадају I 
класи квалитета.  

- Међу неорганским – токсичним супстанцама, испитивани метали 
и металоиди су у границама прве класе. 
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- Резултати микробиолошких испитивања показују да је вода у 
том периоду узорковања била у границама II класе. 

- На основу биолошких параметара, концентрације хлорофила 
ријека Бистрица припада I класи водотока – еколошки статус 
висок, док индекс сапробности показује II класу 
водотока – еколошки статус добар. 

 
Мјерно мјесто бр. 2 - Ријека Бистрица – Оцркавље 
Датум узорковања: 18.06.2007. 

 
Табела бр. 60. Резултати физичко-хемијских испитивања 

 

Испитивани параметар  
Метода 

испитивања 

Јединица 

мјере  
Резултат 

Водостај -  cm  70 

Проток MT 001  m3/s  4 

Температура ваздуха  -  °C  28 

Температура воде  MT 003  °C  12.3 

pH  MT 006  pH  8.13 

Електропроводљивост МТ 007  µS/cm  272 

Растворени кисеоник  МТ 005  mg/l  11.6 

%засићења  МТ 005  %  116 

 
Табела бр. 61. Резултати физичко-хемијских испитивања 

 

Испитивани параметар  
Метода 

испитивања 

Јединица 

мјере  
Резултат 

Ук. алкалитет CaCO3  MT 012  g/m3  159 

утрошак KMnO4  -  g/m3  5.3 

HPK (O2 из KMnO4)  -  g/m3  1.3 

HPK (O2 из KMnO4) 

филтрирани  
-  

g/m3  
0.9 

HPK (O2 бихроматни)  MT 010  g/m3  5.0 

HPK (O2 бихроматни) 

филтрирани  
MT 010  

g/m3  
<5 

BPK5  MT 009  g/m3  7.3 

Нитрити MT 017  g/m3  <0.005 

Нитрати  MT 015  g/m3  0.20 
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Амонијум јон  -  g/m3  0.10 

Ук. суви остатак  -  g/m3  206 

Ук. жарени остатак  -  g/m3  134 

Губитак жарењем  -  g/m3  72 

Ук. суспенд. материје  MT 004  g/m3  <1 

Ук. тврдоћа CaCO3  -  g/m3  165 

Калцијум -  g/m3  57.7 

Магнезијум -  g/m3  5.0 

Бикарбонати -  g/m3  184 

Ук. фосфати филтрирани  MT 019  g/m3  0.020 

Ук. фосфати  MT 019  g/m3  0.024 

Орто фосфати  MT 019  g/m3  <0.01 

Ук. Kjeldal азот MT 018  g/m3  <0.5 

Манган  -  g/m3  <0.01 

Гвожђе  -  g/m3  <0.07 

Бакар MT 024  g/m3  <0.01 

Хром  MT 025  mg/m3  <2 

Цинк MT 024  g/m3  <0.01 

Хлорофил a  MT 026  mg/m3  0.30 

 
Табела бр. 62. Резултати испитивања фитопланктона 

 

Редни 

број  
НАЗИВ ТАКСОНА 

Cyanobacteria 

1.  Oscillatoria sp. 

Bacillariophyta 

1.  Cocconeis placentula Ehrh. 

2.  Cymatopleura solea (Breb.) W.Smith 

3.  Cymatopleura sp. 

4.  Cymbella lanceolata (Ehrh.) v.Heuck 

5.  Cymbella ventricosa Kutzing 

6.  Diatoma elongatum Agardh 

7.  Diatoma vulgare Bory 

8.  Gyrosigma attenuatum W.Smith 

9.  Meridion circulare Agardh 
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10.  Nitzschia sp. 

11.  Pinnularia nobilis Ehrh. 

12.  Pinullaria subcapitata Greg 

13.  Surirella spiralis Kutzing 

Chlorophyta 

1.  Conjugales 

2.  Closterium acerosu Ehrh. 

3.  Closterium moniliferum (Bory) Ehrh. 

4.  Closterium ehrenberghi (Menegh.) 

 
Табела бр.63. Квантитативна анализа фитопланктона 

 

Редни 

број 
НАЗИВ ТАКСОНА 

Индикаторска 

вриједност за 

сапробност 

(таблична 

вредност) 

с 

Релативна 

бројност 

(абунданца) 

х 

Cyanobacteria 

1.  Oscillatoria sp.  1  

Bacillariophyta 

1.  Cocconeis placentula Ehrh.  1.35  5 

2.  
Cymatopleura solea (Breb.) 

W.Smith  
2.35  1 

3.  Cymatopleura sp.   

4.  
Cymbella lanceolata (Ehrh.) 

v.Heuck  
1.90  1 

5.  Cymbella ventricosa Kutzing  1.35  1 

6.  Diatoma elongatum Agardh  1.50  2 

7.  Diatoma vulgare Bory  1.85  7 

8.  Gyrosigma attenuatum W.Smith  1.80  3 

9.  Meridion circulare Agardh   

10.  Nitzschia sp.  2  

11.  Pinnularia nobilis Ehrh.  1.00  5 

12.  Pinullaria subcapitata Greg  1.00  1 

13.  Surirella spiralis Kutzing  1.00  2 
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Chlorophyta 

1.  Conjugales 2.80  1 

2.  Closterium acerosu Ehrh.  2.15  1 

3.  
Closterium moniliferum (Bory) 

Ehrh.  
1.80  1 

4.  
Closterium ehrenberghi 

(Menegh.)  
2.80  1 

 
Табела бр. 64. Израчунате вриједности за индекс сапробности С 

 
Редни 

број  
ИСПИТИВАНИ ПРОФИЛ ИНДЕКС САПРОБНОСТИ „С“ 

 Бистрица (Оцркавље) 1.56 

 
Табела бр. 65. Резултати испитивања зоопланктона 

 
Редни 

број  
НАЗИВ ТАКСОНА 

Rotatoria 

1.  Colurella adriatica (Ehrh.) 

2.  Clurella colurus (Ehrh.) 

3.  Colurella uncinata bicuspidata (Ehrenberg) 

4.  Cephalodella gibba (Ehrenberg) 

5.  Cephalodella forficula (Ehrenberg) 

6.  Cephalodella sterea (Gosse) 

7.  Cephalodella sp. 

8.  Dicranophorus grandis (Ehrenberg) 

9.  Dicranophorus forcipatus Muller 

10.  Discotrocha sp. 

11.  Euchlanis dilatata (Ehrenberg) 

12.  Encentrum putorius Wulfert 

13.  Lepadella pattela (Muller) 

14.  Philodina citrina Ehrenberg 

15.  Philodina roseola (Ehrenberg) 

16.  Proales theodora (Gosse) 

17.  Proales sordida (Gosse) 
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18.  Rotaria citria (Ehrh) 

19.  copepodit stadijum 

20.  nauplius od HARPACTICOIDA 

21.  HARPACTICOIDA 

22.  GASTROTRICHA 

23.  TARDIGRADA 

 
Табела бр. 66.  Резултати испитивања зоопланктона 

 

Редни 

број 
НАЗИВ ТАКСОНА 

Индикаторска 

вриједност за 

сапробност 

(таблична 

вриједност) 

с 

Релативна 

бројност 

(абунданца) 

х 

Ротаториа 

1.  Colurella adriatica (Ehrh.)  0.70  1 

2.  Clurella colurus (Ehrh.)  1.15  1 

3.  
Colurella uncinata bicuspidata 

(Ehrenberg) 
1.50  1 

4.  Cephalodella gibba (Ehrenberg)  1.35  1 

5.  Cephalodella forficula (Ehrenberg)  1.80  1 

6.  Cephalodella sterea (Gosse)  1.50  1 

7.  Cephalodella sp.   

8.  Dicranophorus grandis (Ehrenberg)  1.50  1 

9.  Dicranophorus forcipatus Muller  1.50  1 

10.  Discotrocha sp.   

11.  Euchlanis dilatata (Ehrenberg)  1.50  1 

12.  Encentrum putorius Wulfert  2.00  1 

13.  Lepadella pattela (Muller)  1.25  1 

14.  Philodina citrina Ehrenberg   

15.  Philodina roseola (Ehrenberg)  1.50  2 

16.  Proales theodora (Gosse)  0.85  1 

17.  Proales sordida (Gosse)   

18.  Rotaria citrina (Ehrh)  1.00  3 

19.  copepodit stadijum  1  
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20.  nauplius od HARPACTICOIDA  5  

21.  HARPACTICOIDA  1  

22.  GASTROTRICHA  1  

23.  TARDIGRADA  1  

 
Табела бр. 67. Израчунате вриједности за индекс сапробности С 

 
Редни 

број  
ИСПИТИВАНИ ПРОФИЛ ИНДЕКС САПРОБНОСТИ „С“ 

 Бистрица (Оцркавље) 1.34 

 
Табела бр.68. Резултати испитивања макрозообентоса 

 

Редни 

број  
ИСПИТИВАНИ ПРОФИЛ 

ТРЕНТ 

БИОТИЧКИ 

ИНДЕКС 

(Wодwисс, 

1978) (број 

група) 

КАТЕГОРИЈА 

ВОДОТОКА 

 Бистрица (Оцркавље) 8 II-III 

 
Табела бр.69. Резултати микробиолошких испитивања 

 

Испитивани параметар  
Метода 

испитивања 

Јединица 

мјере  
Резултат 

Укупан број аеробних органотрофа 

на 22-26ºC  
М038  kol/cm3  1 050 000 

Укупан број аеробних органотрофа 

на 35ºC  
М038  kol/cm3  3 200 

Укупан број колиформних 

бактерија  
М039  MPN/100ml  450 

Укупан број колиформних 

бактерија фекалног порекла  
М040  MPN/100ml  40 

 
На основу горе наведених резултата за мјерно мјесто бр 2. може се констатовати 
слиједеће: 

- општи параметри pH, електропроводљивост растворени 
кисеоник, суспендоване материје су у границама I класе 
квалитета површинских вода. 
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- Сви параметри кисеоничког режима су у границама I класе. 
- Од нутријената нитрити, нитрати и амонијум јон припадају I 

класи квалитета. 
- Међу неорганским – токсичним супстанцама, испитивани метали 

и металоиди су у границама прве класе. 
- Резултати микробиолошких испитивања показују да је вода у 

том периоду узорковања била у границама II класе. 
- На основу биолошких параметара, концентрације хлорофила 

ријека Бистрица припада I класи водотока – еколошки статус 
висок, док индекс сапробности показује II класу 
водотока – еколошки статус добар. 

 
Анализе воде 2019. година 
 
Од стране Института за воде Бијељина врши се редован годишњи мониторинг 
ријеке Бистрице на локалитету Гуњак. У наставку је дат приказ резултата 
извршених мјерења физичко-хемијских параметара и приоритетних суспстанци. 
 

Табела бр. 70. Физичко – хемијски параметри 
 

 
 

 
 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

146 
 
 

 

 

 

 

 

 
Табела бр.71. Приоритетне суспстанце 

 

 

 
 
Према добијеним резултатима физичко хемијских параметара и приоритетних 
супстанце ријеке Бистрице на локалитету Гуњак, а према Уредби о категоризацији 
и класификацији водотока, може се закључити слиједеће:  

- параметар pH се налази у 1. класи квалитета, 
- параметар електропроводљивост се налази у 1. класи квалитета, 
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- параметар растворени кисеоник и засићење кисеоником се 
налази у 1. класи квалитета, 

- параметар ХПК и БКП5 се налазе у 2. класи квалитета, 
- параметар укупни аклалитет као CaCO3 и укупне суспендоване 

материје се налазе у 1. класи квалитета, 
- параметри амонијачни азот, нитритни и нитратни азот се налазе 

у 1. класи квалитета, 
- параметар укупни азот се налази у 2. класи квалитета, 
- параметар арсен се налази у 1. класи квалитета, 
- параметар бакар се налази у 1. класи квалитета, 

параметар хром се налази у 1. класи квалитета. 
 
2.2.6. Ниво подземних вода, правци њиховог кретања и њихов квалитет 
 
У ранијем дијелу студије дат је приказ геолошких и хидрогеолошких 
карактеристика терена. Појава подземних вода као и њено распростирање и 
истицање је директно повезано са поменутим геолошким и хидрогеолошким 
карактеристикама. 
Регинални ерозиони базис предметног подручја представља ријека Бистрица, па 
самим тим и подземне воде имају генерални правац кретања ка ријеци. Обзиром да 
ријека Бистрица има велики градијент пада ријечног корита, те да је терен 
морфолошки са оштирим рељефним формама, може се предпоставити и да је 
градијент подземних вода велики. Такође је битно да се истакне да су подземне 
воде, у директној хидрауличкој вези са површинским водама ријеке Бистрице, што 
је важно како са квалитетавног тако и са кванитативног аспекта. 
Ниво подземних вода није сталан већ осцилира у зависности од период године 
(годишњег доба), количине атмосферских талога као и нивоа водостаја ријеке 
Бистрице. Такође, осцилирање нивоа подземних вода зависи и од литолошке 
средине у којој је формирана издан подземних вода. Карстни тип издани, 
формиран у карбонатним наслагама, карактерише се великим амплитудама 
осцилација нивоа подземних вода. Сходно овоме, и брзина пражњења карсте 
издани је велика. Збијени тип издани формиран у квартарним седиментима 
(делувијум, пролувијум и алувион) карактерише се мањим градијентом подземних 
вода, а и осцилације подземних вода су знатно мање у односу на карстни тип 
издани. У току геолошких истраживања констатован је ниво подземних вода на 
дубини од око 13.5 m у односу на површину терена код преградног мјеста (мјерење 
извршено 1.9.2007. године) док је око стројаре ниво подземних вода констатован 
приликом истражног бушења на око 14 m (мјерено у августу 2008.) Правац кретања 
подземих вода је искључиво под утицајем гравитације, јер се ради о 
издани са слободним нивоом подземних вода. Све воде гравитирају ка ријеци 
Бистрици. У дијеловима терена гдје ријека Бистрица тече кроз карбонатне наслаге 
у хидролошком минимуму долази до губљења вода где ријека Бистрица ''храни'' 
подземне воде док у зонама контакта карбонатних и некарбонатних наслага 
долази до појаве извора и врела гдје подземне воде врше прихрањивање ријеке 
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Бистрице. Квалитет подземних вода је контролисан приликом геолошких 
истраживања (Геотехнички елаборат, Јуни 2008). С обзиром, да се зона 
прихрањивања подземних вода налази изван урбаних подручја која нису под 
утицајем било каквих загађивача очекује се добар квалитет подземних вода. У 
прилогу текста дат је приказ резултата хемијске анализе воде и приказ резултата 
хемијске анализе из пијезометара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

149 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

150 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

151 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

152 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

153 
 
 

 

 

 

 

 

2.2.7. Бонитет и намјенa коришћења земљишта и садржај штетних и отпадних 
материја у земљишту 
 

У поглављу 2.1.4. детаљно су образложене педолошке карактеристике терена 
простора зоне утицаја изградње ХЕ Б1. Са аспекта пољопривредне производње, 
односно приносних могућности земљишта исказане преко бонитета на подручју 
обухвата директног утицаја ХЕ Б1, ријеч је о простору са земљиштима претежно 
непогогодним за обраду /бонитетне категорије V – VIII /према Land Capability 
Classification, USDA/. Велики нагиби терена /види карту нагиба/, као и скелетност 
оцијењена током педолошких истраживања /за анализу коришћени су листови 
ОПК СФРЈ 1:50000, листови Сарајево 3,4 и Гацко 1,2/ представљају критична 
ограничења у том смислу. Мелиоративни радови у том смислу практично нису 
могући. Једини дио обухвата са релативно повољнијим условима за пољопривреду 
/површине цца 1 hа/ налази се у зони источне границе обухвата плана на десној 
обали Бистрице. Атар села Кута има неповољне морфолошке карактеристике за 
обраду. Постојеће баште и мање оранице због нагиба терена су стално угрожена од 
ерозије, што доводи до даље деградације овог терена, тако да ливаде и воћњаци у 
оваквим ситуацијама представљају оптимум коришћења у контексу 
пољопривреде. У контексту актуелног коришћења земљишта на подручју цијелог 
слива Бистрице подаци су добијени GIS анализом CORINE Land Cover просторне 
структуре података. Аспект актуелног коришћења земљишта на нивоу слива 
обрађен је према CORINE Land Cover класификацији. 
С обзиром да се ради о врло не приступачном терену тј. подручје обухвата директих 
утицаја ХЕ Б-1 је простор непогодан за пољоприврену обраду и исти није оптерећен 
изворима загађења. Земљиште у оквиру обухвата чини водно земљиште на које се 
према члану 16г. Закона о заштити животне средине (Службени гласник 70/20) не 
примјењују одредбе анализе, мониторинг, рекултивацију, ремедијацију и др. 
поменутим Законом. У складу са горе навединим у оквиру обухвата изградње ХЕ 
нису вршене анализе земљишта. 
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Табела бр. 72: Актуелно коришћење земљишта 
 

 
 

 

Из предходне табеле уочава се шумовитост слива од 67%, што је са аспекта 
хидрологије веома квалитетан показатељ. У односу на коришћење земљишта у 
утицајној зони хидроелектране /обухват Регулационог плана/ ливаде и воћњаци 
које припадају становницима села Кута износи 7.37 ha, село Кута /окућнице и 
баште/ 11.18 ha водно земљиште заузима 4.71 ха, магистрални путе заузима 
површину од 1.59 ha, шуме и шумскаљ земљишта заузимају површину од 78.87 ha 
/види табелу/, док се површина од 22 ha односи на камењаре и шикаре између 
магистралног пута и ријеке Бистрице, односно корита Бистрице у ширем смислу. 
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Табела бр. 73. Структура шума и шумског земљишта 

 
 

У односу на шумскопривредну поделу простора предметни обухват се налази у 
оквиру Шумскопривременог подручја "Горњедринског", односно Господарске 
јединице «Зеленгора Кмур» Укупно гледано, на подручју обухвата налазе се шуме 
мале економске вриједности у контексту класичне шумарске производње 
/поготово ако се посматра у односу на остале шуме на територију ШПП -а , али 
непроцјењивог значаја у смислу заштите водотока од ерозије, односно заштите 
биодиверзитета кањонских заједница. 
 
Анализа ерозионих процеса у сливу Бистрице 
 

Гледајући подручје слива Бистрице у целини, ерозиони процеси су доста умјерени. 
Понегде се јављају јаки, па и врло јаки процеси ерозије, али су они ограничени на 
мање површине, тако да не утичу битно на укупну оцену о ерозији средњег 
интензитета на доњој граници , према класификацији Гавриловића. На основу тога 
је урађена карта ерозије слива ријеке Бистрице и табела 5, са дистрибуцијом 
појединих категорија ерозије. На основу ових података срачуната је просечна 
вредност коефицијента ерозије З = 0,407, према класификацији Гавриловића ( 
Гавриловић, С., 1972). 
За оцjену распрострањености ерозионих процеса коришћени су подаци из карте 
коришћења земљишта, као и теренског рекогносцирања слива. Дистрибуција 
појединих категорија ерозије унутар слива извршена је на основу карте ерозије, 
сумирањем свих сегмената површине слива који имају исти интензитет ерозионих 
процеса. 
Интензитет ерозионих процеса разврстан је, према методологији карте ерозије, у 
пет основних категорија разорности: 
1. категорија – ексцесивна ерозија 
2. категорија – јака ерозија 
3. категорија – осредња ерозија 
4. категорија – слаба ерозија 
5. категорија – врло слаба ерозија 
 
У сливу се јављају сви облици површинске ерозије, као и дубински процеси: 
браздаста ерозија, јаружаста ерозије, крашка ерозија на кречњацима. На 
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кречњацима се јављају посебни ерозиони облици сипари и плазеви, који су велика 
изворишта наноса, поготову када њихову основу водоток напада директно. 
Ерозија се јавља на површинским коповима , на пољопривредним површинама, 
поготову на стрмијим падинама, на деградираним пашњацима , шкарпама путева 
и др. 
Ерозија се јавља и у шумским екосистемима, поготову у храстовим шумама на 
јужним експозицијам. 
 

 
Слика број 45. Карта ерозије слива ријеке Бистрице 
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Табела бр. 74: Интензитет ерозије у сливу ријеке Бистрице 
 

 
Прорачун продукције наноса по методи Гавриловића 
 
Прорачун продукције наноса извршен је на основу података из карте ерозије, која 
квалитативно дефинише интензитет ерозионих процеса, и даје основе за 
квантифицирање продукције наноса на сливном подручју. Прорачун је извршен 
према методологији Гавриловића. Просечна годишња продукција наноса 
срачуната је по обрасцу: 

 
 
За ову студију узете су просечне вриједности коефицијента ерозије „з“ за сваку 
категорију разорности и то: 
 

за 1. категорију  z =1,25 
за 2. категорију  z =0,85 
за 3. категорију  z = 0,55 
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На основу климатске студије и обиласка слива усвојени су следећи параметри за 
прорачун: 
tsr = 7.0˚C, средња годишња температура ваздуха у сливу; 
H god = 1 200,0 mm, средња годишња висина падавина; 
Z = 0.407; коефицијент ерозије; 
F = 428,56 km2, површина слива. 
 

 
 
Годишња продукција наноса у сливовима узводно од профила планираних 
преграда је сразмерна површинама сливова. 
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Прорачун проноса и ретензије наноса 
 
Од укупне количине наноса који се на једној површини ствара, један део 
наноса транспортује се водним токовима, док се један део успут задржава. 
Прорачун проноса и ретензије наноса извршен је, такође, према методологији 
Гавриловића: 
 
 

 
 
 
Пронос наноса за слив Бистрице 
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Годишње доспевање наноса у акумулацијама – ХЕ износи : 
 
ХЕ – Б-1 
 

 
ХЕ – Б-2а 

 
 

ХЕ – Б-3 
 

 
 
Прорачун по методи Петковића 
 
Квантитативна анализа продукције и транспорта наноса може се извршити на 
основу специфичног приступа овој проблематици, у случају псамолошки 
неизучених водотока (на којима нису вршена осматрања и мјерења наноса). Овај 
приступ подразумјева примену емпиријских формула за детерминисање 
транспорта наноса, на основу познатих геоморфолошких, хидролошких и 
ерозионих параметара сливног подручја. На основу дугогодишњих истраживања 
транспорта наноса на водотоцима на територији Србије, Петковић је 1993. године 
предложио формулу за прорачун транспорта наноса из речних сливова, која се 
заснива на главним физичким параметрима сливова и водотока. Ова формула има 
следећи облик: 
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На основу анализе геоморфолошких, хидролошких и ерозионих карактеристика 
слива Бистрице, детерминисани су сви параметри приказане формуле и извршен 
је прорачун транспорта наноса на 3 профила планираних преграда. 
 
Табела бр. 74: Прорачун ерозионе продукције и транспорта наноса у сливу 
Бистрице, на профилима планираних преграда 
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Специфични транспорт наноса (m3 /km2 .god ) на посматраним профилима варира 
од 473 m3 /km2 .god ( профил Б1) до 716 m3 /km2 .god (профил Б-3). Укупни годишњи 
транспорт наноса (m3 /god) зависи од кореспондентне површине слива. У профилу 
Б1 укупни годишњи транспорт наноса износи 177000 m3 /god. , док у профилу Б3 
износи 87000 m3 /god. 
Претходне рачунске вриједности транспорта наноса се односе на укупни нанос – 
суспендовани и вучени. Као што је познато, однос суспендованог и вученог наноса 
зависи од величине и карактера водотока. У случају великих алувијалних река, 
удео вученог наноса износи 5 – 10 % , док је код мањих водотока већи од 10 % . Код 
брдско – планинских водотока, са изразитим бујичним хидрауличким режимом, 
удео вученог наноса је 15 - 25 % . У конкретном случају слива ријеке Бистрице, 
имајући у виду велику распрострањеност шумских подручја, из којих долази скоро 
искључиво суспендовани нанос, као и геоморфолошке карактеристике и геолошку 
структуру слива, учешће вученог наноса се може проценити на 20 % . То значи да 
на узводном делу водотока (узводно од преграде Б3 ) годишњи транспорт вученог 
наноса износи око 17000 m3 /год , док на низводном делу (у зони преграде Б 1) 
износи око 35000 m3/год .Рачунске вриједности специфичног транспорта наноса 
(m3 /km2 .god) реалноодражавају стање слива Бистрице. С обзиром на велику 
пошумљеност слива, вредност ерозионог фактора (Е) је релативно ниска, али су 
вриједности геоморфолошког ( I ) и хидролошког фактора (Х) високе, с обзиром на 
стрме рељефне форме и велики хидролошки потенцијал слива. 
 
Анализа резултата прорачуна 
 
Резултати прорачуна ерозионе продукције и транспорта наноса, на основу две 
различите методе, могу се упоредити, у циљу оцене реалности добијених 
резултата. 
Код упоређења величина специфичног проноса наноса (m3 /km2 .год), треба имати 
у виду да се, по методи Гавриловића, добија једна просечна вредност за цијели 
слив, док се, по методи Петковића, могу одредити ове вриједности по деловима 
слива. По првој методи, добијена је вредност од 642 m3 /km2 .год (за цео слив 
Бистрице), док је према другој методи добијен распон вриједности од 473 – 716 m3 

/km2 .год (за сливове узводно од профила Б1 , односно, узводно од профила Б3 ). 
Може се констатовати да су добијене сличне величине, што показује да су 
резултати прорачуна реални. У табели 75. приказане су вриједности укупног 
транспорта наноса, за 3 профила планираних преграда. 
 
Табела бр. 75. Упоређење резултата прорачуна ерозионе продукције и транспорта 
наноса у сливу Бистрице, на профилима планираних преграда (m3 /god) 
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Из наредне табеле  се може констатовати да су добијени резултати истог реда 
величине, што индицира закључак да они реално одражавају стање ерозионих и 
транспортних процеса у сливу и току Бистрице. На основу упоређења резултата, по 
приказаним методама, може се усвојити репрезентативна вредност за профил Б1 
од 200000 m3/год., за профил Б2a 105000 m3 /год. и за профил Б3 80000 m3 /год. 
 
Анализа транспорта наноса у ријеци Бистрици  
 
Морфолошке, хидрауличке и псамолошке карактеристике водотока  
 
Ријека Бистрица је планински водоток, претежно кањонског типа. Обале су високе 
и стрме, при чему је једна страна кањона екстремно висока (неколико стотина 
метара, са скоро вертикалним литицама. Речно корито, усечено у стени, релативно 
је уско, са ширином у распону од 5 -10 метара. Основна карактеристика водотока је 
врло велики уздужни пад, са просечном вредношћу од око 2 % . Међутим, пад 
водотока није уједначен, већ се дуж тока јављају врло велике варијације, као што 
се може закључити из уздужног профила тока. У табели 76 су приказане варијације 
уздужног пада корита Бистрице на карактеристичним потезима. 
 
Табела бр. 76 Уздужни пад корита Бистрице на карактеристичним потезима 

 
Из табеле 76. се може констатовати да уздужни пад варира у врло широко 
дијапазону од 0.6 – 16 % . Најмањи пад је низводно од km 14, а највећи на узводном 
крају водотока. Посебно је карактеристично сукцесивно смењивање потеза са 
великим и малим падовима. На уздужном профилу тока приказане су и локације 
планираних преграда Б1 , Б2а и Б3 тако да се може оценити варијација падова у 
односу на профиле преграда. Евидентно је да се деоница између преграда Б2а и Б3 
одликује највећим падом, док су падови узводно од преграда Б1 и Б3 мањи. 
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Слика број 46. Уздужни профил ријеке Бистрице са локацијама планираних 

преграда 
 
С обзиром да је уздужни пад водотока детерминантни фактор хидрауличког 
режима тока, карактеристике течења су у потпуној сагласности са варијацијама 
пада речног корита. Дуж тока Бистрице се смењују потези са врло великим 
брзинама тока ( „брзаци“) и успореним течењем („тишаци“). Дуж речног тока се 
налази велики број природних каскада, од крупних комада стена, са специфичним 
хидрауличким карактеристикама.  
Псамолошке карактеристике водотока су сагласне морфолошким и хидрауличким 
особинама Бистрице. На потезима брзака, у речном кориту се налазе врло крупни 
комади стијена, чије димензије на неким локацијама прелазе 1m. С друге стране, на 
потезима тишака преовлађује релативно ситнији нанос (шљунак и облуци, 
димензија < 100 mm ). Међутим, треба истаћи да се и на овим потезима може наћи 
врло крупно камење, које је доспело у речно корито у процесу обурвавања стена са 
кањонских страна. Водоток на потезима тишака нема довољну транспортну 
способност за овако крупан нанос, због чега обурване стијене остају у кориту и 
формирају природне каскаде. 
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Упоредно разматрање хидрауличких, псамолошких и хидролошких 
карактеристика водотока 
 
Као што је познато, фундаментални хидраулички фактор транспорта вученог 
наноса је тангенцијални напон на речном дну („вучна сила тока“), који је 
дефинисан класичном релацијом : 
 

 
 
У циљу оцене реда величине тангенцијалног напона на дну Бистрице, срачунате су 
вриједности т0 за познати дијапазон уздужних падова водотока и за 
претпостављени распон дубина тока од 1 – 4 м , у дијапазону од малих до екстремно 
великих вода. Кореспондентне вриједности т0 приказане су у наредној табели. 
 

Табела бр. 77 Вриједност потенцијалног напона на дну Бистрице (т0 )за 
дијапозоне уздужног пада ( I ) и дубине воде ( H ) 

 

 
 
Транспортна способност тока за нанос је хидрулички параметар, који не зависи од 
структуре и крупноће речног наноса. С друге стране, покретљивост наноса на 
речном дну се може детерминисати преко критичне величине тангенцијалног 
напона на дну ( т0ц ), на основу класичне релације : 

 
 
У наредној табели су приказане вриједности т0ц за серију величина Д50, 
претпостављајући да је пс = 2700 kg /m3 . 
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Табела бр. 78  Критичне величине тангенцијалног напона на дну ( т0ц ), за дијапазон 
вриједности Д50 

 
 
Режим транспорта наноса у Бистрици у великој мери зависи од хидролошког 
режима водотока. Бистрица има типичан бујични хидролошки режим, са великим 
распоном малих и великих вода. Посебна карактеристика оваквог режима је кратко 
трајање великих вода и врло дуго трајање малих и средњих вода. 
Резултати хидролошке студије ријеке Бистрице могу се резимирати следећим 
подацима : 

- протицаји малих вода се налазе у дијапазону од 1 – 3 m3/s 
- протицаји великих вода (од 20 –годишње до 100-годишње ) се 

налазе у дијапазону од 150 - 290 m3/s  
- протицаји Q>50 m3 / s се могу јавити само у просечном трајању 

од 30 дана у току године 
- протицаји Q>10 m3 / s имају трајање од 50 % 
- средњи годишњи протицај износи око 12 m3/s 

 
Анализа просторног и вријеменског дисконтинуитета транспорта вученог 
наноса у Бистрици 
 
Основна карактеристика транспорта вученог наноса дуж тока Бистрице је 
изразити просторни и вријеменски дисконтинуитет. Просторни дисконтинуитет 
је условљен варијацијама уздужног пада водотока и тангенцијалног напона на 
речном дну. С друге стране, вријеменски дисконтинуитет произлази из 
хидролошког режима водотока и великог распона између малих и великих вода. Са 
аспекта просторног дисконтинуитета, нарочито су интересантне деонице између 
планираних преграда. Из уздужног профила тока са локацијама планираних 
преграда Б1 (km 9+180), Б-2а (km 17+300) и Б3 (km 25+800) , може се закључити да 
се деоница између преграда Б2а и Б3 одликује највећим падом, док су падови 
узводно од преграда Б1 и Б3 мањи. 
Деоница између преграда Б1 и Б-2a има просjечан пад око 0.7 % , изузев кратког 
најузводнијег потеза брзака. На основу табеле 3 се може процjенити да овом паду 
одговара вредност тангенцијалног напона на речном дну ( т0ц ) од око 70 Н / m2 

при малим водама ( H = 1m ), око 150 Н / m2 при средњим водама (Х =2 m) и око 250 
Н / m2 при већим водама (Х = 3m ). Упоређујући ове вриједности са критичним 
величинама тангенцијалног напона на дну (т0ц ), према табели 10, може се 
закључити да се при малим водама може транспортовати само релативно ситнији 
нанос Д < 0.1 m (шљунак и облуци ), при средњим водама и нешто крупнији нанос 
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Д < 0.2 m , а при већим водама и нанос Д < 0.3 m . Крупнији нанос од тога се не може 
кретати, што значи да крупни комади стена који се обурвавају са кањонских 
литица на овој деоници не могу бити транспортовани низводно. Деоница узводно 
од преграде Б3 се одликује великим варијацијама уздужног пада. На 
најнизводнијем делу деонице, уздужни пад износи око 5 % , на већој дужини 
узводно пад је знатно мањи и износи око 1.3 % , док на самом узводном крају 
водотока пад достиже до 16 %. На најнизводнијем делу постоје хидраулички 
услови за транспорт врло крупног наноса (димензија до 0.5 m) и при малим водама, 
док при већим водама се могу транспотовати и најкрупнији комади стена. На 
најузводнијем брзаку, транспортни капацитет тока је огроман, тако да се може 
кретати најкрупнији нанос у целом дијапазону хидрилошких услова. Међутим, на 
средњем делу деонице, са мањим падом, при малим водама се може 
транспортовати само релативно ситнији нанос (димензија до 0.1 – 0.2 m), док се 
при већим водама пронос вученог наноса може одвијати у дијапазону крупноће до 
0.5 m . Деоница између преграда Б2а и Б3 има највећи просечни пад, који износи 
око 5 % . То значи да постоје хидраулички услови за транспорт врло крупног наноса 
(димензија до 0.5 m) и при малим водама, док при већим водама се могу 
транспортовати и најкрупнији комади стена. На основу предходног разматрања се 
може закључити да дуж тока Бистрице постоји изразити континуитет транспорта 
крупнијег наноса (кога има много у речном кориту). С друге стране, за ситнији 
нанос (песак, шљунак и облуци) постоје хидраулички услови континуалног 
транспорта у целом хидролошком дијапазону. На потезима са мањим 
транспортним капацитетом за вучени нанос (km 9 – km 17 и km 
27 – km 40) крупнији нанос би се заустављао у дијапазону малих и средњих вода, 
али би већи део тог наноса био покренут при великим водама. Међутим, сигурно је 
да се не може реализовати потпуни континуитет транспорта крупног наноса, тако 
да је неминовно његово местимично заустављање и формирање природних 
каскада (које су уочене при теренској проспекцији). 
 
Оцјена динамике засипања акумулационих простора преграда 
 
Приступ анализи динамике засипања акумулационих простора преграда 
У сливу и дуж тока Бистрице постоје три основна изворишта речног наноса : 

 ерозиона продукција наноса у сливу 
 флувијална ерозија дуж водотока 
 распадање стена на литицама кањона и обурвавање у корито 

 
Егзактније детерминисање и квантифицирање количина наноса из ова три 
изворишта није могуће без дуготрајних и врло обимних теренских истраживања и 
мјерења. 
Такође треба истаћи да ни целокупна светска литература о ерозији и наносу не даје 
основе за пријецизније прорачуне ерозионе продукције и транспорта наноса у 
речном току. Сви постојећи теоријски модели за детерминисање продукције и 
проноса наноса садрже велики број параметара, чије се вриједности морају 
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утврдити теренским истраживањима. Према томе, може се закључити да ће 
поузданија процјена улаза наноса у корито Бистрице и његовог транспорта речним 
током бити могућа тек после дугорочнијих и обимнијих теренских истраживања. 
Имајући у виду претходне напомене, једини реални приступ детерминисању 
ерозионе продукције и транспорта наноса у сливу Бистрице, у овом тренутку, може 
се темељити на експертској процени, заснованој на претходним теоријским 
изучавањима и теренским истраживањима на речним сливовима у Србији. У том 
оквиру, могу се прихватити и емпиријске методе и формуле, које се користе у 
ерозионистичкој пракси у Србији. 
 
Процjена улаза наноса од флувијалне ерозије дуж водотока и одроњавање 
стијена са кањонских литица 
 
Флувијална ерозија дуж тока Бистрице представља значајно извориште речног 
наноса. Усљед поткопавања и рушења речних обала, у речни ток улази материјал 
из обала, који се претежно креће у виду вученог наноса. С друге стране, кањон 
Бистрице има скоро вертикалне стране, са скоро потпуно 
оголелим стенама. Ове стене су у великој мери испуцале и нестабилне, због чега се 
обрушавају и падају у корито Бистрице. За егзактно детерминисање флувијалне 
ерозије дуж водотока неопходна су детаљна теренска истраживања и сукцесивна 
снимања попречних профила речног корита. На основу упоредних стања речног 
корита из неколико вријеменских пресека, може се утврдити интензитет 
флувијалне ерозије, усљед рушења речних обала. Таква снимања су вршена на 
више река у Србији. Резултати истраживања флувијалне ерозије на српским рекама 
могу се резимирати закључком да годишњи обим ерозије варира у 
врло широким границама, у зависности од величине водотока и геомеханичких 
карактеристика речних обала.  
На пример, просечан годишњи обим флувијалне ерозије на Јужној Морави износи 
2000 – 3000 m3 / km /god, док је мањим рекама реда величине 102 m3 / km /год. 
При процени обима флувијалне ерозије дуж тока Бистрице, треба имати у виду да 
је овај феномен присутан само на мањем делу водотока, изван кањона, на потезима 
гдје је речно корито формирано у алувијалним наслагама. На основу визуелне 
импресије са терена, може се проценити да се флувијална ерозија јавља на обалама 
укупне дужине око 5 km. С друге стране, може се претпоставити да просечан 
годишњи обим флувијалне ерозије износи 1000 m3 / km /god (тј. 1 m3 / m /год ).  
Са овим хипотезама, просечна годишња продукција наноса усљед флувијалне 
ерозије дуж тока Бистрице износи : 

 
Структура овог материјала је релативно крупна и обухвата фракције песка, 
шљунка и облутака ( Д< 100 mm ). То значи да се највећи део улаза еродираног 
материјала из ријечних обала може транспортовати у виду вученог наноса. 
Што се тиче улаза наноса у корито Бистрице усљед обурвавања стена са кањонских 
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литица, није могуће дати никакву процену без неких дужих осматрања. Ипак, на 
основу утисака са терена, може се претпоставити да на овај начин у корито 
Бистрице улази неколико хиљада m3 /god . 
 
Сумарни улаз и транспорт наноса у водотоку 
 
Претходне анализе и прорачуни продукције и трансспорта наноса у сливу 
Бистрице и дуж водотока могу се резимирати на следећи начин: 

 Годишња ерозиона продукција и транспорт наноса у сливу Бистрице износи 
око 80000 m3 / god на узводном делу водотока (у зони профила Б3 ), односно, 
око 200000 m3 / god ( у зони профила Б1 ). Од ових количина, 80 % отпада на 
суспендовани нанос, а 20 % на вучени нанос. 

 Не постоји просторни и вријеменски континуитет транспорта вученог 
наноса. Просторни дисконтинуитет је условљен варијацијама уздужног пада 
водотока и тангенцијалног напона на речном дну, док вријеменски 
дисконтинуитет произлази из хидролошког режима водотока и великог 
распона између малих и великих вода. 

 Усљед дисконтинуитета транспорта, од укупне продукције вученог наноса у 
сливу (око 40000 m3 / год), само један део доспева до доњег тока. Имајући у 
виду структуру наноса дуж тока, може се проценити да на низводни сектор 
доспева око 30000 m3 / год. 

 Процјењени улаз материјала усљед флувијалне ерозије дуж тока износи око 
5000 m3 / god. Овај материјал се претежно транспортује у виду вученог 
наноса. 

 Укупни улаз и транспорт вученог наноса, из слива и од флувијалне ерозије, 
у доњем току, у зони профила Б1 , износи око 35000 m3 / god. У ријечно 
корито доспјева неколико хиљада m3 / god материјала усљед обурвавања 
стијена са кањонских литица. Велики дио ових громада остаје у 
кориту (нарочито у доњем току, у зони профила Б1 ), јер транспортна 
способност тока није довољна за транспорт најкрупнијег наноса. 

 Укупни улаз суспендованог наноса из слива , око 60000 m3 / god у горњем 
току и око 160000 m3 / god у доњем току, транспортује се целом дужином 
водотока, све до ушћа у Дрину. 

 Оцјена динамике засипања акумулационих простора планираних преграда 
Динамика засипања акумулационих простора планираних преграда Б1 (km 
9+180), Б2а (km 17+300) и Б3 (km 25+800) зависи од сљедећих фактора : 

- транспорта суспендованог и вученог наноса у водотоку 
- запремине акумулационих простора преграда 
- редоследа изградње планираних преграда 

 
На основу података добијених од пројектанта објеката на ријеци Бистрици, 
основни параметри преграда су дати у табели 33: 
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Табела бр. 78: Основни параметри планираних преграда на Бистрици 

 
Из предходне  табеле се може констатовати да су висине преграда сличне, али се 
дужине зона успора и запремине акумулационих простора знатно разликују, јер је 
пад водотока у зони профила Б2а много већи него код узводног и низводног 
профила, тако да је тамо зона успора краћа, а запремина акумулационог простора 
двоструко мања него код Б1и Б3 . На наредним сликама приказани су попречни 
пресеци прегараде и водозахвата Б2а. Редослед изградње преграда може битно 
утицати на динамику засипања акумулационог простора. Уколико би се најпре 
изградила најузводнија преграда, онда би низводне преграде биле мање угрожене 
наносом. Међутим, уколико би се најпре изградила најнизводнија преграда Б1, 
онда би у њен акумулациони простор доспевао нанос са целог узводног слива. 
Према информацијама добијеним од пројектанта објеката на Бистрици, 
највероватније је да би се најпре градила преграда Б2а . У том случају, у њеном 
акумулационом простору би се задржавао сав вучени нанос са узводног сектора 
водотока – око 20000 m3 / god. Процењени улаз материјала усљед флувијалне 
ерозије дуж тока, до овогm профила би износио око 3000 m3 / год. То значи да би 
укупни улаз вученог наноса у зону успора преграде износио око 23000 m3 / год. 
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Слика број 47. Попречни пресек преграде Б-1 

 

 
Слика број 48. Попречни пресек водозахвата на прегради Б-1 
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Што се тиче транспорта суспендованог наноса кроз зону успора преграде, овај 
процесбби зависио од хидролошких и хидрауличких услова водотока и степена 
засутости акумулационог простора. Као што је познато, код водотока са бујичним 
хидролошким режимом, псамолошки режим тока у потпуности кореспондира 
хидролошким условима. То значи да се највећи део укупног годишњег транспорта 
наноса (70 – 80 %) проноси у таласима великих вода. Хидраулички услови 
транспорта суспендованог наноса кроз зону успора преграде такође зависе од 
хидролошке ситуације. При великим водама, брзине тока и транспортна 
способност тока за нанос се знатно повећавају, тако да су услови за таложење 
суспендованог наноса неповољни. Другим речима, при великим водама се 
само један део суспендованог наноса може задржати у акумулационом простору. 
На транспорт суспендованог наноса кроз зону успора преграде у великој мери 
утиче степен засутости акумулационог простора. Са засипањем овог простора, 
смањују се протицајни профили тока и повећавају брзине тока и транспортна 
способност тока за нанос. То значи да се смањује таложење суспендованог наноса 
у акумулационом простору. У вези са хидрауличким условима транспорта 
суспендованог наноса кроз зону успора преграде, треба посебно указати на један 
специфични феномен. Као што је истакнуто, у корито Бистрице доспева много врло 
крупног наноса из слива и од флувијалне ерозије, а посебно од обурвавања стена 
са кањонских литица. У речној хидраулици је познато да су крупне громаде у 
речном кориту велики генератори турбуленције тока. Стварање великих 
турбулентних вртлога у речном току спречава интензивније таложење 
суспендованог наноса. На основу предходног разматрања се може закључити да се 
у акумулационом простору преграде на Бистрици може зауставити само један део 
суспендованог наноса, настао ерозионом продукцијом наноса у сливу. Овај 
закључак је повољан са аспекта засипања акумулационог простора, али је 
неповољан са становишта угрожености турбина од абразије честицама наноса. 
Динамика засипања акумулационог простора преграде Б-1 на Бистрици може се 
проценити на следећи начин : 

- У акумулациони простор годишње улази око 23000 m3 / год вученог наноса 
(из слива, од флувијалне ерозије и од обурвавања стена са кањонских 
литица). 

- У почетној фази, непосредно после изградње преграде, у акумулационом 
простору се задржава око 70 % укупног улаза суспендованог наноса, тј. око 
56000 m3 / год. У процесу засипања овог простора, овај проценат би се 
смањивао. 

- Упоређењем укупног улаза суспендованог и вученог наноса (око 80000 m3 / 
год ) са запремином акумулационог простора преграде (15000 m3 ) може се 
закључити да би се овај простор засуо за период много краћи од годину дана. 
У случају наиласка већег бујичног таласа у кратком року после 
изградње преграде, акумулациони простор преграде би био потпуно засут. 
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2.3.   Опис пројекта, укључујући податке о његовој намјени и величини 
 
2.3.1. Опис физичких карактеристика цијелог пројекта и услове употребе 
земљишта у току градње и рада погона постројења предвиђених пројектом 
 
Истражно подручје овог пројекта обухвата слив ријеке Бистрице, ријеке која је 
неискоришћена у погледу хидроенергетског потенцијала. Отуда је још пре више од 
две деценије дата иницијатива за хидроенергетско коришћење овог водотока. У 
досадашњим активностима на овом плану, разматране су различите техничке 
могућности за хидроенергетско коришћење ових река. На основу извршених 
анализа закључено је да би се најповољние техничко решење састојало у изградњи 
три малехидроелектране на ријеци Бистрици и једне мале хидроелектране на 
ријеци Јањини. У циљу свеобухватне анализе прво је извршено прикупљање све 
постојеће документације везане за хидроенергетски потенцијал на подручју слива 
Бистрице и Јањине, односно горњег слива ријеке Дрине. Окосница простора где се 
планира изградња ХЕ Б-1 је ријека Бистрица која је формирала карактеристично 
дубок кањон. Углавном уз ријеку пролази постојећи магистрални пут М-18 
Сарајево-Фоча. На готово цијелој површини обухвата заступљене су постојеће 
шуме, ријетке благе заравни искориштене су за насељавања кроз цијелу историју. 
У ширем обухвату простора за изградњу ХЕ Б-1 налазе се евидентирани и лоцирани 
споменици културно историјског наслијена – остаци средњевијековног града, 
локалитет у народу назван пећина Херцег Шћепана и средњевијековно гробље. 
Село Кута је настањено, броји десетак домаћинстава у ширем подручју, породице 
су и вишечлане, баве се пољопривредом на обрадивим површинама у границама 
сеоског пољопривременог земљишта и сточарством. Приступни путеви су 
макадамски али одржавани. Село има локални водовод, електричну енергију и 
телефонску мрежу. Удаљеност села од Миљевине је 3 km.  
У простору су јасно разгарничене шумске површине у власништву ЈПШ «Шуме РС», 
пољопривремено, шумско и граневинско земљиште у приватном власништву, 
водно земљиште ријеке Бистрице и путеви – магистрални М-18 Сарајево-Фоча и 
локални путеви. Један дио локалне путне мреже је девастиран и не користи се. 
Сеоска домаћинства су организована као низ помоћних и господарских објеката 
око главног стамбеног објекта. Објекти су у добром стању, домаћинства су 
функционална. 
Простор који заузимају објекти ХЕ Бистрица Б-1 је укупне дужине око 3,1 km. На 
дужини од 3,250 km водоток ријеке Бистрице је у распону кота 500 mnv до 436 mnv 
(∆64 m) са падом (и =64/3100) од 0,2%. 
У сљедећој табели дате ду основне карактеристике ХЕ Б-1, на ријеци Бистрици: 
 
 
 
 
 
 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

174 
 
 

 

 

 

 

 

Табела број 79: 
 

ХИДРОЕЛЕКТРАНА  Б - 1 
Горња вода  mnv  503.5 
Доња вода  mnv  435 
Бруто пад  m  68.5 
Нето пад  m  56.12 
Инсталисани проток  m3 / s  22 
Гарантирани проток  m3/s  1.11 
Диаметар тунела  m  3.0 
Дужина тунела  m  2821 
Диаметар цевовода  m  2.4 
Дужина цевовода са рачвом  m  305 
Тип турбине  /  Frencis 
Број агрегата  kom  3 
Снага турбина  МW  11.142 
Снага по турбини  МW  3714 
Брзина турбина  min-1  500 
Постављеност  /  Вертикална 
Снага електране  МW  10.696 
Производња  GWh  42.96 
Прикључак на ЕЕ систем  kV  35 

 
Шематски приказ техничког решења ХЕ Бистрица Б-1 је дат на слици број 49: 
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Слика број 49. Шематски приказ техничког решења ХЕ Бистрица Б-1 

 
Концепција техничког решења ХЕ Бистрица Б-1 је дефинисана са преградном 
конструкцијом, онда долази захват (улазна грађевина) тунел, водостан, подземни 
цевовод под притиском од водостана до машинске зграде, и онда преко одводне 
ваде директно у регулисано корито ријеке Бистрице. 
 
Преграда и захват – Успор воде се формира изградњом гравитационе бетонске 
бране са преливима. 
 
Основни подаци за преграду су: 

- Кота круне преграде 507,00 mnv 
- Кота прага прелива 495,00 mnv 
- Најнижа кота темеља преграде 491,00 mnv 
- Максимална грађевинска висина 16,00 m 
- Кота нормалног успора 503,50 mnv 
- Кота максималног успора код Q 1 0 0 504,00 mnv 
- Дужина круне преграде 27,50 m 
- Дужина темеља преграде 20,00 m 
- Ширина круне 6,0 m 
- Нагиб узводне косине вертикалан 
- Нагиб низводне косине 1:0,8 
- Дужина преливне ивице 2 x 6,0 = 12,0 m 
- Волумен акумулације за коту КНУ 50000 m3 
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Избрани преградни профил преграде је изразито несиметричан. Десна обала је 
веома стрма уз незнатно ублажавање нагиба косине изнад коте 525,00 mnv. Лева 
обала је блажег нагиба са тунелом магистралне сообрачајнице Сарајево – Фоча која 
је у зони прегради на коти приближно 504,00 mnv и на даљини око 75 m, нагиб је 
просечно 50°.  
Лев бок гради чврста стенска маса која је исто тако погодна за фундирање 
преградне конструкције (Т21 – масивни кречњаци покривени слојом насипног 
материјала и делувиума дебљине око 1,0 - 2,0 m). По дужини корита регистрован 
је регионални расед који разграничава стенске масе десне и леве обале.  
 
Преградна конструкција – је изабрана у складу са својим највишим пресеком 
(круна преграде) и линијом фундирања, као и усвојеним техничким решењем 
преграде са уставама на преливним пољима преко којих се врши повремено 
испирање исталоженог наносног материјала као и евакуација великих 100-
годишњих вода. Преграда се изводи у основи од армирано бетонске темељне плоче 
дебљине 4,0 m и три армирано бетонска зида на међусобном растојању од 6,0 m. 
Дебљина средишњег зида је 4,0 m, а дебљина крајних зидова је 2,0 m. Преливна 
поља између зидова затворена су са сегментним уставама са клапном, висине Х=8,5 
m. Висина клапне, монтиране на сегментном затварачу (уставе) износи Х2=3,0 m. 
Простор између страничних зидова и падине у боку, затвара се масивним 
бетонским блоком. Са оваквим избором конструкције, добија се 
ефикасну евакуацију исталоживаних наноса у акумулацији, као и сигурношћу 
евакуације великих 100-годишњих вода, пика хидрогрма Q100=294m3/s.  
Кота нормалног успора на прегради је усвојена на 503,5 мнм, са спуштеним 
уставама, а при подигнутим уставама пропусни капацитет преграде је 450,0 м3/с 
за коту успора у акумулацији 503,5 мнм (једнакој КНУ). За пропуштање 
стогодишње велике воде, довољна је ширина једне уставе од Б=8,0 m и висине 
Х=8,5 m. Међутим, да би се обезбедила резерва у испусном капацитету преграде код 
појаве великих вода, пројектоване су две сегментне уставе са клапнама ширине 
Б=6,0 м и висине Х=8,5 m, које, ако су отворене, могу да пропусте 450,0 m3/s или 
1,5xQ100 без промене, усвојене нормалне коте успора 503,5 мнм. Узето је у виду да 
у критичном моменту појаве великих вода (Q100), евентуално затаји могућност 
подизања једне од устава, може се рачунати на могућност коришћења клапне 
хаварисане уставе са капацитетом од око Qкл=75 m3/сец. И у овом случају 
остварљив је потребан капацитет преграде за испуштање стогодишње воде од 
Q100=294m3/s но са подизањем коте максималног успора на 504,00 мнм и то: 

 Преко једног преливног поља са подигнутом уставом Q=225 m3/s  
 Преко клапне преливног поља са хаварисаном уставом Q=75 m3/s или 
 Укупно Q1 = Q2 = 225 + 75 = 300 m3/s 

У евентуалном случају да не може да се спусти клапна на хаварисаној устави (што 
је мало вероватно) преко отвореног само једног преливног поља на устави за 
капацитет испуштања од Q100 = 300 m3/s доћи ће до повећања коте успора до коте 
505,40 мнм. 
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Кота нормалног успора 
 
Анализом Главног пројекта регулације реке Бистрице кроз насеље Миљевина и 
низводно од ушћа реке Оташе констатовано је да велике стогодишње воде реке 
Бистрице за случај нерегулисаног корита реке увелико, а за случај регулисаног 
корита реке у много мањој мери плаве насеље Миљевина, независно од изградње 
преграде код захвата воде за ХЕ Б-1 .Изградњом преграде за захват ХЕ Б-1 са 
успорном котом на прегради 503,50 мнм за појаву стогодишње воде (изузетно 
успорном котом 505,40 мнм за случај хаварије на једној од предвиђене две уставе) 
не долази до поплаве површина у насељу Миљевина. Преко преливних отвора у 
прегради пројектован је мост ширине 6,0 m за приступ ауто дизалице, потребне за 
монтажу уставе и помоћног гредичног загата (дамбалкене). Узводна лица зидова 
која формирају преливна поља су хидраулички обликована. За потребе монтаже и 
реконструкције устава на узводном и низводном делу су предвиђене нише за 
постављање гредичног загата, за изолацију преливног поља од проточних вода у 
реци које би се евакуирале кроз друго поље.Преко моста је решен прилаз улазној 
грађевини доводног тунела ХЕ Б-1. За смештај погонске опреме предвиђена је 
пројектом погонска кућица за обе погонске уставе на средишњем зиду (стубу) са 
димензијама у основи (нето А/Б=3,5/4,0 m) и висине H=3,5 m. Улаз у погонску 
кућицу је са моста преграде на коти 507,00 мнм. 
Конструкција преграде је обликована на бази статичких и хидрауличких анализа 
као и прелиминарних концепцијских техничких решења за покретне уставе, 
имајући у виду морфолошке, инжињерско-геолошке, хидрогеолошке и 
геотехничке теренске услове.  
Осим тога, вођено је рачуна о начину и динамици изградње саме преграде, улазне 
грађевине и око 1100 m улазног дела доводног тунела, (обзиром да се преко улазне 
грађевине предвиђа нападно место за изградњу доводног тунела - у појединим 
технологијама израде тунела). За обезбеђење испуштања гарантованог 
протицаја кроз тело бране (тј. кроз лево преливно крило) поставља се 
челична цев пречника 600 mm са регулационим затварачима на низводном 
крају. Излив цеви је у преливно поље преграде. Гарантовани протицај је 1,110 
m3/s. Затварач је смештен у шахт са димензијама АxБ=1,6x1,5 m у бетонском телу 
преграде од коте 503,5 мнм до 497,5 мнм (дубински). Шахт је покривен челичним 
поклопцем од рифлованог лима. На улазу цеви предвиђена је груба решетка од 
арматуре са отвором 10/10 cm. Дужина цеви са затварачем износи око 15,0 m. 
Ињекциона завеса – је предвиђена у темељу преграде до дубине од 6 m, и 
контактновезно ињектирање по целој површини фунфдамента преграде, односно 
темељне плоче и бокова преграде. Ињекциона завеса до дубине 6 m предвиђена је 
као једноредна, на растојању бушотина у реду од 3,0 m. Предвиђа се ињекциона 
двокомпонентна маса од 95% портланд пуцоланског цемента и 5% активираног 
бентонита, са утрошком од око 200 kg/m’ суве ињекционе масе. Ињектирање се 
предвиђа да се изврши у две етаже од 3 m и максималним притисцима од 3,0 бара 
и 6,0 бара за I и II етажу. Контактно-везно ињектирање се предвиђа да се изврши у 
темељима бране у реци и боковима, са густином контактно-везним бушотина – 1 
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бушотина на 16 m2 или на међусобном растојању 4,0/4,0 m, са дубином бушотине у 
стени 1,5 m; бртвењем пакера у бетону. Предвиђа се иста ињекциона 
двокомпонентна маса од цемента и бентонита. Очекује се утрошак око 
100 kg/m’, са притиском од 3,0 бара. 
Улазна грађевина доводног тунела ХЕ – лоцирана је непосредно уз узводно лице 
преградне конструкције на десној обали са паралелном осом на одстојању 17,0 m 
од осе преграде. Конструктивно је независна од конструкције бране. 
Основни подаци за улазну грађевину су: 

- Кота прага решетке 501,00 mnv 
- Кота прага улаза у затварачници и доводни тунел 498,00 mnv 
- Кота платоа за чистилицу решетке и приступа у погонску кучицу 

затварачнице 507,00 mnv 
- Површина решетке бруто 41,0 m2 за Qи=22,0 m3/s 
- Табласт затварач са серво мотором за затварање под протоком Х/В=3,0/2,4  

m 
- Пречник доводног тунела Дт=3,0 m 
 

Почетна стационажа доводног тунела –ТБ1-1 са координатима: 
X = 4 819 475,35   Y = 6 553 566,01 
 
Затварачница – Конструкција затварачнице улазног дела, кућшта затварача, 
аерационог дела и прелазног дела, предвиђени су од армираног бетона МБ 30. Од 
захватне главе до почетка тунела, до тачке (ТБ1-1, ст. 0+0,00), на дужини од 7,0 m, 
довод има сложен, променљив правоугаони облик, који прелази у кружни на ст. 
0+0,00 доводног тунела. Кућиште табластог затварача има светли профил 
Х/Б=3,0/2,4, са вођицама од коте прага 498,00 mnv до патоса погонске кућице, и 
променљивог дела правоугаоног облика H/B=3,0/2,4 m, и кружни облик Ø 3,0 m на 
дужини од 3,0 m. Изнад напред описаног дела конструкције затварачнице на коти 
507,00 mnv је пројектована погонска кућица са габаритом у основи A/Б=5/5 и 
висином 6,5 m, у којој је смjештен серво мотор табластог затварача и друга пратећа 
опрема. 
Доводни тунел – је предвиђен од захвата до водостана за транспортовање воде и 
дужина тунела износи око 2820 m, а од водостана даље подземним цевоводом до 
машинске зграде. На основу спроведених техноекономских анализа и 
оптимизација усвојен је тунел пречника светлог отвора Ø 3,0 m, са котом дна на 
улазу 498,00 mnv и котом излаза 487,00 mnv.  
 
Водостан и цјевовод под притиском 
 
Основни подаци за водостан и цевовод под притиском: 

- Тип водостана цилиндар Дв=12,5 m 
- Горња кота водостана 515,70 mnv 
- Кота дна водостана 494,50 mnv 
- Кота нивелете доводног тунела 487,00 mnv 
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- Кота прага на улазу у цев под притиском 487,00 mnv 
- Пречник доводног тунела Дт=3,0 m 
- Кота маx. нивоа водостана за случај наглог затварања турбине за Qи=22,0 

m3/s 513,41 mnv  
- Хоризонтална дужина цевовода од водостана до рачве Лц=250,00 m’ 

 
Водостан је постављен на крају деривационог тунела под притиском,  
пројектовани су грађевински радови на водостану, водостанској затварачници и 
цевоводу до рачве код машинске зграде, који се састоји од шахтног и тунелског 
дела. 
 
По дужини цевовода пројектовани су следећи делови конструкције: 
 

- Тунелски део цевовода под притиском 
- Бетонски блок узводно од затварачнице 
- Водостанска затварачница 
- Бетонски блок низводно од затварачнице Б1 
- Шахтни део цевовода под притиском 
- Излазни тунелски део цевовода под притиском 

 
Тунелски део цевовода под притиском од водостана до прелазног дела на 
дужини од 22,56 m' са дијаметаром Дтц=3,0 m; истим као и дијаметар доводног 
тунела. Дијаметар Дтц од 3,0 m је условљен потребом усаглашавања са дијаметром 
доводног тунела, ради његовог ефикасног извођења. Обзиром на мали надслој 
стенске масе на овом потезу цевовода, предвиђа се да се исти изведе од армираног 
бетона дебљине д=0,30 m, са применом контактно-везног ињектирања по истим 
критериума као што је предвиђено код контактно-везног ињектирања бетонске 
облоге код доводног тунела. Код извођења скопних радова предвиђено је 
осигуравање калоте и опораца са слојем прсканог бетона д=6,5 cm са двојном 
арматурном мрежом Q131 и СН анкерима Ø 25 mm у калоти и опорцима по потреби. 
Улазни део тунелског цевовода у дужини од 5,0 m узводно од затварачнице, у 
старту се изводи као тунел са светлим отвором од 5,0 m, са армираном бетонском 
облогом д=35 cm МБ30. У овом делу је предвиђен почетак челичне цеви са 
конусним делом Ø 3000 mm на Ø 2400 mm уграђен ливеним бетоном 
МБ30. Тунелски део, дужине 216,5 m, пречника светлог отвора Д=2,4 m, дебљине 
бетонске облоге 30 cm, панцероване челичним лимом дебљине 8 mm.  
 
Бетонски блок узводно од затварачнице - веза челичне цеви Ø 2400 mm са 
тунелским армирано бетонским делом цевовода од водостана до затварачнице Ø 
2400, остварује се у бетонском блоку дужине 5,00 m постављеном узводно од 
конструкције затварачнице. У овом делу предвиђена је прелазна деоница челичне 
цеви Ø 3000 mm, у цијев Ø 2400 mm на дужини од 5,0 m. Напред наведени блок има 
димензије дијаметра Д=5,0 m. Предвиђа се да се изведе у слободном простору 
(претходно изграђеног тунелског порталног дела Дтц=5,0 m), након завршетка 
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тунелског дела цевовода од водостана према затварачници на дужини од 20,8 m. 
Почетни прелазни конусни део челичног цевовода узводно од затварачнице 
залива се ливеним бетоном МБ 30 у тунелу, на дужини 5,0 m. Предметни бетонски 
блок узводно од затварача практично прихвата аксијалне хидростатичке силе за 
случај затвореног водостанског затварача. 
 
Водостанска затварачница има функцију да омогући контролу цевовода и 
предтурбинских затварача, без пражњења тунелског дела довода. Предвиђен је 
тип лептирастог затварача, Ø 2400 mm, као и дијаметар цевовода под притиском. 
Оса водостанске затварачнице се налази на 35,71 m од осе водостана. Водостанска 
затварачница претставља заштитну кучицу са нето димензијама у основи 
А/Б=5,0/6,8 и висином Х=6,6 m. У кучици затварачнице предвиђен је лептирасти 
затварач Ø 2400 mm са потребном опремом за монтажу и експлоатацију, са 
аерационим вентилом за испуштање и упуштање ваздуха код пуњења и пражњења 
цевовода под притиском. На слободно постављену цев у кућици затварача 
предвиђена су 2 отвора за ревизију цевовода и водостана, узводно и низводно од 
затвараче. Конструкција кућице за затварачницу, пројектована је са зидовима и 
кровом од армираног "натур" бетона МБ 30, са патосом од бетона МБ 30. 
 
Бетонски блок низводно од затварачнице Б1 - од водостанске затварачнице, 
низводно 4,6 m, цјевовод под притиском мења правац осе у вертикали, са кољеном 
радиуса Р=1,5 Д, односно Р=3,6 m. Дијаметар цијеви је Ø 2400 m. Кољено у прелому 
хоризонталног и вертикалног дијела цјевовода је заштићено анкерним бетонским 
блоком Б1. 
 
Шахтни дио цјевовода под притиском - од бетонског блока Б1 низводно од 
затварачнице, од коте 484,00 mnv, оса цјевовода спушта се вертикално до коте 
444,00 mnv (на дужини од 40,0 m). На овом прелому осе цјевовода, предвиђен је 
анкерни бетонски блок Б2. Овај део цјевовода изводи се заливним бетоном МБ30 
са дијаметром челичне цијеви Дц=2,4 m у ископном профилу шахте Диц=3,0 m, 
осигураном прсканим бетоном са арматурном мрежом. Шахтног дела, дужине 
(висине) 42,5 m, пречника свијетлог отвора Д=2,4 m, дебљине бетонске облоге 30 
цм, панцероване челичним лимом дебљине 8 mm. 
 
Излазни тунелски део цјевовода под притиском – од бетонског блока Б2 на дну 
шахтног дијела цјевовода (осовински на коти 444,0 mnv), до рачве цјевовода, 
цјевовод под притиском се изводи тунелски на дужини од 197,44 m' са Дц=2,4 m и 
заливном бетонском облогом МБ30 дебљине д=0,30 m (дебљина облоге је одређена 
из технолошких разлога за могућност уношења сегмента челичних цеви). На овом 
потезу је прдвиђено да ће се тунел извести у благом нагибу од и=2%. Ископни 
радови на овом потезу осигуравају се са облогом од прсканог бетона са двојном 
арматурном мрежом Q131, дебљине д=10 cm. На 50% ове дужине, у излазној зони 
где је плитак стјенски надслој изнад тунела (у пјешчарима и шкриљцима) поред 
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примарне облоге од прсканог бетона, предвиђају се и челичне ременате као 
допунско осигуравање. 
 
Од укупне дужине цјевовода 285, 36 m: 

- Тунелски цевовод Ø 3 m 21,01 m 
- Конусни део цевовода Ø 3000/2400 уграђен у бетонски блок узводно од затв. 

5,0 m 
- Челични цјевовод Ø 2400, слободно постављен у затварачници 5,0 m 
- Челични цевовод Ø 2400, уграђен у анкерни блок, шахтни и тунелски дио 

цјевовода, уграђен са облогом од ливеног бетона д=0,30 244,89 m 
- Дужина цјевовода обложена челичним лимом 254,99 m 

 
Имајући у виду горе изнето, укупна дужина цјевовода заједно са рачвом од 20 m, 
износи 305 m. За елиминирање шуплина на контакту бетонске облоге и челичне 
цеви, ако и бетонске облоге и стене, предвиђено је контактно-везно ињектирање 
армирано бетонске тунелске облоге цевовода од водостана до затварачнице и 
бетонске и челичне облоге, шахтног и тунелског излазног дела облоге цевовода 
под притиском. 
 
Машинска зграда – је лоцирана на десној обали ријеке Бистрице са габаритним 
димензијама 31,45x18,45 m у основи, са максималном висином слемена машинског 
дела зграде од 17,55 m измјерено од улазног платоа машинске зграде. Саобраћајни 
приступ објекту омогућен је помоћу приступног пута који се надовезује на 
регионални пут Сарајево-Фоча и преко моста бране. 
Регулација ријеке – је урађена на потезу од цца 100,00 m’, у појасу машинске 
зграде. У зони машинске зграде предвиђа се потпорни бетонски зид, у дужини 
контакта зграде и речне обале. У већем дијелу регулације, изведба ће ићи са 
ископом у стијени како би се умањила скупа и допунска заштита. Подужни нагиб 
регулисаног корита је 0,7%. При пројектовање регулације, максимално је узето у 
виду да се користе постојеће теренске услове у кориту ријеке, као и услове за 
предвиђене објекте, притом је добивено ниво воде за 100 годишњу воду од 438,60 
мнм, а дубина воде у каналу у делу машинске зграде је око 4,3 m.  
Приступни путеви (саобраћајнице) су потребни за приступ до објекте на ХЕ Б-1. 
Треба имати у виду, да у зависности од извођење радова код тунеле (дали 
варијанта НАТМ са бушењем и минирањем или ако буде примењена ТБМ – кртица), 
зависит ће и број приступних путева. У принципу, сви приступни путеви поћињу од 
магистралног пута Сарајево-Фоча и завршавају до предвиђеног објекта. За ХЕ Б-1, 
предвиђени су следећи приступни путеви: 

- до Преградног мјеста ......................................................................... L=135 m 
- до Машинске зграде ........................................................................... L=135 m 
- до Водостана ........................................................................................... L=565 m 
- до Приступну штолну (за варијанту израда тунела са бушењем и 

минирањем) L=620 m 
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Услови употребе земљишта у току градње и рада погона постројења 
предвиђених пројектом 
 
Ови радови обухватају ријешавања проблема око уклањане постојећих објеката, 
измјештање саобраћајница и инсталација, скретање ријеке и друго, а све је ово 
потребно да би се грађење објекта могло несметано одвијати. 
У склопу Регулационих планова, разрађене су зоне радова са предвиђеним 
активностима, као и фазе по којима ће се изводити. При том, вођено је рачуна да не 
буде пуно активности око уклањања постојећих објеката на терену, односно да ови 
радови буду минимални у предвиђеним зонама са активностима. 
Зоне су тако обухваћене, да неће бити потребе од великих измештања, а сходно 
томе и претходни радови ће се изводити за краћи вријеменски период. Измештање 
саобраћајница није предвиђено, осим што ће нови приступни путеви 
полазити од постојече инфраструктуре, па ће се у тим зонама извршити допунско 
уређење како би скретање са главне саобраћајнице било једноставније и 
безбедније. Измештање главних водова није предвиђено осим мала померања у 
зависности од типа механизације лзвођаћа радова, као и прикључака које ће 
урадити у постојећу мрежу. Скретање ријеке ће се вршити у периоду изградње 
бране (захвата), и предвиђено је да се ради у неколико фаза у летњем периоду када 
су водостоји ријеке најнижи. Генерално, извођење претходних радова ће зависити 
од извођача радова, односно његовог капацитета (механизација, опрема, људство 
и др. са којим располаже) и стратегију за изградњу објеката у предвиђеном 
вријеменском року од 36 месеци.  
 
Припремни радови  
 
Привремено градилиште је потребно организовати како би се омогућили услови 
за правовријемено и сигурно обезбеђивање градилишта свим потребним 
ресурсима за непрекидно извођење радова. При анализама потребног садржаја 
привременог градилишта, дефинисане су две варијанте за даље анализе: 
Варијанта 1: Нема капацитете које су се користили за извођење приступних 
саобраћајница и које би се могли искористити за потребе изградње комплекса ХЕ; 
Варијанта 2: Има капацитете које су се користили за извођење приступних 
саобраћајница и које би се могли искористити за потребе изградње комплекса ХЕ. 
Кориштене су опште податке о садржајима и капацитетима који би се користили 
за извођење приступних саобраћајница и који би се могли искористити за потребе 
изградње комплекса ХЕ, разматрано у Варијанти 1. У случају да се ради по 
Варијанти 2, онда Извођач радова треба извршити допунска проучавања у 
сагласности са расположивом опремом и капацитете. При анализама узати су у 
обзир претходна проучавања и постојеча документација, као и усвојену оптималну 
технологију грађења. Имајући у обзир горе поменуто, предложен је следећи 
садржај привременог градилишта: 

1. ограда градилишта и обезбеђење, 
2. санитарне чворови (за Инвеститора, за Извођача), 
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3. канцеларијске просторије (за Инвеститора и за Извођача), 
4. трпезарија, 
5. гардеробе, 
6. магацине и складишта материјала, опреме и алата (за: цемент, приручни 

алат, гориво, мазиво, експлозив, каписле и остале материјале, опреме и 
алате), 

7. депоније материјала (са ископа и друге материјале), 
8. систем противпожарне заштите, 
9. капацитете за снабдевање електричном енергијом (и резервни агрегат), 
10. инсталације за компримирани ваздух, 
11. инекциона станица, 
12. термотехничке инсталације, 
13. систем веза (за Инвеститора и за Извођача), 
14. капацитете за снабдевање водом: вода за пиће и вода за технолошки процес, 
15. канализација и одвод отпадних вода са градилишта, 
16. тесарска радионица, 
17. радионица за израду арматуре, 
18. остале радионице (браварске, електричарске итд.), 
19. производња агрегата и туцаника, 
20. производња бетона, малтера и префабрикацију бетонских елемената, 
21. производња асфалта, 
22. лабораторије за: геотехнику, бетон, асфалт од све по једну за Инвеститора и 

за Извођача, 
23. база механизације са сервисом и праоницом машина, 
24. капацитете за одржавање и управљање чврстим отпадом, 
25. платоа за рад,  
26. дизалице. 

 
 
Привремено насеље 
 
Према усвојеној оптималној сумарној технологији грађења, све три ХЕ на ријеци 
Бистрици морају се изводити у исто вријеме како би се запазио главни услов да 
серадови изврше у периоду од 3 године (36 месеци). Таква технологија грађења 
подразумјева ангажовање велике радне снаге јер има 11 нападна мјеста. Да би се 
омогућило ефикасно извођење радова на ХЕ, требају се омогућити услове за 
нормални живот радне снаге. У овом делу даје се анализа потребе о изградњи 
привријеменог насеља и његове садржаје. Имајући у обзир да се изградња 
приступних саобраћајница може доверити различитим извођачима, а који би 
изводили и преостале радове на хидрокомплексу при анализирања потребе и 
садржаје привременог насеља, констатовано је да се могу јавити двије варијанте: 
Варијанта 1: Не постоје капацитети који су се користили за изградњу приступних 
саобраћајница који би се могли искористити за потребе градилишта; 
Варијанта 2: Дио садржаја привременог насеља можемо задовољити са 
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капацитетима који су се користили за потребе извођењу радова на приступних 
саобраћајница. 
Кориштени су општи подаци о садржајима и капацитетима који би се користили за 
извођење приступних саобраћајница и који би се капацитети могли искористити 
за потребе изградње комплекса ХЕ, разаматрано у Варијанти 1. У случају да се јави 
Варијанта 2, онда се она мора разрађивати у сугласности са добивеним податцима. 
У сагласности динамике ангажираности радне снаге треба бити предвиђена 
следећа радна снага: за директно извођење радове радиће максимални број 
радника (за тунелске радове и радови на прегради усвојене су по 3 смјене, а за 
преостале радове рад у 2 смјене), за свако наредно мјесто од усвојених десет 
потребно је за његово руковођење и задовољавање потребе привременог 
градилишта: технички кадар, магационере..., значи укупно радне снаге за рад у три 
смене по 8 сата, а за поједине радове две смене, радне снаге у погоне и радионице, 
насеље, шофери и др. Значи максимални број радне снаге која се треба сместити у 
привремено насеље зависит ће од динамике извођења радова. Изградња ХЕ Б-1 на 
ријеци Бистрица је дуг и комплексни процес који тражи ангажовање велике радне 
снаге за дуги вријеменски период (максимум 3 године имајући у виду и период за 
изградњу приступних саобраћајница и далековода).  
Да би се омогочиле услове за нормални живот радне снаге треба се изградити 
привријемено насеље. На бази претходно поменутих констатација, предлаже се 
следећи садржај привријеменог насеља: 

1. Ограда и обезбјеђење, 
2. Објекти смештаја са праоницом (за Инвеститора, за Извођача) 
3. Канцеларије за инвеститора и Извођача са гардеробама и санитаријама, 
4. Сала за састанке, 
5. Ресторан и кухиња, 
6. Продавница, 
7. Здравствена станица, 
8. Објекте за забаву, спорт и рекреацију, 
9. За опслуживање ових објеката требају се изградити све објекте 

инфраструктуре (приступне саобраћајнице, улице, електрика, водовод, 
канализација, термотехничке инсталације, везе, одржавање насеља и 
управљање чврстим отпадом), 

10. Систем за противпожарну заштиту. 
 
Монтажни платои биће потребни за варијанту ископа тунела са ТБМ – кртицом. У 
зависности од димензије и карактеристике кртице, како би се скратио период 
изградња тунела, предвиђено је да се добар дио платоа уради у зони код водостана, 
а узависности од типа кртица можда ће бити потребан и плато за излаз кртице код 
захвата. Важно је напоменути, да ће генералне димензије платоа бити у функцији 
бржег монтирања и оспособљавања кртице са свим неопходним деловима. 
Плато мора бити опремљен са неопходном инфраструктуром, оспособљен да 
тековно, како напредује кртица, буде у функцији за одвоз материјала који ће се 
откопавати и транспортирати до привријемену или трајну депонију. Ако извођење 
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тунела буде са бушењем и минирањем, онда неће бити потребе од великих 
монтажних платоа, односно биће потребан оперативан простор за одвоз 
материјала који ће се откопавати, и довоз материјала за израду облоге. Треба 
имати у виду да ће у зависности од грађевинске оперативе са којом располаже 
Извођач радова, највероватније бити потребан монтажни (радни) плато и у зони 
код Машинске зграде и евентуално код преградног мјеста за доводни тунел, у 
функцији извођење радова и уграђивање опреме.  
 
Варијанте извођења доводног тунела које се међусобно разликују према 
начину ископа и извођењу облоге тунела 
 
Изградњу предметног тунела могуће је извршити различитим технологијама 
извођења тунела. Узимајући у обзир геолошко-геотехничке и морфолошке услове 
у зони тунела, у Идејном Пројекту разматране су четири варијанте извођења које 
се међусобно разликују према начину ископа и извођење облоге тунела: 
ВАРИЈАНТА 1 – Ископ минирањем (Drill & Blast) и класична облога тунела 
ВАРИЈАНТА 2 – Ископ отвореном тунелском машином и класична облога тунела 
ВАРИЈАНТА 3 – Ископ отвореном тунелском машином и сегментна облога тунела 
ВАРИЈАНТА 4 – Ископ механизовним штитом и сегментна облога тунела 
У овом документу су презентоване две најповољније варијанте: 
Варијанта 1 - Ископ минирањем и класична облога тунела  
Ова метода користи конвенционалне и добро разрађене технологије извођења 
ископа и облоге тунела. Након ископа материјала користи се способност стенске 
масе да задржи стабилност неподграђеног отвора до извођења подграде тунела. 
Облога тунела се изводи по завршетку ископа целог тунела.  
 
Ископ материјала 
 
Ископ се изводи у пуном профилу минирањем. Обавља се циклично и састоји се од 
обележавања бушотина, бушења, пуњења експлозивом и активирања експлозива. 
Након отпуцавања стенске масе, материјал се утовара у вагонете и одвози ван 
тунела. 
Унутрашњи транспорт обавља се помоћу композиције које вуку електричне 
акумулаторске локомотиве. Број и капацитет транспортних средстава мора бити 
одређен тако да буде већи од максималне количине ископаног материјала при 
највећој брзини напредовања. Шински транспорт се обавља по колосеку који се 
поставља у централном делу тунела паралелно са напредовањем ископа. Ископани 
материјал се транспортује до нападног мјеста где се претоварује у камионе и 
одвози на депонију материјала. Одвозом материјала завршава се један и започиње 
нови циклус ископа. Паралелно са описаним активностима ископа обављају се 
радови на извођењу система за проветравање и евентуално одвођења процедних 
вода. 
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Осигурање ископа 
 
У оквиру наведених геолошких средина извршена је подела стенске масе према 
типу осигурања који се у датој средини примењује. Предвиђена се четири типа 
осигурања ископа. 
Тип I: примјењује са на деоницама са најквалитетнијом стенском 
масом, која не захтјева примену мера за осигурање ископа. 
Тип II: подграда се не изводи систематски већ се местимично примењује у зонама 
у којима постоји потреба за осигурање ископа. Осигурање ископа изводи се 
прсканим бетоном д=5 cm и анкерима дужине 1,5-2,0 m. 
Тип III: примјењује се у слабијим стенским материјалима код којих не постоји 
опасност од испадања блокова. Подграда се изводи систематски од прсканог 
бетона дебљине d=5 cm, армираног са мрежама. 
Тип IV: изводи се комбиновано осигурање од прсканог бетона и анкера. Прскани 
бетон је d=5 cm, армиран са мрежама. Осам стенских анкера, дужине 1,5-2,0 m, је 
равномерно распоређено у калотном делу тунела. Профили у којима се анкери 
постављају међусобно су удаљени 2 m.  
 
Облога тунела  
 
Након завршетка ископа и осигурања ископа комплетног тунела приступа се 
извођењу бетонске облоге тунела. Облога би се изводила на лицу мјеста, бетоном 
МБ30 и арматуром РА 400/500, у кампадама дужине 6m. Циклус извођења облоге 
једне кампаде састоји се од монтаже арматуре, постављања оплате, транспорта и 
уградње бетона. Транспорт бетона би се обављао шинским миксерима. Уградња 
бетона врши се пумпањем, путем за то намењених прозора, уз обавезно вибрирање 
оплатних первибратора и первибраторских игла. Облога је константне дебљине 
дуж тунела и износи 25 cm. Извођењем армирано-бетонске облоге добија се 
коначан облик тунела пречника светлог отвора Ø 3,0 m. 
 
 
Динамика извођења радова (тунела) 
 
Радови би се изводили са четири нападна мјеста (три приступа). Поред узводног и 
низводног нападног мјеста, отворило би се и приступ на стационажи 1+940. 
Приступ за отварање два додатна нападна мјеста омогућио би се извођењем 
приступне штолне дужине цца 115 m. До приступне штолне потребно је извести и 
приступни пут (процењена дужина 500 м) који додатно оптерећује извођење 
тунела овом технологијом. Приликом израде динамичког плана, процјењена су 
следећа вријемена извођења активности на изградњи тунела: припремни радови, 
ископ материјала са подграђивањем – 3 m/дан, бетонирање облоге 6 m/дан, 
ињектирање 6m/дан и завршни радови.  
Припремним радовима обухваћени су радови на: извођењу приступних путева, 
обезбеђењу инфраструктуре градилишта (струја, вода и др), формирању 
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градилишта (постављање пратећих објеката, магацина, погона, дизалица), 
допреми машина и др. 
Завршетком припремних радова приступа се пробијању тунела. Обзиром на мали 
пречник тунела, ископ и осигурање није могуће изводити паралелно са 
бетонирањем облоге тунела па се она изводи тек по завршетку ископа и подграде 
комплетног тунела. Ињекциони радови обављају се паралелно са извођењем 
облоге тунела са заостатком од 120 м. Последњи се обављају радови на чишћење 
тунела, демонтажа градилишних објеката, одвоз машина, и они су означени као 
завршни радови.  
Уводећи претходно наведене претпоставке урађен је динамички план којим се 
добија укупно вријеме извођења радова од 759 дана (25,3 месеци).  
 
Варијанта 2 – Ископ отворном тунелском машином и класична облога тунела 
Метода ископа отвореном тунелском машином је једна од најсавријеменијих 
метода извођења тунела. Машина користи стенску масу као ослонац и подупире се 
на њу, при чему остварује притисак на челу тунела. Код ове варијанте се као и код 
ВАРИЈАНТЕ 1 користи способност стенске масе да задржи стабилност 
неподграђеног ископа одређени вријеменски период до извођења подграде 
тунела. Облога тунела се изводи по завршетку ископа целог тунела.  
 
Ископ материјала 
 
Ископна машина се састоји од резне главе, ослонца резне главе са главном гредом, 
хватачко-потисног склопа, погонског мотора са редукторима и пратеће опреме 
(опреме за транспорт ископног материјала, навигациони уређаји, систем за 
регулисање прашине и др.). Машина се ослања преко хватачко-потисног склопа на 
околну стенску масу. Након фиксирања хватача и центрирање машине, активирају 
се потисни цилиндри који гурају предњи део машине према челу ископа. Резна 
глава ротира и ископава материјал у пуном профилу. Ископани материјал пада на 
лопатице на дну тунела, одакле га нископрофилисане кашике сакупљају и гурају 
на транспортну траку. Транспортном траком ископани материјал пребацује се из 
унутрашњости машине (главе) до задњег дела машине где се убацује у вагонете и 
одвози се до улаза у тунел. Шински транспорт обавља се по колосеку који се 
поставља паралелно са напредовањем ископа. Из вагонета ископани се материјал 
даље претоварује у камионе и одвози на депонију материјала. Паралелно са 
описаним активностима ископа, обављају се радови на извођењу 
система за проветравање и евентуално одвођења процедних вода.  
 
Осигурање ископа 
 
У оквиру наведених геолошких средина извршена је подјела стјенске масе према 
типу осигурања који се у датој средини примјењује. Предвиђена се четири типа 
осигурања ископа. 
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Тип I: примјењује са на деоницама са најквалитетнијом стенском масом, која не 
захтјева примену мера за осигурање ископа.  
Тип II: подграда не изводи се систематски већ се местимично примењује у зонама 
у којима постоји потреба за осигурање ископа. 
Осигурање ископа изводи се прсканим бетоном д=5 cm и анкерима дужине 1,5-2,0 
m.  
Тип III: примјењује се у слабијим стенским материјалима код којих не 
постоји опасност од испадања блокова. Подграда се изводи систематски од 
прсканог бетона дебљине д=5 cm, армираног мрежама.  
Тип IV: изводи се комбиновано осигурање од прсканог бетона и 
анкера. Прскани бетон је д=5 cm, армиран мрежама. Осам стенских анкера, дужине 
1,5-2,0 m, равномерно је распоређено у калотном делу тунела. Профили у којима се 
анкери постављају међусобно су удаљени 2 m. 
 
Облога тунела 
 
Након завршетка ископа и осигурања ископа комплетног тунела приступа се 
извођењу бетонске облоге тунела. Облога би се изводила на лицу мјеста, бетоном 
МБ30 и арматуром РА 400/500, у кампадама дужине 6 m. Циклус извођења облоге 
једне кампаде састоји се од монтаже арматуре, постављања оплате, транспорта и 
уградње бетона. Транспорт бетона би се обављао шинским миксерима. Уградња 
бетона је са пумпањем, путем за то намењених прозора уз обавезно вибрирање 
оплатнихпервибратора и первибраторских игла. Облога је константне дебљине 
дуж тунела и износи 25 cm. Извођењем армирано-бетонске облоге добија се 
коначан облик тунела пречника светлог отвора Ø 3,0 m. 
 
Динамика извођења радова (тунела) 
 
Ископ би се изводио тунелском машином са низводне стране тунела. По завршетку 
ископа и осигурања комплетног тунела, облога тунела би се изводила са узводне и 
низводне стране. 
Приликом израде динамичког плана, процењена су сљедећа времена извођења 
активности на изградњи тунела: припремни радови, ископ материјала са 
подграђивањем – 20 m/дан, бетонирање облоге 6 m/дан, ињектирање 6m/дан и 
завршни радови. 
Припремним радовима обухваћени су радови на: извођењу приступних путева, 
обезбеђењу инфраструктуре градилишта (струја, вода и др), формирању 
градилишта (постављање пратећих објеката, магацина, погона, дизалица), као и 
испорука и монтажа тунелске машине. Активност која је на критичном путу и 
диктира дужину припремних радова је испорука и монтажа тунелске машине.  
Завршетком припремнихрадова приступа се пробијању тунела. Обзиром на мали 
пречник тунела, ископ и осигурање није могуће изводити паралелно са 
бетонирањем облоге тунела, па се она изводи тек по завршетку ископа и подграде 
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комплетног тунела. Ињекциони радови обављају се паралелно са извођењем 
облоге тунела са заостатком од 120 m. 
Посљедњи обављају се радови на чишћењу тунела, демонтажа градилишних 
објеката, одвоз и демонтажа машина и они су означени као завршни радови. 
Уводећи претходно наведене претпоставке урађен је динамички план којим се 
добија укупно вријеме извођења радова од 758 дана (25,3 месеца).  
 
Услови за технологију и организацију изградње водостана, затварачнице и 
цевовода под притиском 
 
Извођење радова на изградњи водостана са затварачницим и цевоводом под 
притиском, изводе се усаглашено са радовима на изградњи тунелског довода са 
низводне стране и машинске зграде. Наиме у склопу припремне фазе изградње, 
гради се приступни пут око 10 m, радни плато на коти 486,00 мнм, као засек у стени 
са димензијама платоа мин.25 са 20 m, са кога ће се почети радови у I фази 
изградње тунелског ископа улазног дела цевовода под притиском. 
Фаза 1 
У овој фази изводе се само ископни радови на тунелском делу цевовода, са 
радовима на осигурању ископних радова до водостана, укључујући и дужину 
водостанског цилиндра до стационаже 2+813,78, на којој завршава траса излазног 
дела доводног тунела. 
Овако делимично изграђен потез тунелског дела цевовода (само ископ са 
осигурањем), омогучује приступ за нормалну изградњу низводног дела трасе 
доводног тунела са водостанске стране. 
Паралелно са ископним радовима на тунелском улазном дијелу цјевовода, могуће 
је извршење површинских ископних радова на водостану са приступним путем до 
њега у дужини од око 20 m; ови радови се изводе у стени 5 и 6 категорије 
(пешчарима, шкриљцима). 
Фаза 2 
После извршења свих ископних радова на низводној деоници доводног тунела, у II 
фази приступа се ископним и бетонским радовима водостанског цилиндра са 
приступом преко улазног тунелског дела цевовода под притиском. Паралелно са 
радовима на водостану, могуће је извођење ископних радова на низводном 
тунелском делу цевовода под притиском и шахтном делу са силазном методом 
ископа шахте са осигуравањем ископних радова. 
Фаза 3 
У овој фази је предвиђено извођење армирано-бетонских радова на облози улазног 
тунелског дела цевовода до стационаже 2+848,79, односно до 5 m’ узводно од 
водостанске затварачнице. 
Паралелно са напред наведеним радовима, могуче је извођење монтаже челичне 
облоге цевовода и њено уграђивање ливеним бетоном. Од почетног колена са 
анкерним блоком Б2, радови би се одвијали у два смера: од блока Б2 узлазно у 
вертикалном шахтном делу цевовода до анкерног блока Б1, и од блока Б2 на 
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излазномnхоризонталном делу тунелског дела цевовода, до рачве код машинске 
зграде (до стационаже 3+070,78). 
Фаза 4 
У овој фази је предвиђено повезивање улазног тунелског дијела цјевовода са 
шахтним делом цјевовода, монтажом челичне цијеви, узводно, у самој 
затварачници са затварачем и низводно од затварачнице са коленом за везу са 
шахтним делом цевовода. По извршењу челичне монтаже на овом потезу 
цјевовода, приступа се изградњи погонске кучице, заливање узводног анкерног 
блока и бетонирање низводног анкерног блока од кучице Б1 изнад колена са 
шахтним делом цјевовода. 
 
Техничко рјешење заштита од великих вода изградње преграде ХЕ Б-1 
 
Извођење радова на изградњи ХЕ Б-1 предвиђа се да ће се извршити у сложеним 
условима који произлазе од: 

 Морфолошко-геодетских услова преградног мјеста (кањонски облик 
профила са стрмним и тешко приступачним падинама до речног корита); 

 Хидролошких карактеристика ријеке Бистрице на преградном профилу 
(бујичарски тип ријеке); 

 Инжињерско-геолошких и хидрогеолошких карактеристика преградног 
профила; 

 Непосредне близине регионалне саобрачајнице “Сарајево - Фоча”; 
 Карактера техничког решења преградног објекта са улазном грађевином у 

доводни тунел; 
 
Потреба за организовање нападног мјеста за изградњу доводног тунела преко 
улазне грађевине, у зависности примењене технологије и организације изградње 
по варијанти 1 - на дужини око 1400 m, или по варијанти 2 - само са низводним 
нападним местом код водостана.   
Локација преградног мјеста, предвиђена је у тесном профилу кањонског типа са 
природним нагибом корита око и=2%. 
Највећа вода која се појавила у низу од 55 године је Qмаx=50,32 m3/s. 
Према хидролошкој студији, за површину слива Ф=376,40 km2, у профилу ХЕ 
Бистрица Б-1, велике воде различитие вероватноће су:  
Корак 2: Проширење и продубљење постојечег речног корита у води 
У природном кориту на дужини око 130 m, врши се проширење и продубљење 
постојечег корита са ширином б=4-5 m, и дубином до 2,0 m, прокопавањем 
алувиума и делимично минирањем стене у дну и обалама, ради корекције 
подужног пада речног корита око и =2,0%,  
Корак 3: Израда привријеменог заштитног насипа – загата Овим кораком предвиђа 
се изградња привријеменог насипа – загата, висине око 3-4 m, за усмеравање 
проточних вода у продуљено природно корито на десној страни. 
Корак 4: Радови на опточном каналу у засеку на десној обали, изводе се у сувом за 
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вечим делом у стени и извозом ископних радова у депонији, за капацитет протока 
Q=40,0 m3/s. 
Фаза II Извршава се скретање ријеке у продубљено корито на десној страни. 
У овој фази предвиђена је израда опточног канала на левој страни речног корита, 
за заштиту темеља десног дела преграде, са пропусним капацитетом Qгр ≤ 60,0 
m3/s . 
Корак 5: Изградња опточног канала (прошлицавање платоа),  
Радови на опточном каналу изводе се у засеку на левој обали ријеке, у сувом, са 
извозом (транспортом) ископног материјала у депонији. Опточни канал је корито 
трапезног облика, у стени са основом б=4,0 m, нагибом косина 1:m=1:0,5, дубине 
2,0 m. Улазни део опточног канала предвиђа се са ширином основе би=8,0 m. 
Корак 6: Израда монтажног моста, 
Паралелно са извођењем лево-обалног опточног канала, овим кораком предвиђа 
се преко опточног канала изградња монтажног моста распона l=10,0 m, ширине 
б=5,0 m,који треба да омогучи приступ за рад на десној обали ријеке после 
извршеног скретања ријеке у лево-обални опточни канал. 
Корак 7: Рушење (отклањање) привременог насипа, 
По завршетку израде лево-обалног опточног канала са мостом на његовом улазном 
делу, врши се уклањање привременог насипа (загата) 
Фаза III У овој фази предвиђа се изградња десно-обалног дела бетонске преграде у 
I етапи, са помоћним радовима заштите темељне јаме 
Корак 8: Израда привременог насипа (загата) и скретање ријеке у лево-обални 
опточни канал. Висина загата је око 3,0 m, дужине l=15 m.  
Корак 9: Израда десно-обалног дела преграде I етапе, 
Корак 10: Израда заштитних зидова 
По завршетку изградње десно-обалног дела преграде, исту треба оспособити за 
евакуацију грађевинских вода за наредну фазу изградње.  
Фаза IV У овој фази предвиђа се изградња лево-обалног дела бетонске преграде I 
етапе, са помоћним радовима заштите темељне јаме 
Корак 11: Рушење и отклањање привријеменог насипа (загата), и поновна израда 
привријеменог заштитног насипа (загата), и скретање ријеке-усмеравање воде на 
преливни отвор уставе (ширине 6,0 m). 
Корак 12: Израда помоћних загата, 
Овим помоћним загатима, који се везују на заштитне паралелне зидове са насипом, 
врши се затварање простора на левој обали ријеке и омогућава се изградна 
левообалног дела преграде I етапе.  
Корак 13: Израда лево-обалног дела бетонске преграде, Овим кораком су 
обухваћени сви ископни бетонски и други радови на прегради, укључујући 
расћишћавање речног корита од остатка загата узводно и низводно од 
преграде. 
Фаза V У овој фати предвиђају се припремни радови за приступ и рад у доводном 
тунелу са узводне стране, као и извршавање свих грађевинских радова у доводни 
тунел. 
Корак 14: Израда радног платоа насипом у ријеци пред улазом у тунел са 
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постављањем 4 галериских одвода од монтажних армирано-бетонских цеви испод 
радног платоа, l=35 m, Dg=2,0 m, са пропусним капацитетом око Q=4x11 m3/s =44,0 
m3/s. 
За случај појаве вода вечих од Q=44,0 m3/s до Qгр=126,0 m3/s , предвиђено је да се 
исте пропуштају преко платоа и преградне конструкција I етапе на коти 498,00 
мнм, са преливним фронтом ширине Б=20 m, или са специфичним протоком по m’: 
82 q= =4,10 m3/s , hkr=1,2 m’, Vkr=3,42 m3/s .  
За случај појаве овако великих вода, предвиђа се заштитна табла висине х=1,5 m и 
ширине 4,0 m, за заштиту улаза доводног тунела. 
Корак 15: Овај корак обухвата извршење свих грађевинских радова у доводном 
тунелу, у делу који се изводи са узводне стране, који ће се изводити у условима 
повријемених краткорочних прекида радова због потребе пропуштања већих вода 
преко радног платоа на коти 498,00 мнм. 
Фаза VI Израда улазне грађевине до коте круна бране У овом случају после 
завршетка улазног дела доводног тунела, предвиђа се изградња улазне грађевине 
у условима присуства привријеменог радног платоа у речном кориту. 
Фаза VII Предвиђа ископ и уклањање материјала из насипа привријеменог платоа 
у ријеци, и уклањање монтажних цевних елемената галерије испод овог платоа. 
Фаза VIII Предвиђа наставак бетонирања преградног објекта II етапе од коте 498,00 
mnv до коте круне бране 507,00 мнм, као и омогучавање завршних радова на 
погонским кучицама затварачнице на улазној грађевини и уставама на преливним 
пољима. У овој фази могућности пропуштања протока кроз преливна поља су врло 
велике. 
 
 
2.3.2. Опис пројекта, планираног производног процеса, њихове технолошке и 
друге карактеристике 

 

Истражно подручје овог пројекта је слив ријеке Бистрице, која је неискоришћена у 
погледу хидроенергетског потенцијала. Досада, разматране су различите техничке 
могућности за хидроенергетско коришћење ове ријеке. На основу извршених 
анализа закључено је да би се најповољние техничко решење састојало у изградњи 
три хидроелектране на ријеци Бистрици: ХЕ Б-1, Б-2а и Б-3. 

У циљу свеобухватне анализе, прво је извршено прикупљање све постојеће 
документације везане за хидроенергетски потенцијал на подручју слива Бистрице, 
односно горњег слива Дрине. 

Хидроенергетски потенцијал слива ријеке Бистрице, претставља велико природно 
богатство. Његова адекватна економска валоризација могла би омогућити снажан 
искорак у регионалним системима енергетике, што би повукло и развој осталих 
сектора. Сама чињеница да приватни сектор безрезервно тражи свој интерес у 
овом привременом сегменту указује на то да не треба сумњати у профитабилност 
оваквих постројења. Преко изградње оваквих постројења, отворила би се нова 
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радна мјеста, а кроз експлоатацију створила огромне количине електричне 
енергије за извоз. 
 
Овај пројекат обухвата опис ХЕ Б-1. 
 

Основни подаци система хидроелектране Б-1 су дати у табели број 80: 
 

Табела бр. 80 : 
ХИДРОЕЛЕКТРАНА  Б-1 

Горња вода  mnv  503,5 
Доња вода  mnv  435 
Кота осовина млазница  mnv  / 
Бруто пад  m  68,5 
Нето пад  m  56.12 
Инсталисани проток  m3/s  22 
Гарантирани проток  m3/s 1,11 
Диаметар тунела  m  3,0 
Дужина тунела  m  2821 
Диаметар цевовода  m  2,4 
Дужина цевовода са рачвом  m  285+20 
Цевовод  Тип  подземни 
Тип турбине  /  Францис 
Број агрегата  ком  3 
Минимални проток турбине  m3/s  2,93 
Инсталисана снага турбина  kW  11142 
Снага по турбини  kW  3714 
Брзина обртаја агрегата  min-1  500 

Постављеност осовине агрегата  /  Вертикално 

Снага електране  kW  10.696 
Производња по ХЕ (укупно 150,42 
GWh) 

GWh  42.96 

Прикључак на ЕЕ систем  kV  35 

Кота сто годишне воде  mnv  438.6 

Кота турбинског патоса  mnv  436.23 

 
Концепција техничког решења ХЕ Бистрица Б-1 је дефинисана са преградном 
конструкцијом, па онда долази захват (улазна грађевина) тунел, водостан, цевовод 
под притиском (подземним) од водостана до машинске зграде, и онда преко 
одводне воде директно у регулисано корито ријеке Бистрице. Овај пројекат треба 
да одговори на све дилеме и могућа решења. Предложена решења морају 
задовољавати на оптималан начин све техничке и економске параметре. 
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Сврха овог пројекта је да се расположиви хидропотенцијал претвори у електричну 
енергију. 
Технишке карактеристике свих објеката су детаљно описани у Тачки 2.1.3. Даље у 
овом тексту су дати кратки опис карактеристике објеката и опис типа и 
карактеристика опреме, као и режим рада. 

Концепција и опис објеката 

Преграда и захват 

Изградњом преградног објекта на ријеци Бистрици за ХЕ Бистрица Б-1, омогућује 
се: 

• Подизање успорне коте нивоа у ријеци за потребе захватања и вођења 
инсталисане квалитетне воде у доводни тунел ХЕ Б-1, преко улазне 
грађевине, 

• Формирање мале акумулације за потребе таложења вучених наноса у ријеци 
Бистрици, и њихово повријемено испирање (нанос у простору узводно од 
преграде не задржава се трајно, већ се врше периодична чишћења 
хидраулчки - испројектованим одговарајућим испустима и механички - грађ. 
механизацијом; у том смислу количина наноса који и доспео у 
„акумулациони простор“ није релевантна: утиче само на режим чишћења), 

• Евакуацију великих вода са вероватночом појаве п=1% (Q100 годишње 
воде), и 

• Обезбеђење гарантованог протицаја (билолошки минимум) у речно корито 
низводно од преграде. 

Пратећи објекти преграде и захвата су: 

• Преградна конструкција, која је гравитационо - бетонског типа; 

• Улазна грађевина доводног тунела, која се састоји од: 

- Конструкција захватне главе са: 

- Решетком 

- Платоом за чистилицу 

- Крилним зидовима 

- Порталним зидом 

- Затворачница: 

- Кућиштем (нишама) за табласти затварач 

- Аерационим отвором 

- Прелазним делом 

- Погонском кућицом. 
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Од захвата до водостана вода ће се транспортовати кроз тунел дужине 2820 m, а од 
водостана даље цевоводом (подземним или надземним) до машинске зграде. 

Водостан је цилиндрична грађевина пречником од 12,5 m за пречника доводног 
тунела Дт=3,0 m и инсталисани проток Qi = 22,0 m3/s. 

Од водостана до рачве на цевоводу до машинске зграде хоризонтална дужина 
цевовода износи 305 m. Дужина рачве је 20 m. 

По дужини цевовода пројектовани су следећи делови конструкције: 

• Тунелски део цевовода под притиском 

• Бетонски блок узводно од затварачнице 

• Водостанска затварачница 

• Бетонски блок низводно од затварачнице Б1 

• Шахтни део цевовода под притиском 

• Излазни тунелски део цевовода под притиском. 

 

Машинска зграда 

Машинска зграда је лоцирана на десној обали ријеке Бистрице са габаритним 
диимензијама 31,45x18,45 m у основи, са максималном висином елемена 
машинског дела зграде од 17,55 m измјерено од улазног платоа машинске зграде. 
Вода која долази од водостана је усмјерена цевоводом, а после машинске зграде 
преко одводне ваде испушта се у регулисаном кориту ријеке Бистрице. 

Саобраћајни приступ објекту за усвојену I варијанту, омогућен је помоћу споредног 
приступног пута који се надовезује на регионални пут Сарајево-Фоча. Тиме је 
обезбеђен машински, камионски и аутомобилски приступ објекту, приликом 
извођења грађевинских радова, инсталирања укупне опреме и касније 
руковођење. Сама машинска зграда је једноставан и утилитаран објекат, 
предвиђен за уградњу турбина и пропратне електричне и механичке уређаје. 
Објект је тропросторни, са високим делом у којем су монтиране три Френсисове 
турбине и три пропратна вертикална генератора, који кинетичку енергију воде из 
акумулације претварају у електричну енергију. У тај простор, предвиђени су сви 
пропратни електрични водови, предвиђени за постављање у подне канале, као и 
сви ормари за управљање и усмеравање електричне енергије. У овој просторији 
постављен је и мостовски кран са потребном инсталацијом за његово управљање, 
који је предвиђен за пренос турбина и генератора, приликом њиховог инсталисања 
и текућег одржавања и ремонта. 

Имајући у виду да је овај објекат предвиђен као центар за управљање свим 
хидроенергетским објектима, који су предвиђени овим Пројектом (бране, потисни 
цевоводи, водостани, машинске зграде...), поред саме машинске зграде, потребно је 
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предвидети и друге, пропратне објекте, који ће служити текућим потребама свих 
објеката. За ту намену, Пројекат предвиђа изградњу магацинског објекта, 
габаритних димезија 5,7m х 21,10 m, састављен од 4 идентиче просторије, 
намењене за смештај алата и потрошних материјала. 

Партерно уређење омогућава смештај машинске зграде и пропратног магацина, 
као и потребне унутрашне саобраћајнице, која допушта моторни приступ 
наведеним објектима. Цела грађевинска парцела ограђена је заштитном оградом 
од разапетог металног плетива/мреже са потребним подужним појачањем исте. 
Предвиђена је и велика улазна капија, којом се може управљати и контролисати 
улаз и излаз у круг машинске зграде. Зависно од потребе, може се предвидети и 
контролно-пропусна станица на сам улаз у круг централе, постављањем потребног 
киоска, комуникацијске опреме и персонала. Имајући у виду геотехничке услове о 
фундирању, у склопу са машинском зградом (темељима), је предвиђена Одводна 
вада, која обезбеђује спој од излаза турбинског дифузора до доње воде у 
регулисаном речном кориту. Регулација ријеке је урађена на потезу од цца 100,00 
m', у појасу око машинске зграде. У зони машинске зграде предвиђа се потпорни 
бетонски зид, у дужини контакта зграде и речне обале.  

 

Избор типа и карактеристика и технички опис опреме 

Турбине 

Основни хидраулички податци: 
1. Инсталисани проток електране Qи 22 m3/s 

2. Кота горње воде 503,5 mnv 

3. Кота доње воде 435 mnv 

4. Бруто пад 68,5 m 

5. Хидраулични губитци у доводу 12,38 m  

Прелиминарна карактеристика турбине η=ф(Q) за нето падове између Hn и Hnмах, 
дата је у следећој табели 81: 

Табела бр. 81 

Q (%) Q (m3/s ) η П (МW) 
30 2.200 0.704 1.039 
40 2.933 0.804 1.582 
50 3.667 0.866 2.129 
60 4.400 0.904 2.664 
70 5.133 0.923 3.171 
80 5.867 0.937 3.676 
90 6.600 0.941 4.148 

100 7.333 0.931 4.554  
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Остале карактеристике турбина су: 

• Излазни пречник ротора Д = 1,030 mm 

• Улазни пречник на главчини Д1х = 1,065 mm 

• Улазни пречник на венцу Д1в = 1,178 mm 

• Диобјени пречник Дв = 1,400 mm 

• Улазни пречник у спиралу Дс = 1,400 mm 

• Број спроводних лопатица зв = 20 

• Висина спроводних лопатица Бв = 224 mm 

• Дужина спроводних лопатица Лв = 262 mm 

• Дебљина спроводних лопатица бв = 52 mm 

• Минимални пречник вратила дс = 270 mm 

• Максимална дебљина лопатица ротора бр = 21 mm 

• Маса радног кола Груннер = 1,520 kg 
 
Радни режими и управљање 

Праћење и управљање радом опреме у ХЕ Б-1 вршиће се у три нивоа: 

I ниво - локално функционалне групе у централи 

II ниво - управљачки центар у саставу централа 

III ниво - даљинско управљање из диспечерског центра 

Предвиђено је још једно, основно технолошко ниво за праћење и управљање; то је 
локално управљање делова опреме (пумпе, затвараче итд.) од ормара за локално 
електрично напајање. Ово управљање ће се ретко користити, односно само у 
случајевима сервиса или пробног рада опреме. 

Од ког нивоа вршиће се поједино управљање са сваке од шест функционалних 
група у централи за: сваки агрегат, високонапонско постројење, помоћну опрему, 
брана са хидромеханичком опремом. Командни ормари су постављени на поду 
просторије машинске сале. 

Управљање агрегатима вршиће се на три предвиђена нивоа. Предвиђено је да 
најчешћи начин управљања централе буде са II -гог нивоа, командни центар у ХЕ 
Б1, одакле ће се задавати команде за режим рада. 

Регулација протока кроз турбина и укључивање или искључивање агрегата 
вршиче се у односу на нивоа горње воде, т.ј регулацијом протока и укључивањем 
или искључавањем агрегата одржаваче се константно ниво воде у акумулацији, 
или константни број обртаја агрегата при острвском раду. 
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Турбински регулатор 

За регулацију турбине усвојен је електронско - хидраулични регулатор. 

Електронски део регулатора (електронска јединица), предвиђено је да обавља 
следеће функице: 

• Мерење броја обртаја вратила турбине 
• Мерење отворености лопатица спроводног апарата 
• Мерење снаге генератора 
• Дигитално подешавање броја обртаја агрегата (функција потребна за 

синхронизацију агрегата) 
• Активирање предтурбинског затварача при повечању броја обртаја 

агрегата 
• Одржавање константног нивоа горње воде 

Хидраулични део регулатора, на основи добијених сигнала од електронске 
јединице, обавља следеће функције: 

• Отварање и затварање лопатица спроводног апарата (подешавање 
протока кроз турбину) 

• Брзо затварање спроводног апарата (хавариско затварање при испаду 
агрегата из мреже) 

• Отварање и затварање предтурбинског затварача. 
Систем уља под притиском је део управљања турбине. У основи, овај систем се 
састоји од следећих компоненти: 

• Хидраулички склоп 
• Акумулатор притиска и 
• Вентил за заштиту од побега. 

Све компоненете су повезане цевима и еластичним кабловима. Систем уља под 
притиском омогућује и извршава сву регулацију и безбедносне мјере који се односе 
на механичку опрему турбине. Систем уља под притиском омогућује и вријеменско 
дефинисање свих наведених операција. 

Технички подаци: 

Капацитет резервоара за уље 160 1 

Капацитет акумулатора 50 1 

Притисак азота у акумулатору 50 бар 

Радни притисак 80-100 
бар 

Минимални притисак 65 бар 

Максимални притисак 120 бар 
Капацитет пумпе 16 1/мин. 

Погон пумпе 3,0 kW 

Управљачки напон 24 V   
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Предтурбински затварач 

За хавариско искључење агрегата, на доводном цевоводу испред турбине, 
постављен је предтурбински затварач. Осим за хавариско затварање доводног 
цевовода овај затварач се затвара при искључењу агрегата од мреже, код сваког 
прегледа и ремонта агрегата. 

Основни параметри затварача су: 

• Тип затварача лептирасти 

• Номинални пречник 1,400 mm 

• Називни (номинални) притисак 10 бар 
• Максимални радни притисак 9 бар 

• Погон затварача хидраулички цилиндар и тег 

• Брзина отварања/затварања подешљива 
• Максимално повећавање притиска при 

затварању 30% Пстмах 
• Димензије прирубнице ISO 7005-2 

• Испитивање затварача ISO 5208 

• Антикорозивна заштита 

• Материјал 

• Тело од челичног лива, ГГГ50 

• Заптивни прстен од нерђајучег челика 

• Диск од челичног лива ГГГ50 

• Заптивке од ЕПДМ 

• Осовина од нерђајучег челика 

• Лежишта су самоподмазујућа 

• Хидраулички аумулатор - цилиндар 

епоксидни премази, мин 250 µm 

• Радни притисак 

 

ар 

 

• Гранични прекидачи позиција 1+1 (отворена+затворена) 

 

На предтурбинском вентилу предвиђена је уградња ву-разза, за пунење спиралног 
кола пре стартовања агрегата. У ву-разз воду уграђена су два вентила, главни са 
електромоторним или хидрауличним погоном и ревизиони са ручним погоном. 
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Кран 

За монтажу и демонтажу опреме агрегата (турбине и генератора), и друге опреме 
у машинској згради, користиће се дизалица (кран), постављена у машиској згради. 

Носивост крана је 450 kN (~ 45 тона), и опредјељена је према тежини најмасивнијег 
монтажног елемента - генератора, процењена на 420 kN. 

Основне техничке карактеристике крана су: 

• Број дизалица 1 
• Тип дизалица кран 
• Носивост  450 kN 
• Распон  12 m 
• Дужина кранских шина      2x17 m 
• Висина подизања       10 m 
• Брзина кретања по мосту      5,0/20,0 m/min 
• Брзина кретања механизма     5,0/20,0 m/мин 
• Брзина подизања       0,5/3,1 m/мин 
• Снага електромотора за кретање по мосту   2 x 0.32/1.25 kW 
• Снага електромотора за кретање механизма   0.50/2.00 kW 
• Снага електромотора за главно подизање   2.40/15.5 kW 
• Снабдевање са електричном енергијом    од кранске троле 
• Управљање краном са пода     машинске зграде 

 

Помоћни објекти и опрема за одржавање погона 

Хидроелектрана ХЕ-Б1, је предвиђена да ради са посадом (Према књизи број 8 
Идејног пројекта, Управљање). У машинској згради мора бити предвиђен основни 
алат за текуће одржавање агрегата. 

У саставу објекта машинске зграде предвиђена је просторија као машинска 
радионица и магацин, за смештај машина, алата и за вршење оправки, димензија 
21,10 х 5,60 m. 

У састав радионице предвиђени су следеће машине и алатке: 

• Комплет електричарски алат 
• Мобилни компресор (7бар) 
• Универзална бушилица 
• Апарат за оксигено заваривање, са боцама, горионицима и цревима 
• Трифазни апарат за електрично заваривање 
• Комплет браварски алат 
• 6 ормара за алат 500x500x1130 mm 
• Остали потребни ситни алат 

У близини машинске зграде налазиће се и складиште за: складирање уља за 
евентуалну допуну у агрегатима, заједно са придружном опремом за дотур и 
филтрацију уља, резервних делова за механичку и електро опрему, алата и 
потребног прибора за све три ХЕ на р. Бистрици: Б1, Б2а и Б3.  
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У саставу помоћне опреме, предвиђена су следећа средства за унутрашњи 
транспорт: 

• Колица на ручни погон, носивости до 600 kg 
• Ручно витло. 

 

Рибље стазе 

Рибље стазе представљају техничко-еколошко рјешење обезбјеђења миграција 
(кретања) риба, на узводном и низводном подручју од хидроцентрала. Оваква 
рјешења имају дугу традицију у неким земљама свијета, као нпр. у САД или Канади. 
Резултати успостављања насеља риба на жељеним локалитетима, изградњом 
рибљих стаза поред хидроцентрала су врло задовољавајући и овом приликом 
предлажу се као рјешење екосистема Бистрице. У Босни и Херцеговини, још увијек 
рибље стазе нису заживјеле, иако пружају добро рјешење у погледу остваривања 
задовољавајуће бројноси рибе на локалитетима будућих акватичних екосистема. 
Да би рибља стаза одговарала намјени неопходно је: веома прецизно одредити 
вриједности свих хидрауличких, ихтиолошких и конструктивних параметара и 
извршити провјеру хидрауличком методом. 
 
Положене рибље стазе 

Постоје два типа рибљих стаза, које се граде у односу на конфигурацију терена и 
предвиђену висину брана. тзв. положене рибље стазе обично се граде уз релативно 
ниже хидроцентрале и то на такав начин да својим нагибом омогућују слободне 
миграције (кретања) рибе. Велики проблем овакве рибље стазе је висинско 
лоцирање. Техничко рјешење било би прескупу (у односу на комплетну 
инвестицију), а губитак воде предвиђене за хидроенергетске сврхе био би 
ненакнадив. Приликом анализа везаних за градњу положене рибље стазе дошло се 
до закључка да ова варијанта није оптималнао рјешење очувања насеља рибе у 
ријеци Бистрици. 
 

Рибљи лифт 

Рибљи лифт представља други тип рибљих стаза, које омогућују миграције 
(проходност) рибе при хидроцентралама. Највећи број таквих хидроцентрала 
имају виши вертикални ниво. Функционалност рибљег лифта заснива се на 
чињеници да популације риба природним инстиктом мигрирају ка узводним и 
низводним локалитетима. У случајевима изградње рибљих лифтова основни циљ 
јесте да се риба са локалитета, непосредно испод бране пребаци, у живом стању на 
узводно подручје (изнад брана). На подручју прије хидроцентрала, гдје постоји 
ријечни ток, рибе се инстиктивно скупљају, покушавајући да се пресели на узводне 
локалитете. Хидроцентрале представљају „непремостиву“ механичку баријеру. 
Суштина принципа рибљих лифтова јесте да се у тијелу бране предвиди простор – 
шахт у коме ће се налазити лифт постројење са корпом за преношење, односно за 
подизање рибе која се предходно скупила у ријечном току, пред браном. Да би се 
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риба привукла да уђе у лифт неопходно је обезбиједити да се формира тзв. ток 
привлачења воде. То се постиже на тај начин што се са узводних локалитета 
испусти одренени протицај. У конкретном случају неопходно је пустити протицај 
воде интензитета 0,5-1 m3/sec.  
 
Порибљавање 
 

У Босни и Херцеговини, али и на хидрографском подручју у околним регионима 
бивше Југославије (Србија, Хрватска, Словенија, Црна Гора, Македонија), 
порибљавање се показало као веома добро рјешење ихтиолошких проблема. 
Порибљавања имају основни циљ обезбјеђења задовољавајуће бројности и 
ихтиомасе популације рибе на природно измјењеним акватишним екосистемима. 
Преко интродукованих врста (врста којим се врше порибљавања) могуће је трајно 
пратити квалитет екосистема воде. То се посебно односи на поточну пастрмку. То 
је врста којом су предвиђена порибљавања ријеке Бистрице и врста која је 
индикатор вода бољег квалитета. Свакако порибљавања ће се обављати у односу 
на квалитет воде и биолошки потенцијал екосистема. Порибљавања ће се вршити 
континуирано, након формирања хидроцентрала, а у складу са утврђеним 
еколошким параметрима воде. Порибљавања треба обавити у складу са Законом о 
рибарству, уз присуство и учешће научно-истраживачке установе из области 
Ихтиологије и Рибарства, или одговарајуће особе тог профила. У сваком случају 
порибљавања се морају извршити према стручним и научним принципима, у 
складу са биолошким могућностима екосистема. Млађ која се преузима мора имати 
задовољавајућу количину и величину, што обезбјенује присуство стручног лица. 
Млађ мора имати и задовољавајуће здравствено стање. Лице које преузима млађ 
мора добити здравствени атест. 
Да би се стање популације рибе довело на природни ниво потребо је обезбједити 
миграторне путеве или обезбиједити интензивна порибљавања, што значи 
ревитализацију екосистема. У таквим случајевима граде се рибље стазе поред 
преградних места. Те рибље стазе омогућују кретање рибе са узводних на низводне 
локалитете и обратно. С обзиром на висину преградног места рибље стазе могу 
бити тзв. “положене рибље стазе” (нижа преградна места) или тзв. “лифт” рибље 
стазе (виша преградна места). Једна од варијанти, у смислу заштите организама 
воде и заштите будућег екосистема, након изградње преградног места и 
формирања акумулације, јесте мјера интензивног вјештачког порибљавања 
(ревитализација).  
Порибљавање ће се вршити у складу са програмима ревитализације воденог 
екосистема. Ови Програми порибљавања биће донесени након изградње 
хидроцентрале. У циљу очувања акватичног екосистема ријеке Бистрице, а у 
односу на постојеће стање ихтиофауне, наопходно је обезбиједити задовољавајучи 
квалитативни и квантитативни састав популације. Рјешења предложена овима 
материјалом базирају се на основу анализе постојеће риболовне основе ријеке 
Бистрице, анализе и усклађивања Закона о рибарству, као и на основу анализе 
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рјешења миграција риба у свијету. Из свега наведеног проистичу два 
најоптималнија рјешења ревитализације ихтиофауне. Једно рјешење је изградња 
рибљих стаза, поред хидроцентрала, а друго рјешење је провођење интензивних 
порибљавања. 
 

Режим рада 
 
Обзиром да се ради о проточној електрани која фактички нема акумулацију, 
регулација ће се одвијати по основу протока, односно ЕЕС мора прихватити сву 
електричну енергију која се буде произвела у ХЕ Б-1, што је уосталом и гарантовано 
концесиским Уговором. 
ХЕ Б-1 је предвиђена како за паралелни рад са ЕЕС-ом тако и за острвски рад на 
изолирану мрежу. 
ХЕ Б-1 има опцију локалног и даљинског (у диспецерском центру) управљања. 
Рад ХЕ Б-1 може бити контролиран ручно, са стране персонала у диспечерском 
центру, или укљученим системом комплетне аутоматске контроле 
хидроелектране посебно и система хидроелектрана у целини. 
Рад турбина у ХЕ Б-1, па и свим хидроелектранама на ријеци Бистрици, може бити 
контролисан по основу брзине (фреквенције) као и по основу нивоа воде код 
захвата. Рад турбина по основу брзине обавља се у периоду синхронизације 
агрегата са ЕЕС- ом и у прилици када агрегат ради на изолирану мрежу што је 
случај за ову ХЕ Б-1. Приликом рада у изолираној мрежи (Б-1) регулацијом брзине 
(фреквенције) индиректно се врши регулација по основу снаге потребне 
изолираној мрежи. 
Регулација по основу нивоа (протока) воде код захвата биће примењен када 
агрегати буду прикључени на ЕЕС. Том приликом је могуће подесити рад агрегата 
и са снагом мањом од капацитета који допушта искористиви проток код захвата. 
Основни предуслов (не и довољан) за старт и рад агрегата је присуство и ниво воде 
једнако или изнад подешене радне тачке код захвата. 
 
Веза са електро-енергетским системом  
 
ХЕ Б-1 се прикључује преко далековода 35 kV у постројење 35 kV трафостанице 
110/35/10 kV – Фоча. У следећој фази развоја мреже, хидроелектрана Б-1 ће се 
прикључити и на другу тачку 35 kV мреже кад буде реализиран развој електричне 
мреже чиме би се обезбедио двострани прикључак са ЕЕС-ом, растеретили 
далеководи, повећана сигурност погона хидроелектрана и смањили губици у 
преносу. 
 
Економско финансијска анализа инвестиција 

Економска финансијска анализа инвестиција је преузета из Студије изводљивости 
за изградњу хидроелектране Б-1 на ријеци Бистрици, Општина Фоча у Републици 
Српској, Босна и Херцеговина, Фебруар 2008,година. 
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Пројекат је финансијски и економски атрактиван као за базни случај анализе тако 
и за све варијације параметара. Сви разматрани показатељи показују позитивне 
резултате, тј позитивне NSV (нето садашња вредност) и ISP (интерна стопа 
прихода) изнад пратећих трошкова капитала. 
Како би се осигурала оправданост пројекта, потребна је посебна пажња током 
фазеимплементације пројекта, финансирања пројекта, као и током периода 
пословања, која би довела трошкове и приходе близу или на још повољније нивое. 
На основу наведених резултата и анализа Идејног пројекта може се закључити 
следеће: 
Мјеродавни за одређивање дијаметра тунела и цевовода теком фазе Идејног 
пројекта су били најмањи технички изводљиви дијаметри. У случају да извођач 
радова може реализирати мањи дијаметар с тим да се повећа економичност 
постројења, може се и усвојити мањи дијаметар ако је Инвеститор сагласан с тиме. 
Са прорачунатим инвестиционим трошковима до сада динамични трошак 
јединице за производњу једног КWх је 4,7 с€. 
Ако се горе споменути услови позајмице могу реализирати, моћи ће се реализирати 
поврат инвестиције (ROI - репрезентује максималну камату коју један пројект може 
платити за коришћена средства ако пројект треба да поврати своју инвестицију и 
трошкове рада и уз то да стигне до тачке покрића.) од 76,37% са тарифом од 7,5 
c€/кWх. Са већом продајном ценом енергије ROI нагло расте. 
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2.3.3. Приказ врсте и количине потребне енергије и енергената, воде, 
сировина, потребног материјала за изградњу и друго 

 
Анализа услова и потребе за снабдевању воде, електричне енергије, грејање и 
телекомуникације 
 
Снабдевање привременог градилишта и привременог насеља са водом за пиће 
 
У обухвату Регулационог плана не постоји изграђена хидротехничка 
инфраструктура као: водовод, канализација, брана, акумулација итд. Изворишта 
воде су концентрисани јужно од Фоче. Постојећи објекти своје потребе за 
санитарну воду задовољавају са сопственим изворима. 
У односу на снабдевање водом привременог градилишта, тражила се локација/е на 
левој или на десној обали, са могућим прикључком на водовод без предузимање 
већих грађевинских радова. 
У односу снабдевања водом привријеменог насеља, тражиле су се локације које би 
се одмах прикључиле на водовод, те за било коју изабрану локацију требају се 
извршити допунска истраживања и обезбиједити дозволе у вези снабдевања 
водом. 
 
Снабдевање привременог градилишта и привременог насеља са електричном 
енергијом 
 
У обухвату регулационог плана ХЕ Б1, Б2а као и ХЕ Б3 - Бистрица, не постоји 
изграђена електроенергетска мрежа. 
Као алтернативно решење усваја се снабдевање струјом агрегатима. 
У односу могућности за снабдевање струјом за привријемено насеље, изабране су 
локације у близини постојећих електричних водова, те се не очекују већи проблеми 
у вези снабдевања струјом. 
 
Гријање привременог градилишта и привременог насеља 
 
На ширем предметном простору не постоји никакав вод за топловодно грејање. 
 
Телекомуникације 
 
Непосредно до асфалтираног регионалног пута М-18 “Сарајево-Фоча“ постављен је 
вод оптичког кабла. У Миљевини се налази истурени степен кој је оптичким 
каблом повезан са телефонском централом у Фочи. Истурени степен има 
могућност проширења, која може задовољити све будуће потребе. Примарна 
телефонска мрежа изведена је кабловски прије 30 година, кабловима положеним 
слободно у кабловске ровове, без изградње кабловске канализације. Секундарна 
телефонска мрежа изведена је кабловски у подручју колективне стамбене 
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изградње, а надземно ван тог подручја. Изузетак је подручје Јелеча гдје је и 
секундарна ТК мрежа изведена подземно. 
 

Могућност искоришћавања потребних материјала/ресурса 

 
Привремено градилиште 
 
За организацију привременог градилишта, за снабдевање материјалима постоје 
локалне могућности у односу искоришћавања потребних ресурса, а нарочито оне 
са великим обимом. Ово се пре свега односи на могућност искоришћавања 
материјала из ископа тунела и подземних цевовода за производство туцаника и 
агрегата за припрему бетона и асфалта, т.ј. материјал из ископа доводних тунела и 
цевовода може се користити за припремање агрегата за бетон и асфалт. Међутим 
у близини нападних мјеста ископа не постоје локалне дробилице и сепарације које 
би се искористиле за припремање материјала из ископа као туцаник и као агрегата 
за бетон и асфалт. Такође у близини нападних мјеста за бетон и асфалт нема 
локалних фабрика бетона и асфалтних база које би могле задовољити потребе 
градилишта. Нема ни локалних армирачких погона, тесарских погона, сервисних 
радионица и други потребни саџаји привременог градилишта. 
Напомиње се да ће се асфалтна база узети у обзир код даљих анализа јер је то 
неповољнији случај у односу снабдевања градилишта асфалтом. 
У односу на приступне саобраћајнице и снабдевање ресурсима тражиле су се 
локације које ће омогућити континуирано снабдевање ресурсима, минималним 
улагањима средстава, а то значи да је повољно да се изабере локација у близину 
постојеће саобраћајнице. 
Због могућности заједничког искоришчавања капацитета привријеменог насеља и 
потребе привременог градилишта, а пре свега капацитете смештаја радне снаге 
привременог градилишта и радне снаге ангажоване за директно извођење радова, 
затим заједничког искоришћавања капацитета за одношење отпадних вода, 
капацитета за снабдевање водом и струјом, исхране, обезбеђивање здравствене 
заштите и сл. тражила се локација/е са могућношћу у близини да се организује 
привријемено насеље. Такође тражила се локација/е која/е ће битии у близини 
тежиста градилишта чиме би се створили услови за минималне трошкове 
транспорта материјала и радне снаге ангажоване у привременом градилишту. 
 
Привријемено насеље 
 
У вези снабдевања ресурсима (водом и остале ресурсе) тражила се локација/е 
која/е ће локација/е омогућити континуирано снабдевање ресурсима, са 
минималним улагањима средстава. 
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Могућност обезбеђивање других потреба 
 
Потреба о здраственој заштити радне снаге је неминовна. Постоји могућност за 
делимично задовољавање потреба т.ј. постоји здраствени стационар са малим 
капацитетом у Миљевини. Већи здравствени центар има у Фочи. Због тога у оквиру 
насеља потребно је организовати здравствену станицу са доктором и преосталим 
медицинским персоналом који ће бити присутни на градилшту у периоду 
изградње. Треба планирати и мобилну амбуланту за опслуживање дисперзна 
нападна мјеста. 
 
Потребне сировине и материјали за изградњу, врсте енергије и енергената за 
различите Варијантне шеме уређења градилишта 
 

У Пројекту организације грађења анализиране су пет варијантне шеме уређења 
градилишта. У даљем тексту, препоручују се следеће две варијанте: 

• Варијанта 2: Варијанта са два Централна привремена градилишта и 

привријемена насеља 

• Варијанта 3: Варијанта са три Централна привремена градилишта и 
насеља 

Након анализирања шема уређења градилишта Варијанте 2 и Варијанте 3, као 
оптимална варијанта шеме уређења градилишта предложена је Варијанта 3, јер 
гледано са аспекта сигурности у односу снабдевања ресурсима, у погледу висине 
транспортних трошкова и у погледу обезбеђење преосталих услова за 
континуирано извођење радова на свим нападним мјестима, Варијанта 3 је 
повољнија. 

Међутим, која ће се варијанта изабрати као оптимална, велики утицај има 
могућност Извођача радова (механизација, опрема, људство и др.), као и захтеви 
Инвеститора. 
 
Потребне сировине и материјали за изградњу, врсте енергије и енергената за 
Варијанту 2 
 
Анализирана су и два Централна привремена градилишта и привријемена насеља, 
а свако Централно привремено градилиште и насеље опслуживало би неколико 
нападних мјеста. 
Анализа ове могућности указује да је пожељно организовати: 

• једно Централно привремено градилиште и насеље код МЗ 3 и ХЕ Б-2а на 
локацији код Тухаљи и узводно од Тухаљи које би задовољавало веће 

потребе за сва нападна мјеста на Б-3 и нападно место преграду на Б-2а и 
свакодневне потребе нападних мјеста МЗ 3 и преграду Б-2а. 

• друго Централно привремено градилиште и насеље непосредно код 
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Миљевине за задовољавање већих потреба преосталих нападних мјеста. 

Потребне сировине и материјали за изградњу, врсте енергије и енергената, дати су 
за анализиране две групе објеката привременог градилишта: 

А/ Прва група: заједнички објекти привременог градилишта - Централна 
привремена градилишта код Тухаље и код Миљевине, 

Б/ Друга група: објекти привременог градилишта по појединим нападним 
местима - преграда и водостан, приступна штолна и машинска зграда на Б-
1. 

А/ Прва група: заједнички објекти привременог градилишта - Централна 
привремена градилишта код Тухаље и код Миљевине 

У овој групи припадају објекти привременог градилишта код Тухаље и код 
Миљевине који су заједнички за више нападних мјеста. Потребне сировине и 
материјали за изградњу, врсте енергије и енергената су: 

• ограда градилишта и табла за означавање привременог градилишта, 
• опрема за канцеларијске просторије, 
• потребна опрема санитарног чвора, 
• све поребне материјале за опремљивање трпезарије, 
• магацине и складишта материјала, опреме и алата (за: цемент, приручни 

алат, експлозив, каписле и остале материјале, опреме и алати), 
• све апарате потребне за систем противпожарне заштите, 
• електрична енергија (и резервни агрегати) - капацитете за снабдевање су 

заједничке са привријеменим насељем, 
• вода за пиће и вода за технолошки процес - капацитете за снабдевање 

водом су заједничке са привријеменим насељем, 
• канализација (и монтажна станица за пречишћавање отпадних вода) и 

одвод отпадних вода са градилишта - заједничке са привријеменим насељем, 
• алат за тесарску радионицу, 
• алат за радионицу за израду арматуре, 
• алат за остале радионице (електричарска, браварска...), 
• производиће се следеће потребне грађевинске материјале: агрегат и 

туцаник, бетон, малтер и вршиће се префабрикација бетонских елемената, асфалт, 
• алат за лабораторију за: геотехнику, бетон, асфалт, 
• алат за сервис у бази за механизацију са сервисом, 
• механизација за извршавање радова, 
• опрема за одржавање и управљање чврстим отпадом и друго. 

 

Б/ Друга група: објекти привременог градилишта по појединим нападним 
местима-преграда и водостан, приступна штолна и машинска зграда на Б-1 

У овој групи припадају објекти привременог градилишта који се могу изградити у 
близини нападних мјеста Водостана на Б-1. Потребне сировине и материјали за 
изградњу, врсте енергије и енергената су: 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

209 
 
 

 

 

 

 

 

• ограда градилишта и табла за означавање привременог градилишта, 
• опрема за канцеларијске просторије, 
• потребна опрема санитарног чвора (монтажна станица за пречишћавање 

отпадних вода) и одвод отпадних вода са градилишта, 
• све поребне материјале за опремљивање трпезарије, 
• све поребне материјале за опремљивање гардеробе, 
• опрема за просторију за прву помоћ, 
• магацине и складишта материјала, опреме и алата (за: приручни алат, 

експлозив, каписле и остале материјале, опреме и алате), 
• производиће се следеће потребне грађевинске материјале: агрегат и 

туцаник, бетон, малтер и вршиће се префабрикација бетонских елемената, 
• опрема за лабораторије за: геотехнику и бетон, 
• елекртичне инсталације (и резервне агрегате), 
• вода за пиће и вода за технолошки процес-капацитете за снабдевање 

водом, 
• алат за мале производне радионице, 
• све апарате потребне за систем противпожарне заштите и друго.  

 
Потребне сировине и материјали за изградњу, врсте енергије и енергената за 
Варијанту 3 

Проучавана је варијанта са три Централна привремена градилишта и насеља: 

• прво код МЗ 3 и Б-2а на непосредној локацији Тухаље, ово би градилиште и 
насеље задовољавало веће потребе за сва нападна мјеста на ХЕ Б-3, за 
нападно место преграду на Б-2а, као и свакодневне потребе за нападна 
мјеста МЗ 3 и преграду Б-2а, 

• друго Централно привремено градилиште и насеље непосредно код 
Миљевине за задовољавање већих потреба т.ј. преостала нападна мјеста на 
ХЕ Б-2а (нападно место водостан, цевовод и водостанску затварачницу и 

нападно место код машинске зграде) и нападно место преграда на ХЕ Б-1, и 

• треће Централно привремено градилиште и насеље непосредно код 
машинске зграде Б-1 за веће потребе следећих нападних мјеста Б-1: 
приступна штолна, водостан и машинска зграда и свакодневних потреба 
нападног мјеста машинске зграде за Б-1. 

 

У Варијанти 3, за нападна мјеста на ХЕ Б-1 потребни су Друго и Треће 
Централно привремено градилиште и насеље. 

Потребне сировине и материјали за изградњу, врсте енергије и енергената, дати су 
за анализиране две групе објеката привременог градилишта: 
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А/ Прва група: заједнички објекти привремених градилишта - Централна 
привремена градилишта код Миљевине и код машинске зграде на Б-1, 

Б/ Друга група: објекти привременог градилишта по појединим нападним 
местима - преграда, водостан и приступна штолна на Б-1. 

А/ Прва група: заједнички објекти привременог градилишта - Централна 
привремена градилишта код Миљевине и код машинске зграде на Б-1 

У овој групи припадају објекти привременог градилишта које је заједничко за више 
нападна мјеста и који се могу изградити у оквиру Централног привременог 
градилишта код Миљевине. Потребне сировине и материјали за изградњу, врсте 
енергије и енергената су: 

• ограда градилишта и табла за означавање привременог градилишта, 
• опрема за канцеларијске просторије, 
• потребна опрема санитарног чвора, 
• сви поребни материјали за опремање гардеробе, 
• магацини и складишта материјала, опреме и алати (за: цемент, приручни     

алат, експлозив, каписле и остали материјали, опрема и алати), 
• сви апарати потребни за систем противпожарне заштите, 
• електрична енергија (и резервни агрегати) - капацитети за снабдевање су 

заједнички са привременим насељем, 
• вода за пиће и вода за технолошки процес - капацитети за снабдевање 

водом су заједнички са привременим насељем, 
• канализација (и монтажна станица за пречишћавање отпадних вода) и 

одвод отпадних вода са градилишта - заједничке са привријеменим насељем, 
• алат за тесарску радионицу, 
• алат за радионицу за израду арматуре, 
• алат за остале радионице (електричарска, браварска...), 
• производиће се следеће потребне грађевинске материјале: агрегат и 

туцаник, бетон, малтер и вршиће се префабрикација бетонских елемената, асфалт, 
• алат за лабораторију за: геотехнику, бетон, асфалт, 
• алат за сервис у бази за механизацију са сервисом, 
• механизација за извршавање радова, 
• опрема за одржавање и управљање чврстим отпадом и друго. 
 

Б/ Друга група: објекти привременог градилишта по појединим нападним 
местима-преграда и водостан, приступна штолна и машинска зграда на Б-1 

У овој групи припадају објекти привременог градилишта који се могу изградити у 
близини нападних мјеста Водостана на Б-1. Потребне сировине и материјали за 
изградњу, врсте енергије и енергената су: 

• ограда градилишта и табла за означавање привременог градилишта, 
• опрема за канцеларијске просторије, 
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• потребна опрема санитарног чвора (монтажна станица за пречишћавање 
отпадних вода) и одвод отпадних вода са градилишта, 

• све поребне материјале за опремљивање трпезарије, 
• све поребне материјале за опремљивање гардеробе, 
• опрема за просторију за прву помоћ, 
• магацине и складишта материјала, опреме и алата (за: приручни алат, 

експлозив, каписле и остале материјале, опреме и алате), 
• производиће се следеће потребне грађевинске материјале: агрегат и 

туцаник, бетон, малтер и вршиће се префабрикација бетонских елемената, 
• опрема за лабораторије за: геотехнику и бетон, 
• елекртичне инсталације (и резервне агрегате), 
• вода за пиће и вода за технолошки процес-капацитете за снабдевање 

водом, 
• алат за мале производне радионице, 
• све апарате потребне за систем противпожарне заштите и друго. 

У овој групи исто тако припадају и објекти привременог градилишта који су 
потребни за свако нападно место, али нису обухваћени другим привредним 
градилиштима: преграда, приступна штолна и машинска зграда на Б-1. Потребне 
сировине и материјали за изградњу, врсте енергије и енергената су: 

• ограда градилишта и табла за означавање привременог градилишта, 
• опрема за канцеларијске просторије, 
• потребна опрема санитарног чвора (монтажна станица за пречишћавање 

отпадних вода), 
• све поребне материјале за опремљивање трпезарије, 
• све поребне материјале за опремљивање гардеробе, 
• опрема за просторију за прву помоћ, 
• мале магацине и складишта материјала, опреме и алата (за: приручни алат, 

експлозив, каписле и остале материјале, опреме и алате), 
• вода за пиће и вода за технолошки процес-капацитете за снабдевање 

водом, 
• одвод отпадних вода са градилишта, 
• алат за мале производне радионице, 
• све апарате потребне за систем противпожарне заштите и друго. 

Потребне сировине и материјали за изградњу, врсте енергије и енергената, за 
објекте привријеменог насеља су: 

• ограда градилишта и табла за означавање привременог градилишта, 
• опрема за објекте за смештај са праоницом, 
• опрема за канцеларијске просторије, са гардеробама и санитаријама 

(заједничке са привредним градилиштем), 
• све поребне материјале за опремљивање сале за састанак, 
• све поребне материјале за опремљивање ресторана и кухиње (заједничке 

са привредним градилиштем), 
• опрема за продавницу, 
• све поребне материјале за опремљивање здравствене станице (заједничка 
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са привредним градилиштем), 
• опрема за објекте за забаву, спорт и рекреацију, 
• опрема за све објекте инфраструктуре (приступне саобраћајнице, улице, 

електрика, водовод, канализација и станица за пречишћавање отпадних вода, 
термотехничке инсталације, везе, одржавање насеља и управљање чврстим 
отпадом - заједничка са привредним градилиштем), 

• све апарате потребне за систем противпожарне заштите и друго. 
 
Количине 
 
Количина свих потребних материјала и ресурса ће одредити Извођаћ, у зависности 
од механизацијом са којом располаже и са бројем радне снаге која ће бити 
укључена у извођењу радова. При томе треба се узети у обзир да све три 
хидроелектране на ријеци Бистрици морају се изводити у исто вријеме како би се 
запазио главни услов да се радови изврше у периоду од 3 године (36 месеци). 
Значи, извођење радова ће бити комплексно и оваква технологија грађења 
подразумјева ангажовање велике радне снаге јер има 11 нападна мјеста. Да би се 
омогућило ефикасно извођење радова на ХЕ Б-1, као и на остале ХЕ, требају се 
створити услови за нормални живот радне снаге, што значи да ће Извођаћ узети у 
виду све горе поменуто при планирању количина, свих потребних материјала и 
ресурса. 
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2.3.4. Приказ врсте и количине испуштених гасова, воде и других течних и 
гасовитих отпадних материја, посматрано по технолошким цјелинама, 
укључујући: емисије у ваздух, испуштање у воду и земљиште, буку, вибрације, 
свјетлост, топлоту, зрачења (јонизујућа и нејонизујућа) 

Емисије у ваздух 

Емисија прашине усљед неадекватног транспорта материјала. Емисија прашине 
усљед извођења грађевинских земљаних радова. Емисија издувних гасова 
механизације која ће се користити при изградњи. Ове емисије се могу умањити 
организацијом радилишта, и кориштењем исправне и квалитетне механизације. 

Могуће емисије у ваздух су: 

 емисија прашине усљед неадекватног транспорта материјала; 

 емисија прашине усљед извођења грађевинских земљаних радова; 

 емисија издувних гасова механизације која ће се користити при изградњи. 

Количине ових емисија ће овисити о примијењеној механизацији за изградњу и о 
организацији изградње што ће овисити о изабраном извођачу радова.  Утицај ових 
емисија се може у значајној мјери умањити организацијом радилишта, и 
кориштењем исправне механизације. 

Отпадне воде 

Одвођење отпадних вода из градилишног насеља  

Фекалне отпадне воде које ће се јавити у току изградње потребно је прихватити у 
водонепропусне септичке јаме или одговарајуће биолошке уређаје за 
пречишћавање тих вода. Није дозвољено директно упуштање у водоток. 
Употријебљена вода се мора прочистити до нивоа који је дефинисан Правилником о 
испуштању отпадних вода у површинске воде ( Сл. Гл. РС 44/01), па се тако неће 
угрозити квалитет воде ријеке Бистрице. 

Количина воде које ће се одводити са градилишта је у зависности од броја радне 
снаге која ће бити укључена у извођењу радова . 

Одвођење отпадних вода из простора градилишта 

Отпадне воде на градилишту настају из сепарације и, евентуално, при припреми 
бетона. Очекује се да агрегат који ће се користити за производњу бетона не садржи 
много муља, али је свакако неопходно воду пречистити прије упуштања у ријеку. 
Класично рјешење је изградња базена за таложење финих честица. Алтернативно 
рјешење је изградња привремене јаме која ће се празнити периодично цистерном. 
База за производњу бетона своје отпадне воде мора третирати до нивоа који 
задовољава Правилник о испуштању отпадних вода у површинске воде (Сл. гл. РС 
44/01). 
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Бука и вибрације 

До повећаног нивоа буке може доћи само привремено за вријеме рада 
грађевинских машина у току изградње. Ова бука је локализована на ужу зону 
радова. Пошто у близини нема насељених мјеста утицај буке на становништво је 
миноран. Бука се може одразити само на животињски свијет. 

У току рада електране бука и вибрације настају радом турбина, генератора и 
трансформатора смјештених у машинским зградама и поред њих. На основу 
искуствених података из досадашње експлоатационе праксе ова бука и  вибрације 
углавном се задржавају и потпуно локализују унутар машинске зграде, тако да је 
утицај на околину занемарив. 

Бука која настаје у трансформатору је релативно мала и малог домета, а нема домет 
ни до околних стамбених објеката. Животиње које живе у околини се релативно 
брзо навикну на овај ниво буке, те исти нема примјетног негативног утицаја. На 
основу искуствених података и ситуације на терену ова бука ће бити мања од буке 
коју изазива саобраћај на регионалном путу који пролази у непосредној близини. 

Бука настала преливањем воде преко прелива при великим дотицајима се не може 
спријечити, али није непријатна. Ова бука ће се јавити при високим водостајима и 
при пуштању воде на преливу и неће дуго трајати. Може се јавити и у случају 
ванредних ситуација. 

Свјетлост и топлота 

Из објекта хидроелектране неће бити прекомјерног извора свјетлости, која би 
утицала на околину. Све што може нарушити постојећу околину је освјетљење 
објекта ноћу на шта се временом животиње навикну. Једини, потпуно занемарив, 
извор топлоте на хидроелектрани је дизел агрегат који ће ријетко радити, само при 
испадима хидроелектране. 

Зрачење 

Изградњом система ХЕ Бистрица -1 имаћемо разноврсну структуру узрочника ЕМ 
поља ниске фреквенције као што су трафостанице, разводна постројења и 
прикључни далековод за прикључак на електроенергетску мрежу.  

Нејонизујућа електромагнетна зрачења која се могу јавити у радно активним 
просторима, као у околним просторима боравка становништва, те је неопходан 
мониторинг нејонизирајућег нискофреквентног зрачења у фази експлоатације 
(сваке три године). 
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2.3.5. Идентификација врста и процјена количине могућег отпада, приказ 
технологије третирања (прерада, рециклажа, одлагање) свих врста отпадних 
материја 
 

Приликом извођења грађевинских радова на изградњи хидроелектране 
"Бистрица-1" појавиће се одређене количине грађевинског отпада, отпадних уља, 
масти и слично који могу утицати на стање у околини. Правилним прорачунима, 
добром организацијом при извођењу радова и одговорним поступањем са 
грађевинским материјалом и одржавањем грађевинских машина, количина отпада 
који онечишћује околину може се избјећи или свести на занемарив утицај на 
околину. 

Током изградње ове ХЕ на ријеци Бистрици, доћи ће до ископа стијенског и 
земљаног материјала у значајним количинама. Један дио овог материјала ће бити 
искоришћени као грађевински материјал: насипање приступних путева и 
манипулативних површина, дробљење камена за бетон и сличо. На овај начин 
значајан дио материјала ће бити рециклиран. Овај материјал ће се одлагати на 
простору за привремено одлагање ископаног материјала. Евентуални остатак 
ископаног материјала ће се одложити на трајно одлагалиште у сарадњи са 
надлежним комуналним предузећем, односно надлежним локалним 
институцијама. 

Као чврсти отпад у току процеса изградње хидроелектране, поред грађевинског 
отпада, може настати и чврсти комунални отпад који ће бити неопходно сакупљати 
у контејнере за ту врсту отпада, а који ће се празнити у оквиру уговора са 
надлежним комуналним предузећем. 

У складу са чланом 31. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник 
Републике Српске'' бр. 111/13, 106/15, 16/18 и 70/20), произвођач отпада дужан 
је да одреди лице одговорно за управљање отпадом. 
У току изградње објекта хидроелектране на ријеци Бистрици појавиће се сљедеће 
врсте отпада: 

 
 Земља и камен ископани у току припреме терена и изградње, 
 Земља и камен добијени након минирања терена, 
 Муљевити отпад ископан багером код регулације ријечног 

тока и код скретања ријеке,  
 Бетон, дрво, гвожђе, цигла и остали грађевински материјал,  
 Амбалажа од грађевинског, изолационог и другог материјала, 
 Електрични каблови и остали електро материјал, 
 Отпадни експлозиви, 
 Отпадна уља и мазива, амбалажа од средстава за подмазивање, 

уљни филтри, акумулатори, аутомобилске гуме, зауљене крпе, 
одјећа и остали слични материјали, 
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 Отпад од третмана површине и премазивања метала и других 
материјала, 

 Комунални отпад. 
Према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада 
(''Службени гласник Републике Српске'', бр. 19/15, 79/18), отпад који ће 
настајати у току изградње објекта хидроцентрале на ријеци Бистрици, може се 
сврстати према каталошким шифрама у категорије дате у наредној табели. 

 
Табела 82.  Класификација отпада према Каталогу отпада за локацију изградње 

хидроцентрале на ријеци Бистрици 
Шифра  

Назив отпада 

08 ОТПАДИ ОД ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, СНАБДИЈЕВАЊА И 
УПОТРЕБЕ ПРЕМАЗА (БОЈЕ, ЛАКОВИ И СТАКЛЕНЕ ГЛАЗУРЕ), 
ЉЕПИЛА, ЗАПТИВАЧИ И ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ  

08 01 отпади од производње, формулације, снабдијевања и употребе и 
уклањања боја и лакова 

08 01 11* отпадна боја и лак који садрже органске раствараче или друге опасне 
супстанце 

08 01 12 отпадна боја и лак другачији од оних наведених у 08 01 11 
08 01 99 отпади који нису другачије спецификовани 

13 ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА 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 

15 ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, 
ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ 
ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНО 

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

15 01 01 папирна и картонска амбалажа 
15 01 02 пластична амбалажа 
15 01 04 метална амбалажа 
15 01 06 мијешана амбалажа 
15 01 07 стаклена амбалажа 

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

 
15 01 11* 

метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс (нпр. 
азбест), укључујући и празне боце под притиском  

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

15 02 03 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна 
одјећа  другачији од оних наведених у 15 02 02 

16 ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНИ У КАТАЛОГУ 
16 01 отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући 

механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и 
од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08) 

16 01 03 отпадне гуме 
16 01 07* филтери за уље  
16 01 17 ферозни метали 

16 04 отпадни експлозиви 
  16 04 03* остали отпадни експлозиви 

16 06  батерије и акумулатори 
16 06 01* оловне батерије  

16 07 отпади из резервоара за транспорт и складиштење и отпад од 
чишћења буради (изузев 05 и 13) 

16 07 08* отпади који садрже уље 
17 ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И 

ИСКОПАНУ ЗЕМЉУ СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА)  
17 01 бетон, цигле, цријеп и керамика 

17 01 01  бетон 
17 01 02 цигле 
17 01 07 мјешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика 

другачији од оних наведених у 17 01 06 
17 02 дрво, стакло, пластика 

17 02 01 дрво 
17 04 метали (укључујући и њихове легуре) 

17 04 05 гвожђе и челик 
17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 

17 05 земља (укључујући земљу ископану са контаминираних 
локација), камен и ископ 

17 05 03* земља и камен који садрже опасне супстанце 
17 05 04 земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03 
17 05 05* ископ који садржи опасне супстанце   
17 05 06 ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05 

17 09 остали отпади од грађења и рушења 
17 09 04 Мијешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених 

17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 
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20 

КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ 
КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ 
ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ 

20 01 одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 
20 01 01 папир и картон 
20 01 02 стакло 
20 01 08 биоразградиви кухињски отпад и отпад из ресторана 
20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37  
20 01 39 пластика 
20 01 40 метали 

20 01 99  остале фракције које нису другачије специфициране 
  * - означава опасан отпад  
 

Течни отпад: Горива за машине и средства за подмазивање-могуће просипање. 
Могуће отпадне материје које загађују животну средину (ако се не примијене 
мјере за ублажавање утицаја, прописане у Плану управљања отпадом), а могу се 
појавити у раду механизације, су цурења машинског уља или горива из 
механизације. Ова цурења су најчешће безначајна пошто се у таквим случајевима 
машина зауставља и поправља. Други извор загађења настаје при одржавању 
опреме и механизације. При одржавању опреме и механизације исту је потребно 
прво опрати. При томе се издвајају наслаге земље и прашине које су често зауљене. 
Такође је сваки дио који се растави замашћен или зауљен па се прије поправке 
врши одмашћивање. При прању се користе вода под притиском, често, 
помијешана са детерџентима за одмашћивање. Већина машина користи уље за 
подмазивање које се периодично мијења. Ово отпадно уље је потенцијални 
загађивач околине. Радови на одржавању се изводе као текуће одржавање, 
периодични прегледи, редовно сервисирање и оправке кварова. При овим 
радовима могу се појавити наведене отпадне материје штетне по околину, 
нарочито земљу и воду. С овим материјалима се мора адекватно поступати да не 
доспију у околину већ се збрињавају по прописима.  
 
Отпад који се продукује у току експлоатације објекта 
 
Након изградње хидроелектране и почетка експлоатације објеката настајаће 
сљедеће врсте отпада: 

 
 Отпадна уља, амбалажа од средстава за подмазивање, зауљене 

крпе, одјећа и остали слични материјали, 
 Комунални отпад. 

 
Према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада 
(''Службени гласник Републике Српске'', бр. 19/15, 79/18), отпад који ће 
настајати у току експлоатације хидроелекране, може се сврстати према 
каталошким шифрама у категорије дате у наредној табели. 
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Табела 83. Класификација отпада према Каталогу отпада приликом експлоатације 
хидроелектране на ријеци Бистрици 

Шифра  
Назив отпада 

13 ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА 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 03 отпадна уља за изолацију и пренос топлоте 
13 03 01* уља за изолацију и пренос топлоте која садрже ПЦБ 
13 03 10* oстала уља за изолацију и пренос топлоте 

15 ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, 
ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ 
ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНО 

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

15 01 01 папирна и картонска амбалажа 
15 01 02 пластична амбалажа 
15 01 04 метална амбалажа 
15 01 06 мијешана амбалажа 
15 01 07 стаклена амбалажа 

 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 

15 02 03 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна 
одјећа  другачији од оних наведених у 15 02 02 

16 ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНИ У КАТАЛОГУ 
16 07 отпади из резервоара за транспорт и складиштење и отпад од 

чишћења буради (изузев 05 и 13) 
16 07 08* отпади који садрже уље 

 
20 

КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ 
КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ 
ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ 

20 01 одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 
20 01 01 папир и картон 
20 01 02 стакло 
20 01 08 биоразградиви кухињски отпад и отпад из ресторана 
20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37  
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20 01 39 пластика 
20 01 40 метали 
20 01 99  остале фракције које нису другачије специфициране 

20 03 остали комунални отпад 
20 03 01 мијешани комунални отпад 

20 03 99 комунални отпад који нису другачије спецификовани 
  * - означава опасан отпад  
 

Могуће отпадне материје које загађују животну средину, ако се не примјене мјере 
за ублажавање утицаја прописане у овој студији, могу се појавити у раду 
механизације, при цурењу машинског уља или горива из механизације. Ова цурења 
су најчешће безначајна пошто се у таквим случајевима машина зауставља и 
поправља. Уколико цурења нису безначајна, потребно је извршити ремедијацију 
земљишта по обиму, површини и запремини која је загађена. 
Други извор загађења настаје при одржавању опреме и механизације. При 
одржавању опреме и механизације исту је потребно прво опрати. При томе се 
издвајају наслаге земље и прашине које су често зауљене. Такође је сваки дио који 
се растави замашћен или зауљен па се прије поправке врши одмашћивање. При 
прању се користе вода под притиском, често, помијешана са детерџентима за 
одмашћивање. Већина машина користи уље за подмазивање које се периодично 
мијења. Ово отпадно уље је потенцијални загађивач околине. Радови на одржавању 
се изводе као текуће одржавање, периодични прегледи, редовно сервисирање и 
оправке кварова. При овим радовима могу се појавити наведене отпадне материје 
штетне по околину, нарочито земљу и воду. С овим материјалима се мора 
адекватно поступати да не доспију у околину већ се збрињавају по прописима. Ако 
ови материјали, ипак, доспију у околину потребно је извршити хитну санацију 
насталих посљедица. 
 
 
2.4. Опис могућих утицаја пројекта на животну средину и поједине њене 
елементе у току и након реализације пројекта, у редовним и ванредним 
условима, укључујући и могуће кумулативне утицаје 
 
Сви процеси унутар елемената сложеног система животне средине се одвијају на 
основу зависности једних од других, било да се ради о органским или неорганским 
елементима, у ком смислу свако постројење и технолошки процес, са својим 
специфичним карактеристикамау одређеним околностима може довести до 
поремећаја међусобних односа. Промјене се крећу од сасвим незнатних па до тако 
драстичних да поједини елементи потпуно могу изгубити своја основна обиљежја. 
Системски приступ наведеним односима кроз анализу критеријума односно у 
већини случајева даје задовољавајуће резултате, али само код њихове објективне 
квантификације и доследног поштовања међусобних односа. 
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У домену анализе стања животне средине, уважавајући све специфичности којима 
се карактеришу анализирани садржаји, све карактеристике посматране локације и 
карактеристике постојећих потенцијала, разматрани су основни критеријуми који 
су, кроз поступке квантификације, доведени до одређених показатеља, са 
основном намјером  да се, код постојећих односа дефинише њихова правна 
природа. На основу конкретних показатеља могуће је извршити избор адекватних 
мјера заштите животне средине, чиме се испуњава и основна сврха ове анализе. 
Оно што посебно треба нагласити је чињеница да објекти односно активности које 
ће се обављати унутар предметног подручја могу угрозити животну средину како 
у редовном раду, тако и у случају акцидента. 
 

У циљу разматрања могућих утицаја на околину и извора емисија на локацији, 
потребно је сагледати све аспекте, идентификовати и анализирати све могуће 
негативне утицаје изградње и коришћења предметног постројења.  

Могући значајни утицаји на околину при изградњи ХЕ Бистрица-1 могу се 
подијелити према трајању на:  

 утицаје током изградње и 

 утицаје током коришћења. 

 
 
Све емисије током изградње и током експлоатације су сагледане парцијално на сваки 
сегмент животне средине и дате су у наредној тачки документа. 
 
2.4.1. Квалитет ваздуха, воде, земљишта, нивоа буке, интензитета вибрација, 
зрачења, флоре и фауне  
 
Утицај на квалитет ваздуха 
 
У току изградње  
 
У току извођења радова на изградњи објеката хидроелектране “Бистрица-1”, 
изградње приступних путева, током грађевинских активности на градилишту и дуж 
приступних путева, током допремања грађевинског материјала и одвожења 
отпадног материјала, може се очекивати емисија повећане концентрације прашине и 
издувних гасова из мотора са унутрашњим сагоријевањем. 
Неефикасност мотора са унутрашњим сагоријевањем и високе радне температуре 
производе непожељне нуспроизводе: азотне оксиде (NОx), угљоводонике, 
угљенмоноксид (CО), сумпордиоксид (SО2), чађ, лебдеће честице, олово, алдехиде и 
друге секундарне полутанте. Ово нарочито може бити изражено усљед употребе 
дотрајалих грађевинских машина и возила без еколошких катализатора. 
Загађујуће материје које су саставни дио издувних гасова могу бити примарне, које 
настају при сагоријевању горива, и секундарне, које настају у атмосфери разлагањем 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

222 
 
 

 

 

 

 

 

примарних загађујућих материја. Загађујуће материје које настају као посљедица 
саобраћаја шире се под утицајем вјетра у атмосферу, при чему се разрјеђују.  
Ови утицаји су привременог карактера. 
 
У току експлоатације 
 
У току периода нормалне експлоатације хидроелектране нема опасности од 
загађивања ваздуха. Хидроенергија је позната као најрационалнији и најчистији 
обновљиви вид енергије, гдје се током производње електричне енергије не емитују 
штетни гасови у атмосферу. 
 
Утицај на квалитет воде  
 
У току изградње  
 

 Повећање замућености воде због ископа у кориту ријеке и у боковима, 
 Повећање загађености ријеке због спирања разних материјала који се користе 

за вријеме изградње, 
 Смањење протока површинских вода низводно са утицајима на флору и фауну, 

те смањење количине подземне воде у низводном дијелу, 
 Повећање великих вода и нивоа воде,  
 Повећана концентрација укупних суспендованих чврстих материја,  
 Могућа просипања уља и лубриканата,  
 Повећање седимента у акумулацији, 
 Смањење наслага седимента низводно. 

 
 
У току експлоатације 
 
Имајући у виду обновљивост воде као ресурса, потребно је воде на подручју 
планираних локација плански користити и штитити, уважавајући интересе и 
низводних корисника. Измјена првобитног стања екосистема и нарушавање 
еколошких фактора за акватичне организме је у мањем обиму неминовно.  
Основне промјене у хидрауличном режиму односе се на успоравање тока и издизање 
водног огледала, при чему долази до опадања брзина воде, и то нарочито при нижим 
протицајима. Ове промјене су најизраженије непосредно уз брану и интензитет им 
опада са удаљавањем од преграде. 
Поред промјене хидрауличких карактеристика тока у условима експлоатације 
система, доћи ће и до промјене биланса вода. Ове промјене исказују се кроз повећање 
малих вода и смањење амплитуде дневних протицаја. 
Важан утицај представља и ублажење посљедица плављења при појави великих вода.  
Мијењање нивоа површинских вода директно ће утицати и на ниво подземних вода 
чиме се остварују квантитативне промјене подземних вода и повећавају њихове 
резерве. 
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Промјене квалитета подземних вода се не очекују, јер ће подземне воде имати 
смјер ка планираној акумулацији (запремина акумулације је 50 000 кубика), те ће 
под благим притиском утицати у акумулацију. У периоду хидролошког минимума 
може доћи до инфилтрације површинских вода из акумулације у подземље. 
Имајући у виду да су воде ријеке Бистрице прве класе не очекује се нарушавање 
квалитета подземних вода на рачун акумулације. 

 
У току експлоатације могући су слиједећи утицаји на животну средину: 

 неконтролисано испуштање погонских уља, масти или нафтних деривата у 
тло и водоток, 

 промјена квалитета воде у новоформираној-несталној акумулацији усљед 
успоравања тока ријеке (смањена флуктуација воде), 

 смањење протока површинских вода низводно са утицајима на флору и фауну, 
те смањење количине подземне воде у низводном дијелу, 

 промјена количине површинских и подземних вода. 
Формирана акумулација се може подијелити на три сегмента. Први сегмент је 
најузводнии дио и он је најмање измјењен у односу на природно стање. Овај сегмент 
се карактерише интензивним мјешањем воде и природним садржајем суспендованих 
материја. Други сегмент је прелазни сегмент и у њему се смањује брзина тока и 
интензивног таложења вученог и суспендованог наноса. Најнизводнији сегмент 
представља дио са условима најприближнијим онима који владају у природним 
језерима са избистреном водом.  
С обзиром да се предметна акумулација карактерише релативно кратким временом 
задржавања воде, не постоје услови за развој еутрофикационих процеса, па нема ни 
опасности од деградације квалитета воде. Акумулација се понаша само као таложник 
наноса, бистрећи воду која се испушта низводно. 
 
Утицај на земљиште 
 
У току изградње  
 
Утицај изградње ХЕ Б -1 на шуме и шумска земљишта огледа се у директним и 
индиректним утицајима. Директни утицаји везани су за промјену намјене 
коришћења земљишта /крчење шума на позицијама изградње хидротехничких 
објеката и приступних путева/, и индиректне, који су везани за утицај воденог 
успора на евентуалне сукцесије вегетације. 

Укуупна површина шума и шумског земљишта које ће бити претворено у 
грађевинско дато је у односу на план парцелације РП за изградњу ХЕ Б1 на ријеци 
Бистрици - ријеч је о најегзактнијем методу утврђивања овог типа утицаја/ 

Дијелови парцела које су предмет преноса права управљања дефинисане су Планом 
парцелације Регулационог плана за изградњу ХЕ Б1, Општина Фоча. 
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Ријеч је о дијелу одјела 103 в Г.Ј. "Зеленгора Кмур" који се налази у оквиру ШПП 
"Горњедринског". Овај одсјек припада газдинској класи 6201 - крш и голети 
неподесне за пошумљавање, тако да не постоји процјена стања залиха дрвне масе. 
Предметна површина износи 412 t2. 

Потребно је нагласити да је наведена површина која ће се крчити максимална, 
односно да се наведене парцеле у општем и посебном случају никад не крче у 
потпуности /дио парцела остаје у ненарушеном стању/. 

Индиректни утицаји везани су за утицај воденог успора на сукцесије вегетације. 
Наиме, успоставом новог воденог огледала воде, очекивати је да ће се појас 
хигрофилних заједница "попети" за максимално 16 t /колика је укупна висина 
бране/, са опадајућом висином линије сукцесије у дужини од 660 t, након чега овај 
утицај престаје. Хигрофилне заједнице као агресивније ће заузети мјесто 
ксеротермних у уском појасу колебања вода, при чему је потребно нагласити да 
због значајног појаса ксеротермних заједница неће доћи до губитка ниједне 
постојеће фитоценозе, већ до вертикалне редиференцијације. 

Током извођења радова могу се јавити проблеми на позајмиштима материјала у виду 
изазивања ерозије. Такође, проблем се може јавити и у случају вишка позајмљеног 
материјала који треба да се одложи на одређено мјесто. 
Као један од значајних проблема који се појављују у општем случају изградње 
хидроелектрана је засипање корита, односно простора успора уз преграду 
еродивним материјалом (наносом). Потребно је нагласити да је рјешавање овог 
проблема везано за газдовање простором на територији цијелог слива, односно 
дијела сливног подручја изнад хидроелектране. 
Изградња хидроелектране такође утиче на: 

 окупацију земљишта, 
 промјену намјене земљишта у сусједним зонама, 
 интензивирање пољопривреде због повећане расположивости водних 

ресурса, 
 потенцијалне измјене у вриједности земљишта у окружењу. 

Важан утицај на земљиште представља и отпад: 
 Материјал од ископавања (већином откривка и стијене) 
 Остаци земљаних радова 
 Остаци асфалта 
 Остаци бетона 
 Емисије горива и лубриканата 
 Отпадна вода са локације. 
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У току експлоатације 
 
Основне промјене у квалитету земљишта током експлоатације огледаће се у: 

 промјени водног режима земљишта, 
 промјени евентуалне сукцесије вегетације дјеловањем воденог успора, 
 деградацији земљишта ерозионим процесима на сливном подручју 

акумулације, таложењем наносног материјала у акумулацију као и засипање 
корита ријеке односно простора успора уз преграду, 

 одлагање комуналног отпада, 
 на мјестима гдје ће бити изграђена акумулација, односно хидротехнички 

објекти долази до губитка земљишта усљед потапања и плављења усљед 
пуњења акумулације, 

 акцидентним ситуацијама (превртање возила, цистерни, одрон земље и 
слично те цурење горива и моторних уља, разних хемикалија). 

Позитивни утицаји у току експлоатације се огледају у интензивирању 
пољопривредне производње због повећане расположивости водних ресурса као и 
промјена намјене у сусједним зонама. 
 
Утицај на режим наноса 
 
Засипање акумулација ријечним наносом спада у класичне проблеме хидротехнике 
и водопривреде. Због формирања наносних наслага у акумулационом басену, губи 
се дио запремине акумулације, чиме се угрожава њена основна функција. У случају 
хидроенергетске намјене акумулације, засипање наносом смањује могућност 
оптималног коришћења акумулационог простора за производњу електричне 
енергије. Наиме, хидроенергетска постројења се користе за покривање пикова 
потрошње управо због флексибилности рада. Акумулационо језеро је у суштини 
складиште енергије, тако да се ефикасније користи уколико је веће. Због тога 
смањење запремине акумулације резултира смањењем енергетске производње у 
хидроелектрани, а редукује се и производња постројења током критичних периода 
- када је потрошња велика, а доток у акумулацију недовољан. Поред тога, наносне 
наслаге могу да угрозе сигурност и функције бране и хидроелектране. Најприје, 
постоји могућност да исталожени ријечни нанос, заједно са подводним и 
пливајућим отпадом, затвори улаз у евакуационе органе (испусте) на брани или 
улазе у турбине. Оштећења турбина, због абразивног дејства наносних честица, су 
такође неповољна појава која се често јавља. 
Новија истраживања и стечена искуства указују да се процеси засипања 
акумулационих басена морају сагледавати још у фази пројектовања, како би се 
благовремено сагледала динамика промјене њихове енергетско-економске 
вриједности у функцији развоја процеса засипања и предвидиле адекватне мјере. 
Поред мјера превентиве и заштите од наноса у сливу акумулације, у овој фази 
примарна су и одговарајућа пројектна рјешења евакуационих органа на бранама. 
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Изградња акумулације утиче на промјену режима наноса. Главне посљедице ових 
промјена су: 

 задржавање и таложење наноса узводно од успорног објекта, 
 ерозија и продубљивање рјечног корита, низводно од успорног објекта. 

 
Продукција наноса је веома различита гледајући по појединим деловима слива 
ријеке Бистрице. Уједно, продукција наноса представља параметар на основу 
којега се најбоље види степен захваћености сливних површина ерозијом. 
 
Утицај нивоа буке 
 
У току изградње  
 
Утицају буке највише подлијежу запослени на извођењу грађевинских радова, а 
дјелимично и становништво околних насеља. Утицаји се одражавају на људе, 
животиње, биљни свет и околину и минорни су с обзиром на свој привремени 
карактер. Бука се јавља као посљедица: 

 рада постројења на изградњи објеката (преградног мјеста на ријекама, 
цјевовода, водостана и машинске куће),  

 дјелатности радника, 
 повећане активности моторних возила и механизације на градилишту. 

 
У току експлоатације 
 
У току експлоатације објекта одређен извор буке унутар машинске зграде може бити 
рад турбине, који се примјеном одговарајућих мјера у фази пројектовања треба 
свести на минимум.  
 
Утицај на флору 
 
У току изградње 
 
Утицај изградње хидроелектране огледаће се прије свега у промјенама акватичних 
екосистема, али се могу очекивати и утицаји на терестричне екосистеме. Успорење 
тока и формирање услова сличних споротекућим ријекама или језерима, доводи до 
формирања планктонске заједнице.  
Могући негативни утицаји на терестричне екосистеме током обављања радова на 
изградњи бране и пратећих објеката, обухватају прије свега, директну, физичку 
деградацију станишта. У том погледу, могуће је издвојити слиједеће активности које 
могу имати негативне утицаје на стање биолошке разноврсности: 

 уколико се не осигура одговарајући приступ градилишту, већ се непотребно 
уништавају додатне површине околних копнених станишта, 

 уколико се грађевински и други отпад настао током изградње одлаже на 
површине околног копненог или воденог станишта, 
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 уколико дође до излијевања опасних хемикалија, уља, масти у околне 
површине које представљају копнена станишта флоре и фауне, као и у водоток 
(водена станишта), 

 позајмишта и привремена одлагалишта материјала могу изазвати девастацију 
локалних подручја, која могу бити значајна са становишта очувања 
биодиверзитета, ако се избор локалитета не изврши на адекватан начин. 

 
У току експлоатације 
 
Приликом промјене намјене простора извршиће се утицај на флору. Повећана 
количина и успорен ток воде ће условити појаву планктона и неминовно довести до 
квалитативних и квантитативних промјена фитопланктона и фитобентоса. 
Хигрофилна флора која је формирана у приобалном појасу ће бити потопљена. Флора 
која изграђује вегетацију стијена гдје има највише ријетких и ендемичних врста ће 
само у најнижем дијелу бити потопљена што може довести до њеног уништења. На 
већим висинама се не очекују значајнији негативни утицаји, током будућег рада 
хидроелектране, јер се не очекују значајне климатске промјене. Флора и вегетција 
околних екосистема биће изложена промјенама на одређеним локалитетима 
нарочито током изградње. 
 
Утицај на фауну  
 
У току изградње 
 
За вријеме изградње хидроелектране усљед буке, повећане концентрације прашине 
и појачаног интензитета људских активности, могућа је миграција дивљачи и других 
копнених животињских врста са ових локалитета. Након завршетка ових активности, 
и стварања неопходног мира, очекује се брзо нормализовање живота ових врста. 
 
У току експлоатације 
 
Постојање хидроелектране „Бистрица-1“ генерално неће нарушити станишта 
животиња које живе на овом простору, осим у актуелном приобалном дијелу, гдје ће 
доћи до помјерања станишта копнених приобалних животињских врста. Позитиван 
ефекат постојања акумулације по фауну подручја је сигуран извор воде на том 
подручју, који је значајан у сушним периодима.  
 
Утицај на ихтиофауну  
 
Грађењем акумулације Бистрице -1 престаје природни ток ријеке Бистрице што 
угрожава природно кретање рибљих врста уз и низ рјечни ток. Успоравање воде и 
наведено ограничење кретања риба ће имати прије свега негативни утицај на рибе 
које живе и полажу икру у јачој струји воде на каменитој или шљунковитој подлози. 
Те рибе су прије свега шкобаљ, пастрмка и липљен и изградња акумулације ће имати 
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утицај на бројност популација ових врсти. С друге стране изградња акумулације би 
погодовала популацијама врста попут клена које се успјешно мријесте и расту у 
дубљој и мирнијој води. Дакле, реално је очекивати промјену састава рибљег фонда 
будуће акумулације. 
Током изградње акумулације могући су бројни негативни утицаји на рибљи фонд. 
Прије почетка изградње Инвеститор је обавезан извршити снимање постојећег 
стања екосистема, детаљно истраживање флоре и фауне, да би се идентификовале 
промјене током изградње. Евентуалне драстичне промјене (мало вјероватне) у 
популацији рибљег фонда би се могле надокнадити порибљавањем врстама којима 
одговара живот у средини акумулације. 
У зонама са измијењеним морфолошким и хидролошким условима доћи ће до 
промјена у струкури фауне дна, у смислу повећања удјела псамофилних (које 
преферирају пијесак) и пелофилних форми (које преферирају муљевиту подлогу), 
прије свега из група олигохета и хирономида. Поред тога, очекује се повећање 
продуктивности Mollusca (пужеви и шкољке). Стварањем дубоких и мирних дијелова 
тока изградњом бране, доћи ће до повећања биомасе и продукције појединих врста 
риба. 
На дијеловима тока Бистрица, који ће бити под утицајем успора доћи ће до 
формирања зона са дјелимично стајаћом водом, чиме се стварају услови за 
образовање заједнице водених макрофита. Цијели склоп станишта који ће се 
формирати представља екотонска подручја, која су значајна за очување биолошке 
разноврсности. Ове зоне нарочито могу бити погодне за неке гмизавце и водоземце.  
Подједнако значајан утицај на водене екосистеме очекује се усљед утицаја брана, као 
физичких баријера, које доводе до фрагментације станишта. Бране ће, несумњиво, 
имати утицај на аутохтону рибљу заједницу, у виду пада бројности јединки и 
продукције већег броја, прије свега салмонидних врста. 
Штета по рибљи фонд приликом експлоатације хидроелектране огледа се у том што 
у турбинама хидроелектрана, због механичких озљеда или високог притиска воде, 
страдавају рибе и друге врсте. 
Деструкција водених екосистема наступа већ у фази грађевинских радова на 
изградњи бране. Интензивни радови, улаз механизације у корито, обрушавање 
материјала у корито, стално замућивање воде уништавају рибља станишта и 
комплекс животних заједница дна ријеке. Ово је разарајуће у ближој околини 
радилишта, али се негативни утицаји рефлектују низводно. Бране представљају 
физичку баријеру која онемогућава миграцију риба и прекидају природне токове 
живота (нарушавање ланца исхране, промета материја и сл.). Уколико се не изграде 
рибље стазе на брани многе аутохтоне врсте риба више нису у могућности да са 
мјеста свог станишта мигрирају на своја природна мријестилишта која се обично 
налазе у горњим токовима ријека и њихових притока. Према Идејном пројекту за 
предметну хидроелктрану планирана је изградња рибљих стаза и порибљавање. 
Осцилација водостаја у акумулацијама се негативно се одражава на живи свијет у 
води, а посебно на рибљи свијет, како у акумулацији, тако и низводно. Редовне 
(технолошке) осцилације усљед рада електрана директно утичу на размножавање. 
Осцилације или пражњења акумулације до „биолошког минимума“ усљед ремонта 
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или ванредног квара и интервенције деструктивно дјелују на опстанак рибљих врста. 
Усљед наглог испуштања са водом се испушта и велика количина риба затрпаних 
огромним количинама муља који се покреће заједно са пражњењем воде.  
Према литературним подацима шкобаљ, клен, мрена и плотица све јаче насељавају 
водена подручја која су била салмонидна. Оне су у експанзији у прелазним и 
низијским текућицама као и у акумулацијама. Веома брзо се прилагођавју на 
неповољне услове животне средине што може условити повећање бројности 
њихових популација. Мрену, захваљујући релативно великој отпорности, као и 
природном размножавању, сусрећемо у свим еколошким нишама тј. од горњих и 
средњих токова ријеке, па све до типичних низијских ријека и водених акумулација. 
Плотица је веома отпорна на неповољне животне услове, има велику репродуктивну 
способност и начин исхране, што утиче на све већу бројност популација. 
Најугроженија риба је младица и липљан, а ципринидне врсте су углавном у 
експанзији јер имају релативно добре услове за природно размножавање. 
Што се тиче размножавања ципринидних риба у условима будуће водене 
акумулације неће доћи до великих измјена, јер ће се аутохтоне рибе ( шкобаљ и 
липљен) размножавати у самој акумулацији.  
 
Утицај нивоа зрачења 
 
Приликом експлоатације предметних објеката главни негативни утицаји који се 
могу јављати као негативни по становништво јесу утицаји електромагнетног 
зрачења. 
  
Домаћи прописи који дефинишу дозвољене интензитете електричног и магнетног 
поља којима људи могу бити дуготрајно изложени су слиједећи: 

 Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (Службени гласник 
Републике Српске број 36/19) 

 Правилник о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса 
(Службени гласник Републике Српске број 112/05) 

 Правилник о заштити од електромагнетних поља до 300 GHz (Службени 
гласник Републике Српске број 112/05) 

 Правилник о измјенама и допунама Правилника о заштити од 
електромагнетних поља до 300 GHz (Службени гласник Републике 
Српске број 40/07, 104/14, 117/14 и 105/15) 

Наведеним законом и правилницима дефинисано је слиједеће: 

 дозвољена ефективна вриједност електричног поља ван 
електроенергетских објеката којем могу бити трајно изложени 
становници који станују у близини електроенергетских објеката износи 
Kmax = 2 kV/m; 

 дозвољена ефективна вриједност магнетне индукције ван 
електроенергетских објеката којој могу бити трајно изложени 
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становници који станују у близини електроенергетских објеката износи 
Beff = 40 μT; 

 дозвољена ефективна вриједност електричног поља унутар 
електроенергетских објеката или у близини надземних водова којем 
може бити повремено изложено особље на пословима одржавања 
објеката износи Keff = 5 kV/m; 

 дозвољена ефективна вриједност магнетне индукције унутар 
електроенергетских објеката или у близини надземних водова којој 
може бити повремено изложено особље на пословима одржавања 
објеката износи Beff = 100 μT. 

 

Карактеристике електромагнетног зрачења  

 

Човјек, као и сва жива бића у природи, налази се под сталним дејством 
електромагнетских поља, која воде поријекло од природних и вјештачких извора. 
Фреквенција тих поља креће се од око 0 Хз (геомагнетска поља) од 3 х 1015 Hz 
(електромагнетска компонента космичког зрачења). Међу њима одређен значај за 
човјека има и утицај електричних и магнетних поља крајње ниских фреквенција, 
тзв.  ELF поља (ELF - скраћеница од Extremaly Low Freguency) чије се фреквенције 
налазе између 30 и 300 Hz. Таласне дужине тих поља су реда величине од више 
хиљада километара.  

Под појмом техничка зрачења подразумијевамо електомагнетно зрачење. Код 
истраживања штетности тог зрачења на људски организам посебно је занимљива 
електрична компонента електомагнетног поља. Електромагнетно зрачење ствара 
сваки уређај који се напаја електричном енергијом односно сва припадајућа 
инсталација: од далековода, трафостаница до водича и прекидача у нашим 
домовима.  

Електрична и магнетска поља од 50 Hz створена су електричним водовима и 
електричном опремом. 

Зрачењу екстремно ниских фреквенција (мисли се највише на јака магнетска поља) 
највише су изложени радници који раде близу електричних система који за рад 
користе велике количине електричне енергије (нпр. велике електрични мотори, 
генератори, напајање, електрични каблови грађевине). 

У највеће изворе зрачења екстремно ниских фреквенција од интереса на животну 
средину спадају су:  

 Електроенергетски водови; 
 Трансформаторске станице; 
 Жељезница. 
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Штетна дејства елекромагнетских зрачења 
 
Механизми интеракције са људским организмом 
 
Механизми интеракције ЕЛФ поља са људским организмом као и са организмима 
других живих бића, могу да буду директни и индиректни. До директне интеракције 
долази када је дејству ELF поља изложено само људско биће, док до индиректне 
реакције долази када се експоновани организам налази у близини других тијела. 
Та друга тијела могу да буду људи, животиње, земљишта или разни други објекти. 
Обе врсте реакција догађају се при експозицији како електричним тако и 
магнетним пољима. И једна и друга поља у експонованом организму индукују 
електричне струје. Јачина  индукционе струје пропорционална је количини 
енергије коју је апсорбовало људско тијело и расте са јачином поља у коме се 
људско тијело налази. Испитивања су показала да су електрична поља која су 
индукована у унутрашњости организма око милион пута слабија од електричних 
поља на површини организма. 
 
Индиректна интеракција 
 
Електрично поље може да изазове појаву електричних пражњења између човјека 
и проводних предмета чији се потенцијали разликују од потенцијала човјека.  
Електрично пражњење може да настане било при директном контакту са 
наелектрисаним предметом, било путем варничења. У случају додира проводника 
наелектрисања предмета велике масе који је изолован од земље струја пражњења 
може достићи вриједности опасне по живот. Пражњење путем варничења може да 
настане без директног контакта ако се човјек и проводни предмет налазе у 
најнепосреднијој међусобној близини (на примјер, на растојању од 1 мм и краћем). 
Ако је електрични напон довољно висок, до варничења може да дође и при 
директном контакту. Утврђено је да минимални напон који може да изазове 
варничење износи око 500 V, док при мањим вриједностима до варничења не 
долази. Мјерења електричних поља при коришћењу електричних апарата у 
домаћинству показала су да на растојању од 30 cm од електричних уређаја она 
варирају у близини електричних сијалица од 2 V/m до 5 V/m, до неколико стотина 
V/m у близини електричног роштиља. 
 
Интеракција магнетских поља 
 
Магнетска поља могу да ступају у директну интеракцију са оним биолошким 
системима који садрже феро и феримагнетске материјале, као што су бактерије, а 
евентуално и неки инсекти и птице. Будући да ткива људског организма не садрже 
магнетске материјале, она не ступају са њима у директну интеракцију. За разлику 
од електричног поља, магнетско поље продире кроз људско тијело и има исти 
интензитет и у тијелу као и на његовој површини. Пошто људски организам има 
релативно високу проводљивост, магнетно поље, саобразно Фарадејевом закону 
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индукције, ствара у организму индуковано електрично поље, а то поље ствара 
струје које циркулишу унутар организма (вртложне струје). Према томе, магнетска 
поља ELF фреквенција  могу да  ступају у интеракцију са ткивима људског 
организма индиректно, индукцијом вртложних струја. Процјена стварног тока 
индукованих струја и њихових густина у људском организму није једноставна зато 
што се у њему налазе ткива чија је проводљивост различита. 
 
Интеракција ELF поља са људским организмом 

 
Многе чињенице указују да је мјесто примарне реакције ELF поља са људским 
организмом ћелијска мембрана. На основу испитивања ин витро утврђено је да ова 
поља у области фреквенција испод 100 Hz ступају у интеркацију са биолошким 
структурама на микроскопском нивоу и изазивају функционалне поремећаје у 
живим ћелијама и ткивима. Утврђено је да електрична поља утичу на хормоналну 
секрецију, јонску измјену калцијума у мозгу, имунореактивност лимфоцита, 
ексцитабилност неурона  и  раст  неких  ткива. Установљено је, такоде, да 
електрично поље само у опсегу одређених фреквенција и одређених јачина поља 
изазива појаву неких феномена до којих при другим фреквенцијама и 
интензитетима поља не долази (амплитуде wиндоw). Такав ефекат, на примјер, 
представља поремећај нивоа калцијума у можданом ткиву при фреквенцијама 
између 5 Hz и 25 Hz. На основу података о експозицији магнетским пољима ELF 
фреквенција дошло се до закључка да индуковане густине струје мање од 10 
mА/m2 не изазивају никакав значајан биолошки ефекат. 
 
Епидемиолошки подаци 

 
Постоје три извора информација који се односе на ефекте експозиције људског 
организма ELF пољима. То су: 

 праћење здравственог стања радника који раде на одржавању линија 
преноса електричне енергије у трафостаницама и другим 
високоенергетским електричним постројењима; 

 епидемиолошка испитивања становника који живе у непосредној близини 
оваквих високонапонских постројења; 

 испитивања која су вршена под контролисаним условима над 
добровољцима изложеним ELF пољима. 

Праћењем здравственог стања радника професионално изложених утицају ELF 
поља руски научници су запазили низ поремећаја, првенствено централног и 
аутономног нервног система, као и одређене квалитативне и квантитативне 
промене  у  уобличеним елементима периферне крви. Функционални поремећаји 
су се нарочито испољавали у нестабилности пулса и крвног притиска, позитивном 
дермографизму, лаком премору прстију, повећаном замарању, поремећајима сна, 
главобољи, боловима у предјелу срца, палпитацијама и осјећају губитка снаге, 
нарочито у рукама. 
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Код извјесног броја радника који су радили у трансформаторским станицама од 
400 kV и 500 kV констатовано је и смањење либида. Промјене у уобличеним 
елементима крви манифестовале су се у повећаном броју леукоцита, повећању 
апсолутног броја неутрофила и квалитативним промјенама у неутрофилима у 
поређењу са испитивањима у одсуству ELF поља. Неки научници сматрају да 
резултати испитивања руских аутора могу да буду условљени и утицајем 
такозваних колатералних феномена, као што су бука, микрошокови, озон, 
вибрације и могућно присуство разних хемијских супстанци (паре керозина и сл.), 
прије него утицај ELF поља. 

Епидемиолошка испитивања мањих група становника који живе у непосредној 
близини високонапонских далековода или енергетских постројења вршена су у 
више праваца. Неки аутори, на примјер, запазили су повећање инциденције 
канцера код лица која живе у близини високонапонских водова електричне 
енергије. Међутим, на основу многих епидемиолошких испитивања није било 
могућно утврдити каузални однос између експозиције електричним и магнетским 
пољима и индукције канцера. 

Испитивања добровољаца изложених како електричним тако и магнетским 
пољима у строго контролисаним условима, вршило је више истраживача. Потребно 
је напоменути да су испитивања била ограничена на посматрање физиолошких 
реакција и промјена у понашању под условима који не могу да изазову штетне 
ефекте и да је вријеме испитивања било релативно кратко. Код добровољаца који 
су били изложени дејству електричних поља од 50 kHz (до 20 kV/m) нису запажена 
никаква одступања која су се односила на промјене у времену реакције, крвни 
притисак, пулс, ЕКГ и ЕЕГ. 

Запажене су извјесне промјене у ћелијама периферне крви, али су и оне биле у 
оквиру физиолошких граница. Код добровољаца који су били изложени дејству 
магнетских поља од 5 mТ при фреквенцијама од 50 Hz нису, такође, констатовани 
никакви штетни ефекти, изузев мањих варијација у хематолошким параметрима. 
Руски аутори (Рошчин,1985) установили су да је при локалној експозицији 
магнетним пољима интензитета од 75 mТ долазило до снижавања температуре 
коже, капилароангиопатије (спазми) и промјена у осјетљивости коже. 
Констатоване промјене биле су транзиторног карактера и до потпуне рестаурације 
долазило је у току неколико часова послије престанка експозиције. 

Основни циљ испитивања нејонизујућих зрачења је одговарајућа процјена његовог 
штетног дејства и планирање и предузимање свих расположивих мјера за заштиту. 

 
У току изградње 
 
Утицај нејонизујућег зрачења у току изградње је незнатан јер ће постојати мало 
вјештачких извора нејонизујућег зрачења.  
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У току експлоатације 
 
Готово сви поменути вјештачки извори нејонизујућег зрачења ће бити заступљени 
реализацијом пројекта ХЕ “Бистрица-1” као саставни дијелови ЕЕ инфраструктуре. 
EМ поља ниских фреквенција ће емитовати ЕЕ инфраструктура након изградње ХЕ 
“Бистрица-1”, а манифестоваће се на сљедеће начине: 
Далеководи - Произведена електрична енергија из ХЕ ће се пренијети на већу 
удаљеност путем далековода 110kV. Поље између фазних проводника далековода је 
интензивно, али обично је затворено између њих. Магнетна поља која потичу од 
далековода су одређена интензитетом струје која тече кроз фазне водове, 
растојањем између фаза, висином вода изнад површине тла и удаљеношћу једног 
далековода од другог. Најинтензивније електрично поље ће бити испод саме линије-
трасе далековода.  
Испод линије далековода ЕМ поља су много већег интензитета са магнетном 
индукцијом, која може достићи више микро-тесла (μТ). Електрично поље испод 
линије далековода може достићи и 10kV/m.   
Међутим интензитет електричног и магнетног поља се смањује удаљавањем од 
линије. На удаљености између 50 и 100m интензитет оба типа поља пада на 
вриједност која се мјери у зонама смјештеним далеко од линија високог напона. 
Трафостанице - Трансформаторске станице представљају један од најважнијих 
дијелова у енергетском систему, који служи за промјену напонских нивоа. У суштини 
оне су склоп опреме као што су прекидачи, растављачи, уземљивачи, уз наравно 
трансформаторе намијењене регулисању и мијењању напона. У језгру 
трансформатора је јако магнетно поље (то је због њиховог принципа рада), међутим 
то магнетно поље се локализује само у жељезном језгру. Поља која производи 
трафостаница веома слабе са удаљеношћу и не шире се ван физичких граница 
трафостанице. Прицип рада трансформатора се заснива, између осталог, да се 
интензитет расипног флукса смањи на њајмању могућу мјеру и да се каналише само 
кроз жељезно језгро.   
„SF6“ постројења - Према идејном пројекту разводно постројење 110kV ће бити “SF6“ 
гасом изоловано, оклопљено за унутрашњу монтажу. Гас „SF6“ 
(сумпорхексафлуорид) служи као изолациони медијум. Деценијама се користи у 
електроенергетским постројењима, безбојан je, без мириса, без укуса, неотрован, 
незапаљив, хемијски је стабилан и временом не стари јер не оксидира. Компресијом 
прелази у течно стање и обично се складишти као течност. Сви метални дијелови 
постројењеа су уземљени па не постоји опасност од напона додира. Овим 
постројењима управља се помоћу командних ормана. 
Подземни каблови - енергетски каблови који се полажу у земљу и служе да преносе 
енергију од једне до друге тачке система. Појединачни проводници кабла су сада 
ближе него код надземних водова, што доводи до већег поништавања поља а тиме и 
до смањења интензитета поља. Међутим, смањењем удаљености од површине тако 
ослабљена поља могу да буду незнатно јача од поља надземних водова. 
ДЦ извори - Поља једносмјерне струје су познатија и као статичка поља, јер се не 
мијењају током времена. Њихова фреквенција је једнака нули па је таласна дужина 
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бесконачна. У таквом случају, коло преноси сву енергију и не зрачи нимало. Према 
томе, можемо имати само поље. Пошто је поље статичко, нема побуђивања околних 
молекула па према томе ни гријања. ДЦ поље може изазвати пецкање када стојимо 
близу висконапонског извора или нам се коса усправи.  
Јонизујуће зрачење спада у најопасније. Јединица за мјерење апсорбоване дозе је 
„греј“ или „рад“ (1Gy=100рад). Далеководи изазивају јонизацију ваздуха као 
изолационог медијума само на малој запремини око фазних проводника почев од 
напонског нивоа 220kV па навише. Пробојна јачина електричног поља за ваздух је 
~30kV/cm. Овај ефекат је познат под називом „корона“, то су губици због одвођења 
струје кроз изолатор тј. кроз ваздух.  

 
2.4.2. Здравље становништва 
 
Изградњом предметне ХЕ очекује се минималан негативан утицај на здравље 
становништва које је насељено у оближњим мјестима. 
Битно је нагласити да локација предвиђена за изградњу ХЕ „Бистрица - 1“ са 
пратећом инфраструктуром мора бити провјерена да ли је сигурна за даљи рад, прије 
него што започне извођење грађевинских радова. На локацији будуће ХЕ „Бистрица-
1“ биће извршено детаљно геолошко, инжењерскогеолошко картирање. Такође ће се 
спровести и детаљна геолошка истраживања геофизичким методама и истражним 
бушењем. Резултати овог испитивања ће дати јасну слику грађе терена, као и 
тектонске појаве, расједе и пукотине које евентуално могу имати утицаја на 
деградацију терена усљед климатских или сеизмичких фактора. 
Изградња и рад ХЕ „Бистрица-1“ ће имати позитиван утицај на социо-економске 
чиниоце и становништво, јер се повећава могућност економског развоја регије, а тако 
и њеног становништва. 
Такође, неопходно је посветити већу пажњу негативном утицају буке, прашине, 
односно нарушавања квалитета ваздуха у току изградње и конкретно образложити 
превентивне мјере у циљу заштите здравља радника. Овом Студијом утицаја ХЕ 
„Бистрица-1“ на животну средину предвиђене су адекватне мјере заштите, којима се 
умањују неповољни ефекти и максимизирају позитивни ефекти на окружење. 

 
2.4.3. Метеоролошки параметри и климатске карактеристике 
 
Незнатна промјена климатских карактеристика микролокалитета у погледу 
смањења температурних осцилација, повећање влажности, појава магли које су 
минорне и не утичу на промену климе шире околине с обзиром да се ради о малој 
акумулацији од 50 000 кубика воде. С друге стране, у непосредном окружењу се не 
налази ниједан индустријски објекат који би емитовао своје аерозгађење и 
допринео промени климатских елемената.Изградња брана и формирање великих 
акумулационих језера неминовно доводе до промјене микроклиме чиме се 
угрожава биодиверзитет кањонских заједница. 
При планирању и управљању процесима производње привредних и других 
објеката и праћењу њиховог утицаја на животну средину, неопходно је 
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правовремено располагати с довољним обимом квалитетних метеоролошких 
података. Посебан значај ових података је када су у питању објекти, као што су 
хидроелектране, чија ће експлоатација трајати дужи временски период. 
При изради студије Климатских карактеристика у обухвату малих хидроелектрана 
на ријекама Бистрици и Јањини остварен је увид у стање постојеће мреже 
метеоролошких станица и расположиве метеоролошке опреме у ширем подручју 
обухвата хидроелектрана, односно у горњем сливу реке Дрине. У том циљу 
прикупљени су подаци о броју и категорији метеоролошких станица, о 
расположивој опреми, као и о кадровима у постојећој мрежи метеоролошких 
станица. 
Потреба за метеоролошким подацима је условила да известан број станица, за своје 
потребе, а у сарадњи са Републичким хидрометеоролошким заводом, успоставе 
друге институције, као што су скупштине општина и електропривредна предузећа, 
тако да сада у овом статусу функционишу метеоролошке станице у Вишеграду, 
Фочи и Рудом. 
С обзиром да је и у првом дјелу студије за хидролошке подлоге сливова Бистрице и 
Јањине предложено успостављање одређеног броја хидролошких станица, 
предлаже се да се успостави јединствен хидрометеоролошки информациони 
систем. Сви подаци треба да буду укључени у хидрометеоролошки информациони 
систем Републичког хидрометеоролошког завода, а за потребе електропривреде и 
водопривреде.  
Ови подаци посебно треба да послуже за тачније дефинисање карактеристика 
падавина, посебно интензитета јаких киша краћих трајања на разматраним 
просторима и садржаја воде у снегу који ће бити релевантни за одређивање 
хидрограма поплавних таласа различитих повратних периода и за процјену 
резерве воде снегу. 
 

2.4.4. Екосистем 
 
Биогеоценоза или екосистем представља висок степен еколошке стварности у 
природи. Обухвата биоценозу и биотоп, који се узајамно условљавају до те мјере да 
заједно граде интегрисан динамички систем, цјелину у којој су сва унутрашња 
збивања, физичка, хемијска и биолошка повезана у јединствен процес. Промјена 
било које компоненте екосистема неминовно доводи до промјена у екосистему. 
Будућа преграда ријеке ће довести до повећања количине воде и успорити њен ток 
и неминовно довести до квантитативних и квалитативних промјена свих 
компоненти постојећег воденог екосистема. Током изградње објеката 
хидроелектране дијелови екосистема ће бити засути мањим или већим камењем и 
земљиштем, а камена прашина ће се ширити на већи дио екосистема како водених 
тако и копнених. Дјеловање прашине ће бити кумулативно у току изградње, што 
ће довести до смањене фотосинтезе појединих екосистема. 
У појасу хигрофилних екосистема (у најужем приобалном појасу) извршиће се 
највеће промјене са негативним посљедицама. Дио тих екосистема ће бити 
потопљен што ће довести до трајних промјена дијела екосистема. 
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Најнижи дијелови екосистема пукотина стијена ће бити потопљени и трајно 
уништени. 
Промјене на екосистемима биће извршена на мјестима изградње путне мреже, 
мјеста излаза из тунела, машинске куће. При овим активностима одређене 
површине екосистема и њихова структура ће бити неповратно измјењени. 
На основу обавеза о изради техничке документације Идејног пројекта за изградњу 
хидоелектрана на ријеци Бистрици - притоке ријеке Дрине, у дијелу који се односи 
на животну средину (мјере заштите као пројектно рјешење), даје се процјена 
очекиваних утицаја на животну средину и предлажу се мјере очувања будућег 
екосистема. 
Ријека Бистрица је лијева притока ријеке Дрине и припада ријекама Црноморског 
слива. Према саставу и структури животних заједница воде (акватични 
организми), ријеке Бистрица убраја се у другу категорију текућих екосистема. 
Животне заједнице текућих вода, највећим дијелом чине организми дна 
(организми бентоса) и насеље риба (организми ихтиофауне). Ријечни екосистеми 
имају мању заступљеност планктонских и неусктонских организама. Организме 
планктона чине организми биљног (фитопланктон) и животињског поријекла 
(зоопланктон). Ови организми немају добро развијене органе за кретање кроз воду 
и они пасивно “лебде” у воденом стубу. Неустонски организми бораве на површини 
воде и ту опстају захваљујући “напетости” површине воде према слоју атмосфере. 
Свакако, ријечни екосистеми, какви су токови ријека Бистрице и Јањине имају 
специфичан квалитативни и квантитативни састав водене макрофитске 
вегетације. Насеље ихтиофауне чине рибе из породица Салмонидае и Цупринидае. 
Међу тим врстама су рибе које имају спортско-риболовни и комерцијални значај. 
Организми животних заједница воде представљају природну хранидбену 
компоненту за рибе. У погледу природне исхране постоји диференцираност на 
рибе које се хране биљном или анималном бјеланчевином. Према томе храна коју 
рибе конзумирају припада или организмима бентоса, планктона, неустона или су 
то рибе које се хране макрофитском вегетацијом. Изградњом хидроцентрала на 
ријеци Бистрици (3) и доћи ће то трансформације дијела ријечног у језерски 
екосистем, али и до промјена у саставу и структури животних заједница воде на 
том подручју. овом приликом наводимо чињеницу да је у наредном периоду на 
ријеци Бистрици предвиђена изградња хидроелектрана. Највеће и најзначајније 
промјене екосистема ријеке десиће се у саставу и структури насеља риба. 
Према досадашњим истраживањима и ријека Бистрица има значајну заступљеност 
салмонидних (хладноводних) врста риба, међу којима је пастрмка. Поред пастрмке 
у мешовитом саставу популације риба појављује се и пеш која је аутохтона врста, 
али се појављују и врсте са низводних локалитета које су карактеристичне за реку 
Дрину( младица и липљан). Пастрмске врсте риба су карактеристичне за текуће 
екосистема, односно живе у воденим токовима са бољим квалитетом воде и 
представљају индикаторске врсте за ксеносапробне – олигосапробну зону воденог 
екосистема. Популацију пастрмке чине јединке које у нормалним животним 
условима мигрирају са узводних на низводне локалитете и обратно. Порибљавање 
је један од начина који обезбјеђује задовољавајућу бројност популације. Јединке се 
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мријесте (репродукују) на узводним локалитетима. Изградњом хидроцентрала 
могућност кретања пастрмке се губи, односно очекује се смањена репродуктивна 
моћ популације и смањење бројности врсте. У популацији ће доминирати старије 
јединке, што значи неповољну старосну структуру популације, уколико не дође до 
порибљавања. 
Да би се стање популације рибе довело на природни ниво ( прије формирања 
акумулације) потребо је обезбједити интензивна порибљавања, што значи 
ревитализацију екосистема а након изградње поред порибљавања обезбједити 
функционалност рибљих стаза.  
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2.4.5. Насељеност, концентрација и миграција становништва 
 

Укупно кретање становника представља промјене у броју становника у неком 
подручју у одређеном временском периоду условљене утицајем различитих фактора, 
од природног кретања до механичког. Диференцијација укупног кретања 
становника на природно и механичко је неопходна је на неком подручју може доћи 
до пораста броја становника, њихове стагнације или чак депопулације, а све три 
резултанте могу бити условљене претежним утицајем или природног или 
механичког кретања. У зависности од утицајних компоненти ради се планирање 
демографског развоја. 
Приликом изградње свих објеката система хидроцентрале неће доћи до негативне 
промене на оближње насеље и његово становништво, јер се изградња планира 
изван насеља.  
У току изградње хидроелектране очекује се прилив радне снаге, која ће бити 
укључена у изградњу, али је та појава привременог карактера. У току изградње 
потребно је обезбједити смјештај и друге услове неопходне за нормалан живот 
радника. На тај начин је могућ утицај изградње хидроелектране на миграцију 
становништва. 
 

2.4.6. Намјена и коришћење површина (изграђене и неизграђене 
површине, употреба пољопривредног земљишта) 
 
Увидом у План парцелације регулационог плана констатовано је да дио парцеле 
приступног пута, депоније материјала из ископа, парцеле машинског постројења 
се налази на приватном, претежно пољопривременом земљишту. Теренском 
проспекцијом утврђено је да се ради о ливадама и мањим парцелама под 
запуштеним воћњацима. Ријеч је о укупној површини од 2.5 ha, које ће бити 
предмет изузимања, односно директне погодбе за пренос власништва. Потребно је 
нагласити да неће доћи до изградње на цијелој површини, већ ће се значајни 
дијелови парцела искористити за спољно уређење објекта машиске хале. 
 

2.4.7. Комунална инфраструктура 
 

Водне површине ријеке Бистрице незнатно мијењају карактеристике изградњом 
објеката ХЕ. Вода испред преграде мијења карактеристике у смислу брзине и 
других особина везаних за ту карактеристику, а у зони водостаја који је одређен 
котом успора, водени ток постаје углавном водена површина. Због кањонске 
средине, ова површина не може постати рекреативна осим у мањој мјери, уз њу се 
не планирају шеталишта, објекти нити рекреативне површине. Карактеристични 
протицаји регистровани на водомјерним станицама на подручју општине Фоча, 
указују на богатство воде, али и на неравномјерност протицаја током године. 
Распрострањеност ерозионих процеса на овом терену је доста умјерена. Сходно 
конфигурацији терена, геолошком саставу и хидролошко-климатолошким 
параметрима, понегде се јављају јаки процеси ерозије, али су они ограничени на 
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мале површине, тако да не утичу на укупну оцjену о умјерености процеса ерозије и 
њену распрострањеност. Продукција наноса је веома различита гледајући по 
појединим дјеловима слива ријеке Бистрице. Уједно, продукција наноса 
представља параметар на основу којега се најбоље види степен захваћености 
сливних површина ерозијом. 
 

2.4.8. Промјене на природним добрима посебних вриједности и 
културним добрима и њиховој околини, материјална добра укључујући 
културно-историјско и археолошко наслијеђе 
 
Да би се заштитио кањон ријеке Отеше подузето је сљедеће: Првобитно рјешење је 
било са котом успора 510 mnv. У том случају успор бране ХЕ "Б-1 на ријеци 
Бистрици" би потопио ушће ријеке Отеше, а преграда би била непосредно 
испод ушћа Отеше. Да би избјегли потапање ушћа ријеке Отеше, а тиме и кањона, 
усвојено је техничко рјешење са дислокацијом преграде за 300 метара, а кота 
успора је спуштена на 503,5 mnv. На овај начин кота успора долази до ушћа Отеше, 
али нема негативан утицај за саму Отешу. У близини археолошких локалитета није 
планирана градња надземних објеката хидроелектране, а траса подземног тунела 
према идејним рјешењима није плића од 50 m, сматра се да споменици и поред 
изградње ХЕ ће се налазити у природном окружењу у којем су затечени. 
 
Преграда хидроелектране Б-1 на ријеци Бистрици је предвиђена за изградњу у 
ненасељеном дијелу кањона, па стога неће имати већих утицаја на стамбене 
објекте, јер у том дијелу нема стамбених објеката. 
 

2.4.9. Пејзажне карактеристике подручја 
 
Свака промјена у екосистему истовремено доводи до промјене пејзажних 
карактеристика у визуелном, биолошком и еколошком смислу. У визуелно-
естетском смислу знатне промјене пејзажа ће усљедити у току изградње 
самог објекта минихидроелектрана (уклањање вегетације, привремене депоније 
дрвене масе, камена, запрашивање околне вегетације...). Сама изградња 
приступних путева доводи до промјена у амбијенту. До промјена пејзажа текућице, 
усљед радова на ископу (испирања финих фракција, процуривање уља, мазива, 
нафте), доводи до замућености воде. Све побројане активности директно утичу на 
мијењање пејзажа у биолошком и еколошком смислу јер доводе до губитка 
природних станишта копненог и воденог живог свијета. Овако мијењање воденог 
пејзажа условљава погоршање квалитета воде. Ови утицаји су условно речено 
краткотрајни и трају за вријеме изградње минихидроелектрана. 
 

Промјене усљед рјечних наноса 
 
Засипање акумулација рјечним наносом спада у класичне проблеме хидротехнике и 
водопривреде. Због формирања наносних наслага у акумулационом базену, губи се 
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дио запремине акумулације, чиме се угрожава њена основна функција. У случају 
хидроенергетске намјене акумулације, засипање наносом смањује могућност 
оптималног коришћења акумулационог простора за производњу електричне 
енергије. Наиме, хидроенергетска постројења се користе за покривање пикова 
потрошње управо због флексибилности рада. Акумулационо језеро је у суштини 
складиште енергије, тако да се ефикасније користи уколико је веће. Због тога 
смањење запремине акумулације резултира смањењем енергетске производње у 
хидроелектрани, а редукује се и производња постројења током критичних периода - 
када је потрошња велика, а доток у акумулацију недовољан. Поред тога, наносне 
наслаге могу да угрозе сигурност и функције бране и хидроелектране. Најприје, 
постоји могућност да исталожени ријечни нанос, заједно са подводним и пливајућим 
отпадом, затвори улаз у евакуационе испусте на брани или улазе у турбине. 
Оштећења турбина, због абразивног дејства наносних честица, су такође неповољна 
појава која се често јавља. 
Новија истраживања и стечена искуства указују да се процеси засипања 
акумулационих базена морају сагледавати још у фази пројектовања, како би се 
благовремено сагледала динамика промјене њихове енергетско-економске 
вриједности у функцији развоја процеса засипања и предвидиле адекватне мјере. 
Поред мјера превентиве заштите од наноса у сливу акумулације, у овој фази 
примарна су и одговарајућа пројектна рјешења евакуационих органа на бранама. У 
том контексту, може се очекивати одређени утицај засипања акумулација након 
дужег периода експлоатације, у смислу повишења нивоа у периодима поводња. 
Извјесно је такође да ће већи дио тог наноса бити однесен у периодима  великих вода. 
Због тога је потребно предвидјети активне мјере праћења засипања акумулација и 
оперативно управљање наносом у смислу повременог отварања устава и контроле 
ерозионих процеса на сливу. 
 
Промјене усљед ерозионих процеса и клизишта 
 
Имајући у виду постојеће геоморфолошке карактеристике терена и врло стрме 
рељефне форме, са великим ерозионим потенцијалом, шумски покривач игра веома 
значајну улогу у одржавању равнотеже ерозионих фактора и  ублажавању 
интензитета ерозионих процеса. 
На великом дијелу тока Бистрице, водоток је кањонског типа и ријечно корито је 
усјечено у матични супстрат. Кањон има скоро вертикалне стране. 
Генерално се може закључити да у сливу будуће акумулације Бистрица преовлађују 
ерозиони процеси слабијег интензитета, што је резултат планског газдовања 
шумским фондом и очувањем вегетационог покривача. Међутим, треба истаћи да у 
односу на постојеће стање подлоге, као и климатске карактеристике региона, постоје 
природни услови за развој ерозије уколико би дошло до уништавања шумског и 
осталог вегетациопног покривача, што значи да је слив потенцијално ерозионо 
подручје. Из тога је важно закључити да газдовање земљишним простором, а прије 
свега шумским подручјима, мора бити у функцији контроле ерозионих процеса и 
заштити будућих акумулација од ерозионог наноса. 
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Услови настанка ерозионих процеса и клизишта: 
 формирањем дебелог делувијалног покривача преко водонепропусне 

подлоге, створени су услови за формирање подземне издани, 
 хетероген састав делувијалних наслага и велике варијације инжењерских 

својства тла са зонама мале чврстоће на смицање, 
 ерозија ножице делувијума од стране ријеке условила је повећање нагиба 

падине и губитак ослонца у ножичном дијелу. 
Узроци активирања ерозионих процеса и клизишта: 

 релативно стрм нагиб падине, 
 утицај подземних вода, 
 неповољна физичко-механичка својства, 
 елувијално-делувијалних наслага у падини, 
 дробинских материјала, 
 ријечна ерозија у ножици клизишта. 

 
 

2.4.10. Међусобни односи претходно наведених фактора 
 
Сви утицаји наведени у претходним поглављима неминовно интерактивно 
доприносе цјелокупној промјени и неспорно су повезани у свом кумулативном 
ефекту у фази изградње, као и у фази рада хидроелектране, без примјењених 
техничких и других мјера заштите. Студија у свом даљем садржају, даје приказ свих 
техничких и других мјера заштите којих се извођач радова под надзором 
Инвеститора мора придржавати и примјењивати ради обезбјеђивања захтјева за 
заштиту и унапређење животне средине предметног простора. 
Изградња објекта хидроелектране неминовно доводи до промјене пејзажа, 
уклањања дрвећа, утицаја на водне екосистеме, стварање буке и вибрација, као и 
аерозагађења, а самим тим настаје и промјена природе у погледу визуре. 
Свака промјена на ријеци Бистрици ће се одражавати на живи свијет унутар воденог 
тока. Свака промјена унутар било којег сегмента животне средине ваздух, земљиште, 
вода ће неминовно утицати на здравље околног становништва, а такође и на 
присутне популације биљака и животиња. 
Могућа је промјена природе у погледу визуре (која не мора да се сматра негативном, 
јер је акумулација водена површина у коме се могу огледати шуме и растиње са 
обронака формира нова аутентична средина за биљке, рибе, птице, и остале 
животиње): 

 Утицај на екосистеме губитком аутохтоних станишта вегетације, поремећајем 
еколошких услова и миграционих токова фауне; 

 Промјена постојећих еколошких фактора у екосистему формиране 
акумулације, поремећај еколошке равнотеже, губитак аутохтоних станишта 
биљног и животињског свијета, утицај на миграције водене фауне; 

 Утицаји на пејзаж: мијењање, конфигурација микролокације, формирање 
платоа за тренутно одлагање материјала ископа, паркинг за механизацију, 
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привремени објекти градилишта (привремени објекти за смештај особља који 
ће бити запослени на градилишту); 

 Заузимање важних или значајних природних станишта фауне и флоре; 
 Смањење миграције водне фауне; 
 Радови на спречавању поплава: Смањење приобалне флоре. 

 
2.4.11. Опис метода које су предвиђене за процјену утицаја на животну 

средину 
 
Процјена утицаја хидроелектране на животну средину вршена је користећи 
нормативне и експерименталне методе у истраживачком раду на овом пројекту. Од 
општих метода кориштене су статистичке методе и методе моделовања, а од 
посебних аналитичко-синтетичке методе. 
У изради социолошког дијела ове анализе, која је проведена да би се утврдили 
потенцијални утицаји на становништво, кориштени су сљедећи методолошки 
поступци: 

 Проучавање документације (статистички подаци, подаци из просторних 
планова и других анализа) 

 Опсервација на терену 
 Анкета с представницима локалног становништва и стручњацима. 

 
2.4.12. Директни и индиректни, секундарни, кумулативни, 

краткотрајни, средњи и дуготрајни, стални и повремени, позитивни и 
негативни утицаји 
 
 
Директни утицаји који могу настати формирањем акумулације, изградњом и 
кориштењем хидроелектране су заузимање и деградирање земљишта, као и 
уништавање вегетације. Ови утицаји су веома уочљиви, због чега их је лако 
вредновати и контролисати. 
Индиректни утицаји на околину, поред саме локације коју ће заузети 
хидроелектрана, могући су при набавци материјала који ће бити неопходан за 
изградњу хидроелектране, као што је грађевински материјал и на радну снагу. Ове 
утицаје теже је вредновати у односу на директне утицаје. 
Кумулативни утицаји настају заједничким дјеловањем више различитих утицаја 
истовремено. Ове промјене могу изазвати додатне вишеструке утицаје, који даље 
могу изазвати уништење једног или више екосистема или промјену њихове 
структуре. На предметном подручју могу се очекивати кумулативни утицаји 
изазвани изградњом и коришћењем више хидроенергетских објеката који се 
планирају на ријеци Бистрици и то ХЕ Бистрица-1, ХЕ Бистрица-2а и ХЕ Бистрица 3. 
Према доступним подацима такође је планирана и ХЕ Бистрица -Б4 у општини 
Калиновик.  
Изградњом ХЕ Б-1, као и ХЕ Б-2а, ХЕ Б 3, ће  доћи до формирања акумулација мањих 
запремина и то Б-1-50.000 m3,B-2a- 22.000 m3 и B-3- 30.000 m3 те да су планиране 
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гравитацине бетонске бране за преливом. Акумулациони простор, који се при томе 
формира је практично безначајан и нема значај чији би кумулативни утицај довео 
до погоршања микроклиматских услова у долини ријеке Бистрице.  
Преграде ХЕ Б-1, Б-2а и Б-3, су водозахвати који се граде у кориту ријеке као 
прагови са малом укупном висином. На све три преграде је предвиђена метода 
порибљавања тако да ове препреке не би требале значајније утицати и на број и 
врсту риба у водотоку. 

 
Слика бр.50 Распоред планиараних хидроецентрала на ријеци Бистрици 

 
Негативни утицаји се односе на природну средину, односно на околину, утицај на 
ваздух, воде и земљиште и др. Привремени утицаји који ће бити посљедица изградње 
и рада хидроелектране на предметној локацији су: 

 промјена начина коришћења простора, 
 спровођење грађевинских активности које захтјевају повећан саобраћај на 

приступним путевима због довоза материјала, одвожења отпадног 
материјала, 

 заузимање простора привременим депонијама, складиштима, градилиштем и 
градилишним путевима, 

 повећање загађености атмосеферских вода и околног земљишта због спирања 
отпадних материјала коришћених при изградњи хидроелектране, 

 повећање загађености ваздуха због рада грађевинске механизације и 
транспортних средстава 
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 негативан утицај на становништво током изградње хидроелектране усљед 
емисије буке и прашине (при грађевинским радовима, манипулисању 
грађевинским материјалима). 

 загађење атмосфере емисијама од сагоријевања енергената у погонским 
моторима грађевинских машина, емисија полутаната, емисија прашине, 
емисија буке. 

 
У току коришћења хидроелектране могући су слиједећи утицаји на ближу, а у случају 
већег акцидента и на ширу околину: 

 Загађење земљишта и водотокова, односно подземних вода, у случајевима 
неконтролисаног излијевања и неправилног збрињавања отпадних и 
атмосферских вода, као и санитарног и другог отпада. 

 Заузимање земљишта, односно утицај на површину и структуру, као и 
квалитативна својства земљишта предметне локације. 

 Нарушавање пејзажа, као и промјене у диверзитету флоре и фауне предметног 
подручја. 

 Појава локалних дивљих депонија које се јављају усљед неадекватног и 
неконтролисаног одлагања отпада који настаје радом објекта. 

 Појава пожара у случају уградње неадекватне опреме. 
 Утицај на микроклиматске факторе локалитета и то прије свега измијењеним 

микрорељефом, који може бити модификатор климатских елемената 
 
Предвиђени утицаји представљају утицаје који се могу очекивати, као што су 
миграција животиња које су насељене у непосредној близини извођења радова и 
друго. За разлику од случајних, који не могу да се предвиде, предвиђени утицаји се 
лакше ублажавају и могуће је мјере опоравка лакше реализовати. 
Случајни/изненадни утицаји представљају утицаје који не могу да се предвиде, као 
што су пожари, експлозије и излијевање опасних материја, природне непогоде 
(клизање терена, земљотреси, велике количине атмосферских падавина). 
Примјеном свих наведених мјера појава могућих негативних утицаја може се свести на 
најмању могућу мјеру. 
 

2.4.13. Могући утицаји у пограничном подручју 
 

Као што се може видјети из Захтјева за претходну процјену утицаја на животну 
средину одређени утицаји, који се углавном односе на промјену режима вода на 
ријеци Бистрици, немају утицај на подручје Републике Србије, нити на 
подручје Републике Црне Горе као и на Дистрикт Брчко и други ентитет који 
би захтијевао посебну примјену додатка II из Конвенције о процјени утицаја на 
животну средину преко државних граница. Удаљеност од ентитеске границе је око 
8,5 km ваздушне линије. 
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Слика бр. 51.  Удаљеност од ентитетске границе 
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2.5. Спецификација и опис мјера за спречавање, смањивање или 
ублаживање штетних утицаја на животну средину 
 
У наставку су дате мјере за спречавање, смањивање или ублажавање штетних 
утицаја на животну средину које су предвиђене законом и другим прописима, 
позитивним искуствима и различитим стандардима које обухватају широк 
дијапазон потребних активности у оквиру сваког од анализираних утицаја и то у 
фази изградње и у фази употребе и редовног рада. 
 

2.5.1. Мјере које су предвиђене законом и другим прописима, 
нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење 
 
Мјере за заштиту ваздуха 

Зa вријеме изгрaдње: 
- Примијенити све мјере неопходне да дисперзија лебдећих честица у 

ваздуху буде што мања, током извођења грађевинских радова (ископ, 
утовар и истовар материјала), ублажавати мјерама заштите којима се 
емисије лебдећих честица доводе у граничне вриједности (оптимална 
влажност материјала, квашење и орошавање материјала). 

- Редовно одржавати и oрошавати приступне и друге градилишне путеве, 
као и манипулативне платое. 

- Локалне саобраћајнице планирати на начин, да се не поремети локални 
и транзитни саобраћај у односу на ситуацију прије почетка изградње. 

- Приликом манипулације растреситим материјалом (скидање 
површинске вегетације, ископи, поравнавање терена), минимизирати 
прашење прскањем водом. 

- Теретна возила и друга возила, која ће довозити/одвозити грађевински 
материјал, прије изласка на саобраћајнице очистити од остатака земље 
која се може наћи на точковима возила. 

- Брзину и рад транспортних средстава прилагодити условима пута. 
- Редовним (планским, периодичним) и ванредним техничким 

прегледима машина и возила која ће се користити приликом изградње 
објеката, осигурати максималну исправност и функционалност система 
сагоријевања погонског горива. 

- Користити уређаје, возила и постројења која су према европским 
стандардима класификована у категорију с минималним утицајем на 
квалитет ваздуха. 

- Обавезно користити нискосумпорна горива, као енергенте, код којих је 
садржај сумпора испод 1%. 

- Избјегавати непотребан рад грађевних машина (искључивати машине). 
- Не одлагати вишак материјала од ископа или било какав отпад и не 

нарушавати изглед околине тим поступцима, при изградњи приступних 
саобраћајница. 
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- На локацији није дозвољено спаљивање било каквог материјала. 
- У циљу оцјене утицаја рада хидроелектране Бистрица-1 на стање 

квалитета ваздуха, вршити мониторинг концентрације загађујућих 
материја у ваздуху током изградње, и током рада поменутог објекта. 

 

У току експлоатације 
- Након изградње хидроелектране неопходно је извршити поновно 

мјерење квалитета ваздуха, а уколико се уочи да је дошло до 
прекорачења вриједности прописаних Уредбом о вриједностима 
квалитета ваздуха (Сл. гл. РС, број 124/12) и Уредбом о условима 
мониторинга квалитета ваздуха (Сл. гл. РС, број 124/12), неопходно је 
прописати додатне мјере заштите. 

- У случају поправки, ремонта или текућег одржавања користити уређаје, 
возила и постројења која су, према европским стандардима, 
класификована у категорију с минималним утицајем на квалитет 
ваздуха. 

- Због формирања акумулације воде и утврђивања утицаја исте на 
микроклиматске промјене подручја које захвата ХЕ Бистрица – Б1, 
успоставити мониторинг станицу на подручју које захвата акумулација. 

 
Мјере за заштиту вода 
 
Зa вријеме изгрaдње: 

- Одводњу и пречишћавање отпадних вода вршити у складу са Главним 
пројектом. 

- Изградити контролисан затворени систем одводње са асфалтираних 
површина, са сепараторима масти и уља, којим је могуће постићи квалитет 
воде у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у 
површинске воде (Сл. гласник РС 44/01). 

- Употријебљене воде са градилишта прихватати сигурним системима 
канализације, скупљати у одговарајућим резервоарима и пречишћавати 
на прописани начин прије испуштања у реципијент. 

- Објекти за пречишћавање отпадних вода морају бити непропусни и истим 
мора бити осигуран прилаз специјалним возилима ради чишћења. 

- Сав материјал од ископа, који неће бити одмах употријебљен у изградњи, 
депоновати на за то предвиђеним локацијама у складу са Пројектом 
организације градилишта (депоније вишка материјала) заштићеним од 
појаве ерозије, као и ван прогнозираних зона високог ризика од загађења 
вода. 

- Депоновање не вршити у кориту и уз обале водотока, или зонама 
санитарне заштите, као и зонама високог ризика од загађења вода, а у 
случају да се ови локалитети нађу на водном добру или јавном водном 
добру, тражити водопривредну сагласност. 
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- Користити чисти материјал за насип у близини водотока, без примјеса 
земље или других нечистоћа. 

- Све активности предвиђене пројектном документацијом у зони ријеке 
реализовати уз што мању деградацију читавог простора, са циљем 
очувања постојећег биљног и животињског свијета и њихових станишта. 

- Радове на изградњи проводити тако да се не поремети хидраулички 
режим течења подземних вода, прихрањивања издани и слично. 

- Осигурати просторе са непропусном подлогом за смјештај и 
сервисирање механизације, изван зона дефинисаних као зоне високог 
ризика од загађења вода. 

- Забрањен је поправак механизације и замјена уља у зонама високог 
ризика од загађења вода и у близини ријечног корита. 

- На локалитетима градилишта, за потребе радника поставити еколошке 
тоалете. 

- Инвеститор је обавезан прибавити Водне смјернице за изградњу ХЕ 
Бистрица -1 на основу члана 125 став 1. и члана 137 Закона о водама ( 
Службени гласни РС број 50/06, 92/09 и 121/12) те је обавезан 
придржавати се истих. 

 

У току експлоатације: 
- Изградити систем за сакупљање и пречишћавање оборинских вода са 

манипулативних површина бране и постројења машинске зграде, 
изградњом сепаратора масти и уља. 

- Обезбједити еколошки минимум 1,11m3/s 
- Санитарне отпадне воде одводити путем септичке јаме у биодиск на 

пречишћавање, а биодиск редовно одржавати у функционалном стању. 
- Одржавати сливнике за прикупљање воде са манипулативних површина 

и одржавати сепараторе масти и уља. 
- Атмосферске отпадне воде и зауљене отпадне воде са манипулативних 

и радних површина, одводити у сепаратор масти и уља на 
пречишћавање, а затим у крајњи реципијент. 

- Испод трансформаторског постројења машинске зграде, као и испод 
турбине, изградити непропусне танкване-уљне базене запремине 
довољне да могу примити евентуално исцурјело турбинско или 
изолационо уље из система машинске зграде. 

- Плутајући нанос (пластична амбалажа, кесе, дрво) у акумулацији, 
редовно сакупљати и складиштити на привремену локацију, до 
преузимања од стране надлежне комуналне службе. 

- Извршити издвајање корисних компоненти из плутајућег наноса (нпр. 
дрво). 

- Планирати мјере трајног побољшавања еколошког стања ријечне 
долине на цијелом потезу коришћења. 

- Преливне објекте на преградама диспозиционо поставити, тако да 
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несметано по властиту безбједност могу да евакуишу велику воду 
вјероватноће 0,1%. 

- Поставити и одржавати уочљиве знакове о забрани свих активности на 
води и на ријечним обалама, узводно 500 m oд бране и редовно 
контролисати испуњење ових услова. 

- Корисник је дужан израдити Оперативни план одржавања и одржавати 
системе и објекте за пречишћавање вода у складу са Планом. 

- Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са 
Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде 
(Сл. гласник РС, број 44/01) и Правилником о третману и одводњи 
отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне 
канализације (Сл. гласник РС, број 68/01). 

- Приликом чишћења наноса унутар акумулације прије његовог коначног 
одлагања неопходно је извршити анализу истог на присуство садржаја 
опасних супстанци. 
 

 
Мјере за заштиту земљишта 

Зa вријеме изгрaдње: 
- Прије почетка изградње планирати приступне путеве за механизацију 

као и одлагалишта (депоније) на локалитетима гдје ће бити најмања 
штета за биљни покров. 

- Сви радови се морају одвијати у оквиру димензија градилишта 
дефинисаног пројектном документацијом, како би се спријечила 
деградација околног земљишта. 

- Извођачима радова строго нагласити одговорност чувања цијеле 
околне вегетације и земљишта, унутар и изван грађевинске зоне. 

- Максимално сачувати постојећу вегетацију и сјечу шума свести на 
минимум, да би се избјегле појаве ерозије и клизања земљишта. 

- У случају појаве ерозионих процеса, предузети хитне мјере стабилизације 
тла. 

- Материјал из ископа депоновати на депонијама које су предвиђене за те 
намјене. 

- Материјал из ископа који неће бити употребљен у току грађевинских 
радова депоновати на локације које су предвиђене за те намјене, а које 
су заштићене од појаве ерозије. 

- Избјегавати деградацију тла у смислу узимања грађевинског материјала 
из падина подложних клизању. 

- Изводити антиерозионе и биоинжењерске радове на позајмиштима 
грађевинског материјала, привременим и сталним депонијама, ради 
спречавања појаве клизишта и нестабилности косина. 

- Смјештај свих возила и механизације која користе течно гориво, мора 
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бити на уређеном водонепропусном платоу, уз строгу контролу 
евентуалног загађења (процуривање). 

- Течна горива чувати у простору за ову намјену који мора имати чврсту, 
водонепропусну подлогу, мора бити наткривен и ограђен и са ознаком 
забране приступа незапосленим и неовлаштеним лицима. 

- Уколико дође до излијевања горива, одмах приступити санацији 
загађене површине. 

- Обезбједити средство за сухо чишћење земљишта у случају просипања 
хемикалија на земљиште. 

- Извршити ревитализацију околног земљишта са биолошком и 
механичком консолидацијом, након завршетка радова. 

- Проводити редовно и контролисано збрињавање комуналног и опасног 
отпада на прописан начин, забранити било какво привремено или 
трајно одлагање отпадног материјала на околно земљиште, осим на за 
то Пројектом организације градилишта и Планом управљања отпадом, 
предвиђеним мјестима. 

- Након завршетка радова потребно је санирати приступне путеве, 
привремена паркиралишта механизације и опреме, те уклонити вишак 
грађевинског и отпадног материјала са ширег простора, око мјеста 
грађења. 

- При реализацији предметног пројекта неопходно je придржавати се 
одредаба чл. 27. 30. и 31. Закона о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник Републике Српске", број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 
и 58/19), као и чл. 42.43. и 44. Закона о шумама („Службени гласник 
Републике Српске", број 75/08, 60/13 и 70/20). 

 

У току експлоатације: 
- Поставити контејнере затвореног типа за прикупљање комуналног 

отпада на одговарајућим мјестима. 
- Асфалтирати манипулативни плато у кругу хидроелектране, како би се 

спријечило процуривање нафте и њених деривата у земљиште и 
евентуално цурење из моторних возила која се крећу у кругу 
хидроелектране. 

- Сва механизација која ће се користити треба да буде на асфалтираном 
платоу предвиђеном за паркинг. 

- Строго контролисање манипулисања нафтом и нафтним дериватима уз 
максималне мјере заштите. 

- Одредити начин складиштења и чувања горива, мазива и уља, као и 
депоновање старог уља и мазива. 

- Бурад која ће се користити за чување горива морају бити од 
поцинкованог челичног лима, заварене конструкције са по два челична 
обруча, ради заштите при премјештању, утовару и истовару. 

- У случају да се горива, уља и мазива чувају у подрумским просторијама, 
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подови морају бити такви да се искључује могућност стварања искри 
при помјерању буради, а под подрумске просторије такође мора бити 
непропустан и од ватроотпорног материјала, због евентуалног цурења. 

- Обавезно је редовно прегледање градилишта, како би се уочило могуће 
загађење или појава ерозије, како би се правовремено приступило 
санацији. 

- Редовно одржавати и чистити сабирне уљне јаме испод турбина. 

- На мјестима која су највише захваћена ерозионим процесима и 
деградиране површине слива, предвидјети одговарајуће мјере заштите 
од ерозије (шумско- мелиоративне радове) као и пошумљавање, као 
једна од битних мјера заштите земљишта од ерозионих процеса. У 
случају инцидената, потребна је хитна интервенција у складу са 
оперативним плановима интервентних мјера у различитим 
инцидентним ситуацијама. 

 
 
Мјере за заштиту од буке и вибрација 

У току изградње: 
- Користити атестирану опрему и уређаје, конструисане или изоловане 

да у животну средину не емитују буку преко дозвољеног нивоа. 
- Поштовати уобичајено радно вријеме током дана, посебно у близини 

насељених мјеста. 
- Вршити мјерења нивоа буке у периоду рада и на основу добијених 

вриједности примјењивати мјере заштите од буке у насељеним 
мјестима, као и мјерења буке на радним мјестима у контексту безбједног 
и здравог рада на радном мјесту запослених на изградњи предметног 
пројекта. 

- У случају да резултати мјерења нивоа буке прелазе дозвољене 
вриједности, забранити кориштење механизације која производи 
прекомјерну буку. 

- Израдити Пројект заштите од буке. 
- Искључивати моторе заустављене механизације и машина. 
- У фази пројектовања, потребно је израдити главни пројект заштите од 

буке, уважавајући максимално допуштене нивое буке на одговарајућим 
мјерним мјестима. 

 

У току експлоaтaције: 
- У циљу спречавања емисије прекомјерне буке из објекта 

хидроелектране, редовно пратити исправност и одржавање техничких 
стандарда инсталисане опреме и уређаја. 

- Машинску зграду, као највећи извор буке, звучно изоловати, тако да се 
спријечи ширење буке. 
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- Уређаји који емитују буку морају бити атестирани, односно 
конструисани или изоловани да у спољну средину не емитују буку преко 
дозвољеног нивоа. 

- Нису потребне мјере заштите становништва од буке у периоду 
коришћења, а у току ремонта радници ће користити заштитна средства 
од буке. 

- Придржавати се мјера заштите од буке уређаја смањеном емисијом буке 
у животну средину и подизањем зеленог појаса, уз правилан одабир и 
диспозицију дрвореда и другог зеленила у циљу формирања заштитних 
баријера. 

 
Мјере за спречавање и смањење настајања чврстог отпада 

Зa вријеме изгрaдње: 
- У току извођења радова на изградњи предметних објеката, негативан 

утицај чврстог отпада минимализовати његовим правилним 
збрињавањем и на предметној локацији поставити затворене 
водонепропусне контејнере за одлагање чврстог отпада, те вршити 
одвојено одлагање отпада (комунални отпад одлагати одвојено од 
грађевинског отпада, отпада од ископавања, отпада од крчења 
вегетације и слично). 

- Сав отпад који ће настајати у току извођења радова одвојити према 
врстама и одлагати у водонепропусне контејнере, а даље га збрињавати 
у договору са надлежним комуналним предузећем са којим ће 
инвеститор склопити уговор о збрињавању отпада, а о начину одлагања 
и збрињавању наведеног отпада, уредно водити евиденцију. 

- Комунални чврсти отпад, папир и картон, папирна и картонска 
амбалажа, пластика и пластична амбалажа, потрошене гуме које ће 
настајати у процесу рада, прикупљати, одвојити према врстама, а затим 
одлагати у затворене водонепропусне контејнере и одвозити у договору 
са надлежном комуналном службом. 

- Све врсте пластичне и картонске амбалаже, зауљене крпе или заштитна 
радна одјећа која се евентуално може појавити у току функционисања 
предметног објекта и која може бити контаминирана уљима и мастима, 
одлагати одвојено од осталог отпада у затворене водонепропусне 
контејнере, те одвозити у договору са надлежном службом. 

- Уговоре за збрињавање свих врста отпада закључити са овлашћеним  
институцијама у складу са Каталогом отпада (Службени гласник РС, број 
19/15, 79/18). 

- Отпадна уља и мазива прикупљати у посебним бачвама, складиштити у 
индустријском кругу хидроелктране на наткривеној подлози, а затим 
испоручивати овлаштеној институцији. 

- Приликом израде Елабората о уређењу градилишта, дефинисати начин 
збрињавања отпадних вода, грађевинског и другог отпада, те 
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предвидјети тачне количине материјала који ће се морати одстранити 
приликом извођења радова и израдити план њиховог одлагања у складу 
са Законом о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике 
Српске, број 40/13). 

- Механизација и машине које ће се користити при раду, морају бити 
технички исправне и мора се редовно вршити њихов преглед, да не би 
дошло до испуштања, цурења горива, техничких уља и масти из 
механизације и машина. 

- У случају неконтролисаног испуштања горива, техничких уља и масти из 
механизације и машина које се користе при раду, обезбиједити средства 
за брзо упијање нафтних деривата, а загађено земљиште механички 
одстранити и одложити у водонепропусан контејнер (предвиђен за 
одлагање опасног отпада), до његовог коначног збрињавања, јер отпад 
који настаје на овај начин представља опасан отпад и наведена врста 
отпада се не смије мијешати и одлагати заједно са другим отпадом. 

- Урадити Акциони план заштите у случају просипања опасних материја, 
у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода, као и 
земљишта. 

 

У току експлоатације: 
- Произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво 

складиштење отпада, прије његовог поврата или одлагања. 
- Произвођач или ималац отпада може вршити поврат или одлагање, сам 

користећи адекватну опрему, поступак или постројење за поврат или 
одлагање у складу са прописаним условима или користећи овлаштену 
службу за третман отпада уз надокнаду. 

- Комунални отпад одлагати у затворене контејнере. 
- Искориштене нафтне деривате (уља и мазива) сакупљати и 

складиштити у металну бурад, заштићену од атмосферског утицаја и 
приступа неовлашћених лица, до збрињавања са овлашћеном 
институцијом. 

- Уговоре за збрињавање свих врста отпада закључити са овлашћеним  
институцијама у складу са Каталогом отпада (Службени гласник РС, број 
19/15, 79/18). 

- Инвеститор је обавезан урадити План управљања отпадом у складу са 
чланом 22. Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС, бр. 
111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21), до подношења захтјева за 
издавање еколошке дозволе. 
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Мјере за заштиту вегетације, флоре, фауне и екосистема 

У току изградње: 
- Приликом извођења планираних радова треба строго водити рачуна да 

се што мање наруши стабилност екосистема. 
- Извођење радова треба обављати у границама обухвата радова 

дефинисаним урбанистичким документима (извођење радова ван 
пројектованих није дозвољено, а ако се то деси треба омогућити нову 
процјену и нове услове заштите природе) и под надзором одговарајућих 
стручњака. 

- У фази изградње ће се добити велике количине камена, земљишта и 
дрвета које треба користити на овоме или на неком другом подручју, а у 
сагласности са надлежним службама. 

- Квалитетнију земљу из ископа користити за рекултивацију околног 
земљишта и насипа, а до употребе ову земљу депоновати на одређене 
локације и заштити од ерозије, а вишак земљишта, камена и дрвета, не 
смије се депоновати дуж ријеке. 

- Забрањује се депоновање било које врсте отпада на предметној локацији. 
- Постојећу вегетацију треба максимално чувати, а на обешумљеним 

површинама планирати шумско-мелиоративне радове. 
- Инвеститор је дужан извршити стручну процјену за количину дрвне 

масе која ће се искрчити сјечом шуме за потребе изградње ХЕ и 
успостављање акумулације. 

- Вршити сјечу шуме на падинама које окружују језеро у складу са 
интересима акумулације, тако да се спријечи ерозија и засипање језера 
и отварање клизишта. 

- Током изградње потребне инфраструктуре и објеката хидроелектране 
могуће је да дође до одрона и ерозије, што може довести до јаче 
деградације већег дијела екосистема. 

- У току изградње, а касније као дио уређивања простора, неопходно је 
заштитити и учврстити најкритичније дијелове биотопа, а након тога је 
неопходно насељавање деградираних површина одређеним врстама 
биљака, што представља ревитализацију нарушеног екосистема. 

- За организацију унапређења, заштите и искоришћавања рибљег фонда 
изградити салмонидно мрјестилиште, које би обједињавало 
производњу млађи, производњу конзумне рибе (кавезни или слични 
узгој), те експлоатацију рибе из отворених водених средина, вршењем 
спортског риболова, а овакво удружење би се бавило унапређењем и 
заштитом цјелокупног воденог и ужег обалног простора, укључујући и 
узгојне мјере из области шумарства (подизање шумских засада, борба 
против бујица). 

- По завршетку изградње акумулације долази до спуштања затварача на 
преливним пољима ради пуњења акумулације, а динамика спуштања 
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затварача се мора прилагодити захтјеву да се обезбиједи неопходна 
проточност на низводном току ријеке. 

- Придржавати се свих мјера заштите воде и ваздуха јер оне уједно 
представљају мјере заштите за флору и фауну. 

- Инцидентне ситуације су могуће усљед хаварије радних машина у току 
изградње хидроелектране, а посљедице ће се рјешавати и санирати у 
сагласности са релевантним законима. 

- Приликом извођења радова и кориштења објекта, максимално уложити 
напоре како би се сачувале све биљне и животињске врсте које су у 
категорији заштићених (ендемичне, ријетке и угрожене). 

- Неопходно је извршити детаљна и дуготрајна истраживања водоземаца, 
гмизаваца, птица и сисара, да би се поуздано могло рећи које су врсте 
птица присустне на овоме подручју и на основу тога извршити 
валоризацију, на основу које би се  могао прописати адекватан 
мониторинг. 

- Ограничити крчење вегетације, кретање грађевинских машина, 
механизације и транспортних средстава искључиво за простор одобрен 
Главним пројектом. 

- Извршити хортикултурно уређење овог простора коришћењем 
аутохтоног садног материјала, а у функцији заштите од буке и прашине, 
као и функцији очувања природног изгледа пејзажа. 

- Површине оштећене грађевинским радовима, након завршених радова 
довести у првобитно стање или уредити у складу са Пројектом вањског 
уређења на том простору. 

- Вршити предузимање мјера за заштиту од пожара. 
- Спречавање инцидентних ситуација (изливање масти, уља, и других 

опасних материја у околна станишта). 

У току експлоатације: 
- Након извршених радова обавезно спровести мјере рекултивације и 

санације  терена (околног земљишта, насипа), а за санацију терена 
користити квалитетну земљу из ископа. 

- Неопходно је формирати и побољшати фитосанациони појас приобаља, 
као намјенски појас који ће имати заштитну и еколошку функцију, а исти 
формирати од врста које су отпорне на промјену водног режима,  

- Врсте дрвећа које су посјечене на обалама, замјенити врстама које су ту 
расле прије потапања и које добро подносе промјену водног режима, а 
хортикултурно уређење локације извести као слободно непарковско, уз 
употребу искључиво аутохтоне флоре. 

- Дефинисати објекте, параметре и локалитете за успостављање 
дуготрајног мониторинга уз неопходно уважавање науке и струке, а 
мониторингу ће бити подвргнута флора и фауна која ће се пратити у 
воденим и копненим екосистемима. 

- Одмах по пуштању у рад ХЕ, сагледати промјене које су настале 
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приликом изградње. 
- Пратити популације зообентоса, фитобентоса, зоопланктона 

и фитопланктона како у току изградње, тако и у току рада акумулације, 
како би се дошло до нових спознаја о понашању природних популација 
у новонасталим условима. 

 
Мјере заштите за строго заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива, 
као и мјере заштите њихових станишта у складу са Уредбом, односе се на 
сљедеће забране:  

- Уништавање јединки биљака и гљива и њихових развојних облика 
брањем, сакупљањем, сјечењем или ископавањем и чупањем из коријена 
у свим фазама биолошког циклуса и угрожавање или уништавање 
њихових станишта,  

- Држање и трговину самониклим строго заштићеним биљкама и 
гљивама и њиховим развојним облицима,  

- Хватање, држање или убијање строго заштићене врсте животиња у свим 
фазама биолошког циклуса, оштећење или уништавање њихових 
развојних облика, јаја, гнијезда и легла, као и подручја њиховог 
размножавања, одмарања и угрожавање или уништавање њихових 
станишта и слично,  

- Намјерно узнемиравање нарочито у вријеме размножавања, подизања 
младих, миграције и хибернације,  

- Пресијецање миграторних путева,  
- Прикривање, држање, узгајање, трговину, извоз, превоз, отуђивање или 

на било који начин прибављање и јавно излагање животиња, 
укључујући све њихове деривате и развојне облике. Изузетно од става 2. 
Члана 5 Уредбе о заштићеним и строго заштићеним врстама, строго 
заштићене дивље врсте могу се користити под условима и на начин 
прописан Законом, на основу дозволе министарства надлежног за 
заштиту животне средине, по претходно прибављеном мишљењу 
Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног 
насљеђа и министарства надлежног за послове пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, у складу са Законом. 

 
Мјере заштите пејзажа 

У току изгрaдње: 
- Смањити непотребно уништавање околних површина. 
- Спречавати стварање депонија и непредвиђених одлагалишта 

грађевинског и другог отпада. 
- Забранити крчење шума и вегетације изван површина предвиђених 

техничком докумнетацијом. 
- Спровести мјере за заштиту од пожара. 
- У току израде Главног пројекта израдити Пројекат пејзажног уређења. 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

258 
 
 

 

 

 

 

 

У току експлоатације: 
- Додатно хортикултурно уређење и одржавање зеленила на простору 

бране. 
- Рекултивација површине на којој је било смјештено радничко насеље. 
- Рекултивисати површине на којима је било смјештено привремено 

одлагалиште грађевинског отпада и земље. 
- Уклонити ријечни нанос (смеће, дрвна маса и друго), са приобаља 

акумулације. 
 
Мјере за заштиту природног и културно-историјског насљеђа 
 

- Приликом извођења радова инвеститор се обавезује да, уколико у току 
извођења радова наиђе на археолошки локалитет или предмете геолошко-
палеонтолошког или минеролошко-петрографског поријекла, а за које се 
претпоставља да имају својство споменика природе, потребно је да о томе 
обавијести Републички завод за заштиту културно-историјског и природног 
наслијеђа Републике Српске и предузме све мјере како се културно и/или 
природно добро не бих оштетило до доласка овлашћеног лица (члан 79. 
Закона о културним добрима, члан 47. Закона о заштити природе). 

- Обавеза је извођача радова, у складу са чланом 82. Закона о културним 
добрима да уколико у току извођења грађевинских и других радова наиђе 
на археолошка налазишта или археолошке предмете, одмах без одлагања 
прекине радове и обавијести Завод, и да предузме мјере да се налаз не 
уништи, и да се сачува на мјесту и у положају у коме је откривен. 

- У случају откривања археолошких налаза неопходно је, да надлежна служба 
за заштитукултурно-историјског насљеђа руководи или под својим 
надзором спроведе поступак истраживања и документовања локалитета. У 
зависности од карактера налаза, одредиће се могућности и методе његове 
заштите и очувања примјеном сљедећих мјера: 

 конзервација налаза поновним затрпавањем, 
 пресељење налаза, 
 пресељење дијела налаза уз конзервацију преосталог дијела    
 локалитетапоновним затрпавањем. 

 
Мјере за заштиту ихтиофауне 
 

- Прије почетка било каквих радова на риболовној води, обавезно 
обавијестити корисника. 

- На објекту бране предвидјети објекте за прелаз рибе из донје воде у горњу 
воду. 

- Положај рибљих стаза мора обезбједити рибама безбједан и неометан 
прелаз из једне акваторије у другу. 

- Уградити водомјер за мјерење количине воде која се пропушта као 
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биолошки минимум у склопу водозахвата. 

- Инвеститор је обавезан склопити Уговор о порибљавању и истог се 
придржавати до краја концесије. Инвеститор је  дужан извршавати одредбе 
члана 73. Закона о риболовнству  по коме ће извршавати накнаду за 
порибљавање и чување рибљег фонда и друге обавезе.Те је обавезан 
придржавати се истог. 

- Очување рибљег фонда, посебно младице и липљена, при чему нарочиту 
пажњу треба посветити природним мријестилиштима у периодима 
мријешћења. 

- Очување рибљег фонда омогућити рибљим преводницама, преносницама 
или редовним порибљавањем аутохтоним врстама. 

- Водозахват изградити тако да не буде угрожен еколошки прихватљив 
минимални проток воде који ће омогућити обављање нормалне функције 
водених организама уз нормалну репродукцију и одржавање биолошке 
разноврсности водотока низводно од бране, а самим тим и постојећег 
екосистема. 

- Током грађења обезбиједити несметану проточност корита, како не би 
биле угрожене рибе на низводним дионицама. 

- Приликом преграђивања корита ријеке предузети мјере заштите риба. 
- У сарадњи са риболовачким друштвом, рибе пребацити у проточни дио 

ријеке и  све активности на градилишту око заштите ихтиофауне, морају 
се одвијати кроз сарадњу са риболовачким друштвом. 

- Стално пратити одржавање и развој популација ријетких угрожених врста 
и предузимати мјере њихове заштите. 

- Вјештачко порибљавање вршити одраслом млађи, у обиму који је потребан. 
- Трајна забрана вршења спортског риболова младице и липљана до 

формирања богатијег рибљег насеља, када се може одобрити риболов у 
ограниченом обиму. 

- Послије формирања акумулације у циљу заштите аутохтоних рибљих 
популација, строго забранити уношење алохтоних врста риба. 

- Могућу реконструкцију будућег насеља риба, колико је могуће треба 
усмјерити ка организацији економски рентабилне и програмиране 
експлоатације. 

- За највећи дио акумулације треба одабрати одговарајуће дубинске врсте 
риба из породице салмонида и вршити стално порибљавње и то одраслом 
млађи (језерска пастрмка, језерска златовчица) и тако би се „покрила“ 
рибама и она профундална водена подручја, гдје иначе ни аутохтоне рибе 
не могу живјети. 

- Праћење, чување и заштита квалитета воде кроз обезјеђење провођења 
законских прописа. 

- Одредити забрану вршења спортског риболова и одредити максимални 
дневни улов риба и минималне мјере за сваку поједину врсту риба, те 
начина и врсте спортског риболова (справе, алати, мамци). 
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- Изградити производно мријестилишно - рибогојни објект за 
обезбјеђивање млађи за порибљавање. 

- Потебно је предвидјети интензивно порибљавање које треба бити 
регулисано израдом и примјеном научно-стручних Програма 
порибљавања који  ће допринијети успостављању квалитетно-
квантитативног стања ихтиофауне, прије формирања акумулације. 

- Порибљавање вршити са млађи која има сертификат да је млађ здрава и 
да нема вирусних, бактеријских и паразитских болести. 

- Порибљавање вршити у прољетно-љетном и јесењем периоду у складу са 
временом природног мријеста. 

- Успоставити одговарајући еколошки минимум намјенским испуштањем 
воде из акумулације у периоду ниског водостаја. 

- Свакодневно контролисати подручје у обухвату XЕ од загађења које може 
довести до угинућа и масовног помора рибљег фонда. 

- У случају угинућа риба одмах обавијестити надлежне институције из 
области рибарства. 

- Вршити повремену контролу ефикасности порибљавања и на основу 
добијених података уводити одговарајуће мјере. 

- Неопходно је детаљније истражити организме класа водоземаца, 
гмизаваца, птица и сисара, а затим успоставити адекватан мониторинг, 
што би допринијело заштити станишта ових организама. 

- Пратити популације зообентоса, фитобентоса, зоопланктона и 
фитопланктона у току изградње и рада акумулације, како би се дошло до 
нових спознаја о понашању природних популација у новонасталим 
условима, што би имало велике користи у развоју како фундаменталне, 
тако и апликативне биологије. 

- Спријечити напрасно и брзо пражњење акумулације приликом извођења 
редовних ремонта бранских постројења, како не би дошло до физичких 
поремећаја водене средине. 

- Поставити уређаје који спречавају улазак риба у излазне грађевине, 
односно турбинска постројења хидроелектране. 

- Сачувати водене и копнене врсте које су у категорији заштићених врста 
(ендемичне, ријетке и угрожене), а ендемични и ријетки облици међу 
воденим и копненим организмима представљају баштину о којој се треба 
посветити посебна пажња, те ови облици морају на дужи период бити 
континуирано праћени у току изградње и рада ХЕ, како би се дошло до 
спознаје о понашању природних популација у новонасталим условима. 
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Мјере за заштиту здравља становништва  

За вријеме изградње: 
- У циљу минимизације утицаја на здравље радника, околног 

становништва и ресурса животне средине, рад треба да се организује у 
строго хигијенско – санитарном режиму. 

- Домицилном становништву и заинересованој јавности треба 
презентовати позитивне и негативне ефекте имплементације пројекта 
изградње ХЕ, а отпоре и конфликте интереса због пејзажних, 
имовниских и других аспеката са разумјевањем размотрити и наћи 
адекватно рјешење. 

- Током изградње потребно је осигурати службу примарне задравствене 
заштите за раднике на градилишту, како не би дошло до додатног 
оптерећења на локалну задравствену заштиту. 

- Инвеститор је обавезан, уколико се изградњом објеката појави било који 
негативан утицај на здравље људи и животну средину, изврши 
обавјештавање у складу са одредбама Закона о заштити животне 
средине и надлежностима Министарства задравља и социјалне заштите 
Републике Српске. 

- Инвеститор је дужан обезбиједити хигијенско–техничке мјере заштите 
радника, радну одјећу, превентивне здравствене прегледе и друге мјере 
личне и колективне заштите радника градилишта. 

- Вода резервоара која се користи за пиће током градње треба да 
испуњава захтјеве Правилника о здравственој исправности воде 
намјењене људској потрошњи (Службени гласник РС 88/17). 

 
У току експлоатације: 

- Мјере заштите здравља становништва у току експлоатације ће бити 
проведене кроз мјере заштите од буке, мјере заштите воде, земљишта и 
ваздуха. 

- Обавеза Инвеститора је да изврши благовремено обавјештавање 
уколико се појави било који негативан утицај на здравље људи и 
животну средину у току изградње и експлоатације предметне 
хидроелектране у складу са одредбама Закона о заштити животне 
средине и надлежностима 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 препоруке Стратегије 5. 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, односно основа и друге инвестиционо- техничке 
документације који су у вези са Националним акционим планом за 
здравље и животну средину (НЕХАП) за Републику Српску, усвојен од 
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стране Владе РС (Сл. гласник РС, број 1/02). 
- Приступ кругу предузећа незапосленим особама је забрањен.  
- Знакове забране истакнути на видљивим мјестима. 
- Оспособљавање радника за здрав и безбједан рад.  
- Обавезно вршити периодичне прегледе услова радне средине, примјене 

мјера за заштиту радне и животне средине, те у обавезним законским 
роковима прегледе средстава рада. 

- Прегледати раднике од стране надлежне здравствене установе прије 
почетка и периодично; 

- Послодавац је дужан дневни режим рада организовати у складу са 
сезонским температурним варијацијама и усаглашавати са законским 
прописаним условима (љети постоје ограничења и законска обавеза 
поштовања исти ); 

- Разрадити сценарије за потенцијана вандредна стања услијед 
елементарних непогода, пожара, земљотреса, поплава или људског 
фактора, и предложити мјере  смањења негативних последица по 
животну средину и здравље становништва  који морају бити 
комплементарни са општинским плановима  и елементарне непогоде и 
спречавање разорних последица по становништво и заједницу општине. 

- Формирање службе за заштиту животне средине: у оквиру предузећа 
потребно је именовати лице задужено за заштиту животне средине које 
ће обављати сљедеће задатке:  

- Пратити и контролисати све радње у домену заштите 
животне средине,  

- Организовати извршење мониторинг програма,  
- Архивирати и анализирати податке добивене мјерењима те  

предузимати потребне радње у случају прекорачења емисија,  
- Слати извјештаје о мониторингу надлежним органима и 

обавјештавати јавност о стању животне средине,  
- Вршити едукацију запослених са мјерама потребним за 

заштиту животне и радне средине. 
-  

 
Мјере заштите инфраструктуре 
 

- Обавеза инвеститора је да у сарадњи са извођачем радова редовно 
одржава и реконструише локалне путеве који се користе за потребе 
изградње. 

- Након изградње хидроелектране обавеза је да изврши реконструкцију и 
врати у пријашње стање све локалне путеве, како би се омогућила 
несметана комуникација становништву које ту живи. 

- Инвеститор је дужан да по захтјевима надлежног електродистрибутивног 
предузећа предузме све неопходне активности да ниједан корисник не 
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остане без електричне енергије. 
- У мјестима гдје евентуално дође до колизије са локалним водоводом, 

Инвеститор је дужан да омогући несметано снабдјевање воде, 
становништву које користи тај водовод, приликом извођења радова. 

 
Организационе мјере заштите 
 

- У циљу минимизације утицаја на здравље радника, околног становништва 
и ресурса животне средине, рад организовати у строго хигијенско – 
санитарном режиму. 

- Грађевински радови на изградњи морају бити у фази да омогућују 
нормални почетак и несметано извођење радова. Морају се испоштовати 
сви прописи заштите животне и радне средине. 

- Сав материјал који се употребљава, мора бити доброг квалитета и 
одговарати постојећим прописима и стандардима. 

- Ако се приликом извођења радова покаже потреба за мањим одступањима 
од Главног пројекта, мора се за сваку промјену дати писмена сагласност 
надзора. 

- Грађевински радови треба да се изводе тако да се не оштећују површине и 
природни садржаји мимо пројекта (због непажње или нестручног рада) и 
да се посао обавља тако да не долази до непотребног прашења, просипања 
земље, бацања отпада, а сав грађевински отпад треба одмах прикупљати и 
депоновати на за то одређени и уређени простор, прије одвожења са 
локације. 

- Потребно је извршити детаљне прегледе комплетне електроинсталације на 
градилишту са аспекта заштите на раду и при прегледу обратити пажњу на 
прописно уземљивање свих металних маса у објекту, аутоматско 
искључење напајања у случају потребе и друге мјере заштите које се наводе 
у пројекту електроинсталације. 

- Сва предвиђена машинска опрема и инсталације треба да одговарају 
важећим стандардима и нормама квалитета. 

- Сва уграђена опрема и инсталације морају бити заштићени одговарајућим 
премазима, те испитани пробама на одговарајући притисак и непропусност 
изолације (испитивано одговарајућим напоном). 

- Предузети мјере спречавања расипања материјала на приступним 
путевима (из возила која транспортују материјал потребан за изградњу), а 
ако до тога дође потребно је исти уклонити. 

- У току експлоатације наведених објеката, неопходно је у оквиру законских 
рокова вршити контролу примјене наложених мјера заштите животне 
средине. 

- Предузимање опсежних првентивних мјера за заштиту од пожара према 
важећим стандардима и обезбјеђивање потребних средстава за почетно 
гашење, односно брзу локализацију пожара, те обучавање радника за 
стручно и безбједно руковање уређајима и средствима за гашење, односно 
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локализацију пожара. 
- Одмах је потребно звучно упозорити на избијање пожара и обавјестити 

полицију и најближу ватрогасну јединицу, гасити пожар до њиховог 
доласка и учествовати у гашењу расположивим људством и средствима. 

 
Мјере заштите од електромагнетног зрачења    
 

- Штетно дејство електричних и магнетских поља крајње ниских 
фреквенција, која се стварају у близини постројења која раде под високим 
напоном (разводна постројења високог напона, трансформаторске станице, 
далеководи, електране) може се спријечити предузимањем одговарајућих 
заштитних мјера. Те мјере могу да буду мјере пасивне и мјере активне 
заштите. 

- Мјере пасивне заштите обухватају мјере којима се ограничава вријеме 
боравка лицима која раде у зони електричних и магнетских поља, 
коришћење аутоматске и даљинске контроле операција које се одвијају у 
таквом пољу и постављањем радних мјеста на довољну удаљеност од тих 
поља. Ако је јачина поља на радном мјесту већа од јачине предвиђене 
одговарајућим националним нормама, или ако начин обављања радова не 
одговара условима који су прописани нормативним актима, предузимају се 
мјере активне заштите.  

- Мјере активне заштите заснивају се на коришћењу средстава која штите 
изложена лица од утицаја електричног поља. Та заштита се обезбјеђује 
средствима личне и опште заштите. Лична заштитна средства чине 
екранирајућа одјећа, екранирајући шљем и специјална обућа. Заштитна 
екранирајућа одјећа штити експонованог радника од штетног дејства 
електричког поља и спречава протицање струје пражњења кроз организам.  

- Ограничити вријеме боравка лицима која раде у зони електричних и 
магнетних поља, користити аутоматске и даљинске контроле операција 
које се одвијају у таквом пољу, Користити средства за заштиту лица од 
утицаја електричног поља, која раде на одржавању далековода 
(екранизирајућа одјећа, екранизирајући шљем и специјалну обућу). 

- Према Закону о заштити од нејонизујућег зрачења (''Службени гласник 
Републике Српске'', бр. 36/19) и Правилнику о изворима нејонизујућег 
зрачења од посебног интереса (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 
112/05) врши се испитивање нејонизујућег зрачења. Свако слиједеће 
мјерење се врши при промјени услова коришћења, повећању броја извора 
нејонизујућег зрачења, реконструкције објекта са извором нејонизујућег 
зрачења. Периодично испитивање нејонизујућег зрачења се врши сваке 
треће године, а врши се на мјерним мјестима у подручју повећане 
осјетљивости у околини трафостанице. 
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Мјере за спречавање наноса 

Заштита акумулационих простора планираних преграда од суспендованог наноса 
се може реализовати перманентним радом на контроли ерозије земљишта на 
падинама слива. У том оквиру, најургентније су противерозионе мјере на 
површинама које немају вегетациони покривач који покрива целу површину 
земљишта. То се односи пре свега на пољопривредне површине, подручја са 
оскудном вегетацијом, шикаре и шибљаке, као и на деградираним шумским 
површинама. 
Велики проблем ће представљати вучени нанос, који ће приликом сваког бујичног 
таласа доспевати у мале акумулације. Због тога би морале да се изграде бујичарске 
преграде за задражавање вученог наноса које имају вишеструке корисно дејство, а 
најважније користи су: 

 задржавање вученог наноса, 
 смањење пада природног корита и самим тим смањење транспортне 

способности корита за пронос вученог наноса, 
 стабилизација корита и обала на сектору узводно од преграде, на дужини 

која зависи од висине преграде и пада дна корита водотока. 
Велико извориште наноса представљају и сипари на падинама ријеке Бистрице и 
њених притока. Они морају бити санирани: 

 изградњом подужних грађевина, потпорних зидова, да би се спречило 
стално поткопавање њихове основе од стране воде, 

 терасирањем сипара и стварања услова за њихово постепено покривње 
вегетацијом. 

Посебан проблем представља флувијална ерозија. Прилоком наиласка поплавних 
таласа долази до поткопавања дна и обала корита и то такође представља велики 
извор наноса. Овај проблем се може решити изградњом обалоутврда на угроженим 
локалитетима. Обалоутврде могу бити од камена у цементном малтеру, бетона или 
од приручног материјала ( камен, дрво) на местима где је удар воде слабији. 
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2.5.2. Мјере које се предузимају у случају несрећа већих размјера 
 
Постоји могућност акцидентних несрећа које се могу догодити током изградње и 
током коришћења хидроелектране који могу угрозити здравље и животе људи, 
односно изазвати знатније материјалне штете у простору. 
У току изградње извођач радова је дужан да изради План интервенције у случају 
истицања горива и мазива који подразумијева израду програма хитног чишћења у 
случају непредвиђеног истицања или цурења горива, уља и хемикалија. План треба 
да садржи сљедеће: 

 Тимове за реаговање у случају истицања са јасно дефинисаним дужностима 
и одговорностима. 

 Обуку чланова тима за реаговање у случају истицања, о превенцији 
истицања и мјерама чишћења и руковање са опасним супстанцама. 

 Успостављање процеса извјештавања о истицању који укључује 
обезбјеђивање информација надлежним органима, односно обавјештавање 
јавности у случају опаности. 

 Чување и одржавање опреме (материјала за апсорбовање, јастучића за 
упијање, пумпи, канти и резервоара за сакупљање) за реаговање у случају 
хитних интервенција. 

 Могућност хитне процјене подручја акцидента и план операција за брзо 
дјеловање са документовањем карактеристика и количина уља, горива и 
хемикалија које се користе и складиште, фреквентност испорука, методе 
руковања, близину токова површинских вода. 

 Протокол за информисање јавности у случају акцидента и које се процедуре 
морају предузети да би се избјегли ризици по здравље и сигурност.нанаос 

 Имплементација процедуре да би се осигурало да извођачи радова са којима 
је склопљен подуговор прихвате План за непредвиђено истицање и 
дјеловање у хитним случајевима, те да транспорт опасних материја мора 
бити регистрован. 

На основу положаја градилишта могућност евентуалне еколошке несреће је веома 
мала и ограничена само на случајеве избијања пожара на градилишту и локацији 
хидроелектране и загађења вода у случају неконтролисаног пролијевања горива 
на локацији. Уз поштовање радних прописа и квалитетно одржавање и за овај 
случај се ради о минималној могућности несреће. 
За нормално функционисање хидроелектране потребно је изградити одређене 
грађевинске објекте као што су управни објекти, санитарни објекти и слично. 
Узроци оштећења објеката хидроелектране могу бити: 

 лош квалитет уграђених материјала; 
 нестручно извођење радова на градњи поменутог објекта; 
 кварови и пожар на електроинсталацијама; 
 плављење наведене локације; 
 и други могући акциденти. 

Мјере за спречавање узрока и оштећења објеката хидроелектране: 
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 приликом градње објеката хидроелектране, потребно је прибавити атесте 
свих материјала који се уграђују у наведени објекат; 

 за извођење радова на изградњи објекта потребно је обезбиједити стручни 
кадар који посједује верификацију издату од надлежне институције; 

 приликом пројектовања, градње и функционисања објекта потребно је 
примјенити сва законска рјешења из области заштите од пожара како у 
области грађевинарства, тако и у области електро и машинских 
инсталација, а на изведено стање је потребно прибавити атесте од 
овлаштене институције; 

 у оквиру одабира локације потребно је поштовати смјернице и упутства која 
издаје ресорно Министарство; 

Снабдијевање горивима и мазивима обављати искључиво из цистерни под 
стручним водством и на заштићеној водонепропусној подлози. На градилишту је 
потребно располагати са неутрализирајућим средствима за евентуално проливена 
горива и мазива. 
У случају изненадних ситуација нарушавања нестабилности преграде,  појачаног 
процјеђивања, појаве пукотина, испустити воду до сигурносног нивоа утврђеног 
моделирањем и обавјестити надлежне институције о могућој катастрофи, те 
предузети мјере заштите становништва на угроженом подручју. 
Могуће акцидентне ситуације су: 

 хаварије возила са нафтним дериватима и другим опасним материјама на 
комуникацијама у близини система, када постоји опасност да загађујуће 
супстанце доспију непосредно у водоток или да загаде подземне воде које се 
налазе у приобалном подручју, 

 пробој и процуривање уља за хлађење из трансформатора на објектима ХЕ, 
 кварови на уставама преливног дијела бране, који могу да доведу у питање 

њену функционалност и конструкцијску безбједност, 
 оштећења бетонских дијелова конструкције бране, које се детерминишу 

визуелно или на инструментима оскултационог система. 
За све акцидентне догађаје морају се унапријед предвидjeти јасне процедуре 
дјеловања на санирању посљедица. 
Дужност је Инвеститора да обезбједи и јасно дефинише надлежности у вези 
праћења и осматрања објеката хидроелектране у фази изградње и коришћења. За 
наведене акцидентне ситуације то подразумјева слиједеће активности: 

 Пошто у близини система пролази магистрални пут Сарајево-Фоча, мора се 
унапријед предвидјети процедура заштите у случају хаварије возила која 
превозе опасне материје и нафтне деривате. Морају бити разрађени 
поступци за противхаваријско дјеловање, засновани на брзом физичком 
изоловању мјеста хаварије привременим баријерама и одстрањивању 
загађујућег ефлуента. 

 Обавезно урадити Акциони план заштите у случају просипања опасних 
материја, у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода, као 
и земљишта. 
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 За санирање и локализацију загађења које би наступило у случају пробоја 
трафоа и истицања трансформаторског уља потребно је предвидјети 
одговарајуће диспозиционе елементе на тим објектима. Они се састоје од 
сабирних канала испод трафоа и базена за сакупљање уља, како исто не би 
могло да доспије у ријеку; 

 Свим активностима на обарању коте у језеру и промјенама режима течења у 
односу на уобичајене дневне режиме, мора да претходи благовремено 
обавјештавање јавности, како би се људи на вријеме могли да уклоне из 
низводних зона које ће бити подвргнуте режиму неустаљеног течења током 
процедуре отварања преливних поља (темељних испуста). 

 У случају земљотреса који може изазвати оштећења објеката у окружењу, 
обавити одмах након тога визуелни преглед преградних објеката и 
механичке опреме на њима. Истовремено извршити и ванредна очитавања 
свих оскултационих инструмената у циљу провјере понашања објеката, а по 
потреби и ванредно геодетско снимање, уколико постоји индикација да је 
дошло до непланираних помјерања конструкције преграде. 

Током коришћења хидроелектране од посебног је значаја пазити на сигурност и 
стабилност преграде јер она представља кључан објекат саме акумулације у 
саставу одбране од поплаве и сигурности људи. Редовно се морају контролисати 
процеси слијегања преграде како би се спријечило њихово прелијевање а потом и 
могуће рушење. Слијегање преграде зависи од геомеханичких карактеристика 
терена гдје се изводи насута преграда, као и од материјала од којег се брана гради. 
Прорачуне слијегања треба провести у фази израде Главног пројекта, а у складу са 
резултатима предвидјети надвишење бране. 
Редовно прегледати обале и приступити санацији на мјестима гдје се уочи појава 
клизишта. 
У случају инцидентних сиутација нарушавања нестабилности бране, појачаног 
процјеђивања, појаве пукотина, испустити воду до сигурносног нивоа утврђеног 
моделирањем и обавјестити надлежне институције те предузети мјере заштите 
становништва на могућем угроженом подручју. 
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2.5.3. Планови и техничка рјешења заштите животне средине (рециклажа, 
третман и диспозиција отпадних материја, рекултивација, санација) 
 
За вријеме изградње 
 

- Примијенити начело одрживог развоја, а сва уграђена технолошко- 
машинска опрема и инсталације морају се лиценцирати и имати одобрење у 
складу са домаћим прописима, стандардима Европске уније или 
еквивалентним стандардима, што ће се утврдити атестима. 

- План заштите животне средине треба бити укључен у све уговоре. 
- У поступку пројектовања система изградње хидроелектране неопходно 

постићи компромис између економског развоја подручја и трајног губитка 
природних ресурса, т.ј. изналажење трајног рјешења којим се елиминишу 
или довољно ублажавају негативни, а повећавају позитивни ефекти по 
животну средину. 

- За вријеме извођења радова, као и касније у радном вијеку експлоатације 
објекта, потребно је у складу са могућим очекиваним промјенама спровести 
одговарајуће мјере елиминисања или ублажавања негативних утицаја у 
циљу заштите човјека и животне средине. У циљу постизања контроле над 
активностима, које могу за резултат имати нарушавање животне средине, 
неопходно је успоставити адекватну организацију градилишта. 

- Послије завршених радова, све привремене објекте, позајмишта, предмете и 
материјале са површина коришћених за потребе градилишта треба 
уклонити и те површине изравнати и довести у првобитно стање. Након 
извршених радова обавезно спровести мјере рекултивације и санације 
терена. Имајући у виду да ће се пројектовани систем изводити  у природном 
непоремећеном амбијенту, препорука је да се предузму све активности које 
би допринијеле визуелном побољшању пејзажа. 

- Локације за одлагање ископаног материјала морају бити само привременог 
карактера, а након употребе локације довести у првобитан изглед са 
коришћењем аутохтоног биља и дрвећа. 

- При изградњи приступних путева водити рачуна о најмањем нарушавању 
изгледа околине. 

- Сав грађевински и остали материјал који то дозвољава, употријебити више 
пута, ради смањења количине отпада. 

- Коришћену механизацију континуирано контролисати и одржавати, како 
би се смањила опасност од акцидентних изливања нафтних деривата. 
Гараже и површине на којима се паркирају возила морају да имају системе 
за прикупљање отпадних и амтосферских вода, са одговарајућим 
сепараторима и таложницима. Њихово пражњење обезбиједити у сарадњи 
са надлежном комуналном службом. 

- Предузети мјере за очување рјечног корита ради заштите од одрона 
ископаног материјала. 
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У току експлоатације 
- Обезбиједити услове за заштиту акумулације усљед могућег одлагања 

отпада; 
- У случају потребе изградња бујичарских преграда за задржавање вученог 

наноса које задржавају вучени нанос а самим тим смањују транспортне 
способности корита за пронос вученог наноса, 

- Стабилизовати корито и обале на сектору узводно од преграде, на дужини 
која зависи од висине преграде и пада дна корита водотока. 

- Изградити обалоутврде на угроженим локалитетима од флувијалне ерозије. 
Обалоутврде могу бити од камена у цементном малтеру, бетона или од 
приручног материјала (камен, дрво) на мјестима где је удар воде слабији. 

- Приликом извођења планираних радова треба строго водити рачуна да се 
не наруши стабилност терена, како у току изградње, тако и у току 
експлоатације објекта. 

- У току неопходне сјече вегетације обезбиједити присуство стручног лица 
ради што мање узурпације околног простора на том објекту. 

- Инвеститор је обавезан израдити интерни План управљања отпадом, према 
одредбама Закона о управљању отпадом РС у којем је дефинисано 
управљање отпадом. 

- У циљу спречавања настајања отпада, као и правилног третмана са насталим 
отпадом, потребно је предузети све радње и поступке који су регулисани 
Законом о управљању отпадом Републике Српске. 

 
2.5.4. Друге мјере које могу утицати на спречавање или смањивање штетних 
утицаја на животну средину 

 
Кроз претходне тачке у којима су дефинисане мјере за спречавање, смањивање или 
ублажавање утицаја на воде, земљиште, ваздух, флору и фауну, ниво буке и 
вибрација, природних и културних добара, дефинисане су све потребне мјере да би 
се реализацијом предметног пројекта могли обезбиједити потребни услови за 
заштиту животне средине. 
 
Друге мјере које се препоручују за спречавање, смањење или ублажавање 
негативних утицаја на животну средину: 
 

- Предлаже се као добра пракса вођење евиденције о примјењеним 
процедурама и то водити записе о обуци и подизању свијести запослених о 
унапређењу радних процедура у циљу превенције загађења и акцидентних 
ситуација. 

- Водити дневник бране у који се уписују подаци важни за рад 
хидроелектране као што су радови на одржавању и већим поправкама, 
уградња опреме и инструмената за осматрање, обављена мјерења на брани, 
визуелни прегледи, инспекције, разне појаве утврђене визуелним 
осматрањем, изузетно велика вода, земљотрес као и понашање 
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инструмената у тим приликама и остале појаве од значаја за техничко 
осматрање. 

- Водити извјештај о предузетим мјерама по захтјевима из еколошке дозволе 
и евентуално по захтјевима инспекције за заштиту животне средине и 
водопривредне инспекције. 

- Надзирати и водити запис о провођењу програма порибљавања. 
- Надзирати и водити запис о провођењу техничких мјера за заштиту од 

наноса. 
- Редовно надзирати активности на минимизацији настајања 

свих отпадних токова на локацији. 
- Вршити праћење количине наноса у акумулацијском простору, како би се 

утврдила учесталост потребног чишћења. 
- У случају чишћења акумулације извађени органски муљ одвозити изван 

подручја акумулације у договору са надлежном институцијом. 
- Узводни дио акумулације чистити од наноса отпада најмање 4 пута годишње 

са акцентом у прољеће и у јесен када су присутне веће количине воде и 
наноса а исти одвозити са надлежном комуналном службом. 

- У складу са Законом о хемикалијама (Сл. гл. РС, бр. 21/18) инвеститор се 
обевезује ако у свом раду буде радио као произвођач, увозник и корисник 
хемикалија, дужан је да изврши упис хемикалија у инвентар хемикалија. 

- Обезбједити средство за сухо чишћење земљишта од масти и уља у случају 
просипања уља и нафтних деривата на земљиште или обали. 

- Складиштење и руковање нафтним дериватима врштити у складу са 
законским прописима за ту врсту дјелатности. 

- Испод свих постројења која садрже веће количине уља (трансформатор, 
турбина и др.) морају бити изграђене прихватне танкване за безбједно 
сакупљање уља у случају хаварије. 

- Свакодневно вршити мјерења, оскулатације и визуелно осматрање бране, у 
складу са важећим Правилником о техничком осматрању високих брана. 

- Обезбједити безбједну евакуацију вода у периоду великих вода, што 
подразумјева максимално пропуштање воде кроз агрегате, као и динамику 
отварања устава на преливу, који не изазива вјештачко генерисање великих 
протока који би могли да угрозе низводна насеља и системе. 

- Инвеститору  се прпоручује да размотри могућност кориштења воде за 
вишенамјенске сврхе у договору са локалном заједницом. 
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2.6. Програм праћења утицаја на животну средину у току и након реализације   
пројекта 
 
Након дефинисања могућих утицаја на животну средину и предложених 
заштитних мјера израђује се мониторинг план. Овај програм ће контролисати 
утицај хидроелектране на животну средину као и функционисање предложених 
заштитних мјера. Програм праћења стања животне средине треба да буде 
имплементиран за све аспекте животне средине гдје се очекује степен утицаја. 
 
На основу досадашњих искустава у погледу мониторинга постављени су слиједећи 
општи критеријуми: 

 праћење се мора схватити као дуготрајан процес, 
 праћење мора да буде континуиран процес, 
 праћење треба да буде рационално и у свакој фази оптимално, 
 праћење мора да буде актуелно, 
 праћење мора, од фазе пројектовања до уграђивања инструмената и опреме, 

да буде повјерено квалификованом кадру; мјерења, обрада података 
добијених мјерењима и интерпретација имају својих специфичности и 
захтијевају специјализован кадар. 

 
Систем за мониторинг мора да испуни: 

 власник хидроелектране мора организовати службу праћења; 
 за праћење се морају бирати такве методе, инструменти и опрема који могу 

да обезбиједе поузданост података за дуг временски период са 
употребљивим подацима који се могу интерпретирати; режим мјерења 
треба да буде адаптибилан; 

 обезбиједити брзу и лаку обраду података (аутоматизација мјерења, 
преноса, архивирања, обраде података). 

 
 
Основни задаци у периоду праћења: 

 у току изградње обезбједити поуздане податке који ће омогућити контролу 
ефеката утицаја који се у току грађења испољавају као и контролу 
исправности рада уграђених инструмената и опреме; 

 у периоду пробног рада објекта обезбиједити довољан фонд поузданих 
података за контролу стања и понашања бране и других објеката 
хидроелектране до нивоа утврђивања њихове непосредне безбједности; 

 у првим годинама експлоатације, обезбиједити поуздане податке који ће 
омогућити верификацију Пројекта хидроелектране и то прије свега 
верификацију пројектних критеријума, техничких услова и поступака 
грађења; 

 у току цијелог експлоатационог периода обезбједити поуздане 
информације о понашању објекта и то до нивоа потребног за управљање 
безбједношћу и енергетским потенцијалом вода и 
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 омогућити благовремено откривање негативних појава и аномалија које 
непосредно не угрожавају безбједност, али је њихово правовремено 
отклањање врло битно ради спречавања већих штета. 

 
Праћења која треба спроводити на објекте предметне хидроелектране су: 

 метеоролошка праћења, 
 хидролошка праћења, 
 физичко хемијска и биолошка испитивања воде, 
 праћење квалитета ваздуха, 
 праћења буке, 
 праћење екосистема локације, 
 хидрогеолошка праћења, 
 праћења помјерања, напона и деформација, 

 
Предвиђена мјерења планирана за мониторинг план у фази изградње и 
експлоатације хидроелектране, по идентификованим аспектима животне средине 
су приказане у наставку Студије. 

 
2.6.1. Параметри на основу којих се могу утврдити штетни утицаји на животну 
средину 
 
Штетни утицаји на животну средину могу се утврдити на основу садржаја 
загађујућих материја у: 

 ваздуху (димни гасови из транспортних возила, прашина, бука, 
вибрације), 

 води (температура, рН, укупне суспендоване материје и сл.), 
 земљишту (садржај тешких метала, количина талога/седимента 
на земљишту), 

 радном простору (микроклиматски услови и сл.). 
 

С обзиром на потенцијалне негативне утицаје током изградње и експлоатације 
хидроелектране Бистрица -1, а који су идентификовани у оквиру овог 
истраживања, неопходно је урадити План мониторинга стања животне средине у 
циљу увида у провођење, као и у ефикасност предложених мјера за спречавање, 
умањивање или ублажавање штетних утицаја на животну средину. Резултати 
мониторинга биће основа за предузимање нових заштитних и корективних мјера 
за заштиту животне средине. 

План мониторинга садржи слиједеће ставове: 

 Предмет мониторинга 
 Параметар који ће бити осматран 
 Мјесто на којем ће се вршити мониторинг 
 Начин на који ће бити вршен мониторинг одабраног 

фактора/врста опреме за мониторинг 
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 Вријеме вршења мониторинга, сталан или повремен мониторинг 
Разлог због чега ће се вршити мониторинг одређеног параметра. Предмет 
мониторинга ће бити: 

 Квалитет ваздуха 

 Површинске воде 

 Подземне воде 

 Отпадне воде 

 Бука 

 Квалитет земљишта 

 Збрињавање отпада 
 
Мониторинг је неопходно вршити у циљу да се осигура праћење и мјерење 
кључних карактеристика операција и дјелатности у оквиру предметног објекта 
који могу утицати на животну средину, у складу са Законом о заштити животне 
средине (''Службени гласник Републике Српске'',број 71/12, 79/15, 70/20).  
Разлози и циљеви за успостављање мониторинга: 

 да се прате промјене стања околине и утицај на живи свијет како би 
се правовремено указало на потребе смањења загађивања, 

 да се лоцирају и прате узроци како би се могле предузимати 
корективне и превентивне мјере, 

 да се врши вредновање усаглашености са релевантним законским 
прописима, прије свега са Законом о заштити животне средине. 

Обавеза инвенститора је да врши мониторинг у складу са важећом законском 
регулативом и слиједећим подзаконским актима: 

 Уредба о вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник 
Републике Српске", бр: 124/12) 

 Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха ("Службени 
гласник Републике Српске", бр: 124/12) 

 Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и шума 
(''Службени лист СР БиХ'', бр. 46/89);  

 Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 44/01) 

 Правилник 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). 

 Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока ("Службени 
гласник Републике Српске", бр: 44/01) 

 Закон о управљању отпадом, („Службени гласник Републике Српске“, 
број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21) 
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Мониторинг параметара животне средине морају вршити овлаштене институције 
на основу утврђених методологија мјерења које су у складу са важећом законском 
регулативом. Извршена истраживања, мјерења као и законски прописи Републике 
Српске који то прописују, су показали да је потребно успоставити мониторинг свих 
сегмената животне средине који могу бити нарушени током експлоатације у 
оквиру предметне локације, ради постизања високог нивоа заштите животне 
средине у цјелини. 
 
Циљ мониторинга је да се утврди ефикасност предвиђених превентивних мјера 
ублажавања негативних утицаја на квалитет животне средине, као и да се 
идентификује свака промјена у новонасталој животној средини. 

 
За HE Бистрица-1 планиран је мониторинг у току изградње и у току експолатације 
следећих параметра на основу којих се могу утврдити штетни утицаји на животну 
средину и то праћења: 

 квалитет ваздуха, 
 ниво буке, 
 квалитет површинске воде, 
 квалитет подземне воде, 
 квалитет земљишта, 
 отпад, 
 флора, фауна и ихтиофауна, 
 оскултација бране – геодетска мјерења, 
 оскултација бране – механичко телеметријска мјерења, 
 оскултација бране – хидрогеолошка мјерења, 
 оскултација бране хидрометереолошка мјерења, 
 оскултација бране – сеизмичка мјерења, 
 оскултација бране – визуелни преглед, 
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2.6.2. Мјеста, начин и учесталост мјерења утврђених параметара 
 
Мјеста, начин и учесталост мјерења утврђених параметара су дата у мониторинг 
плану који ће бити саставни дио и еколошке дозволе. Инвеститор је у периоду 
трајања еколошке дозволе, дужан да обавља мониторинг на слиједећи начин: 
 
Мониторинг ваздуха 
 
Због појаве емисија прашине и издувних гасова током изградње и експолатације на 
предметној локацији, се врше мјерења у трајању од 24 сата, на слиједеће параметре: 

 концентрација прашина, 
 укупне лебдеће честице, 
 SO2, 
 NO, NO2, NOX, 
 CO 
 метеоролошке параметре 

 
Измјерене вриједности концентрација основних параметара у животној средини 
упоредиће се са вриједностима прописаним према Уредби о вриједностима 
квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'' број 124/12), како 
би се утврдило да ли измјерене вриједности концентрација мјерених параметара 
прелазе максимално дозвољени ниво који је одређен поменутом Уредбом, а којим 
су утврђене граничне вриједности квалитета ваздуха. 
 

Табела 84. Граничне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи (Уредба о 
вриједностима квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 

124/12)) 
 

Период узорковања Гранична вриједност 
Сумпордиоксид 

Један сат 350 µg/m3 
Један дан 125 g/m3 
Календарска година 50 g/m3 

Азотдиоксид 
Један сат 150 g/m3 
Један дан 85 g/m3 
Календарска година 40 g/m3 

Угљенмоноксид 
Максимална дневна осмочасовна вриједност 10 mg/m3 
Један дан 5 mg/m3 
Календарска година 3 mg/m3 

Суспендоване честице РМ10 
Један дан 50 g/m3 
Календарска година 40 g/m3 
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Табела 85.  Циљна вриједност за приземни озон 
 

Циљ Период рачунања 
просјечне вриједности 

Циљна вриједност  

Заштита 
здравља 
људи 

Максимална дневна 
осмочасовна средња 
вриједност 

120 μg/m3 се не смије прекорачити у више од 25 
дана по календарској години у току три године 
мјерења  

 
Мониторинг вода 
 
Мониторинг површинских вода, потребно је вршити у току изградње и у току 
експолатације. 
Параметри које и се требају пратити су: 

o температура 
o рН 
o Електролитичка проводљивост 
o Суспендоване чврсте материје 
o Биолошка потрошња кисеоника БПК5 
o Хемијска потрошња кисеоника ХПК 
o Амонијачни азот, 
o Нитратни азот, 
o Минерална уља. 

 
Сва мјерења морају бити извршена од стране овлаштене институције према 
утврђеним методама и документована извјештајима о извршеним мјерењима. 
Поред мјерења наведених параметара неопходно је вршити контролу визуелног 
загађења, везано за деградацију земљишта. 
 

Табела 86. Граничне вриједности за квалитет воде, у складу са Правилником о 
условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник 

Републике Српске“, број 44/01) 
 

Редни број  Параметар  Јединица мјере  Гранична 
вриједност  

1.  Температура воде  °C  30 
2.  pH   6,5-9,0 
3.  Алкалитет  mg. CaCO3/l  - 
4.  Електропроводљивост  μS/cm  - 
5.  Остатак испарења-укупни  mg/l  - 
6.  Остатак-нефилтрабилни  mg/l  35 
7.  Остатак-филтрабилни  mg/l  - 
8.  Суспендоване материје по 

Imhoff-u  
ml taloga/l  0,5 

9.  Растворени кисеоник  mg/l  
% засићења  

- 
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10.  HPK  mg/l  125 
11.  BPK5  mg/l  25 
12.  Амонијачни азот  mg/l  10 

Амонијак mg/l   - 
13.  Нитритни азот  mg/l  1 
14.  Нитратни азот  mg/l  10 
15.  Укупни азот  mg/l  15 
16.  Укупни фосфор  mg/l  3 
17.  Масти и уља  mg/l  - 
18.  Гвожђе  mg/l  2 000 
19.  Кадмијум  mg/l  10 
20.  Манган  mg/l  500 
21.  Никл  mg/l  10 
22.  Олово  mg/l  10 
23.  Укупни хром  mg/l  100 
24.  Цинк  mg/l  1 000 

 
Параметри и класе квалитета површинских вода: 
 

Класа квалитета површинских вода 

Параметар I II  III  IV  V  
pH – вриједност  6,8-8,5  8,8 6,8  6,5-9,0  9,5 6,5  <6,5;>9,5  
Алкалитет, као CaCO3 
g/m³  

>175  175-150  150-100  100-50  <50  

Укупна тврдоћа, као 
CaCO3, g/m³  

>160  160-140  140-100  100-70  <70  

Електропроводљивост, 
μS/cm  

<400  400-600  600-800  800-1500  >1500  

Укупне чврсте материје, 
g/m³  

<300  300-350  350-450  450-600  >600  

Укупне сусп.материје, 
g/m³  

<2  2-5  5-10  10-15  >15  

Растворени кисеоник, 
g/m³  

>7  7-6  6-4  4-3  <3  

Засићеност кисеоником, 
%  

80-100  80-70  70-50  50-20  <20  

Презасићеност  
кисеоником  

- 110-120  120-130  130-150  >150  

БПК5 при 20○C, g O2/m³  <2  2-4  4-7  7-15  >15  
ХПК из KMnO4 , g O2/m³  <6  6-10  10-15  15-30  >30  
Амонијачни азот, g/m³  <0,1  0,1-0,2  0,2-0,4  0,4-1,0  >1,0  
Нитритни азот, g/m³  <0,01  0,01-0,03  0,03-0,05  0,05-0,2  >0,2  
Нитратни азот, g/m³  <1  1-6  6-12  12-30  >30  
Фосфор, g/m³  <0,01  0,01-0,03  0,03-0,05  0,05-0,1  >0,1  
PAH, mg/m³  <0,1  0,1-0,2  0,1-0,2  0,2-0,5  >0,5  
PCBs, mg/m³  <0,01  <0,02  0,02-0,04  0,04-0,06  >0,06  
Фенолни индекс, mg/m³  <1  1-3  3-5  5-10  >10  
Минерална уља, mg/m³  <10  10-20  20-50  50-100  >100  
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Детерџенти, mg/m³  <100  100-200  200-300  300-500  >500  
Гвожђе, mg/m³  <100  100-200  200-500  500-1000  >1000  
Манган, mg/m³  <50  50-100  100-200  200-400  >400  
Олово, mg/m³  <0,1  0,1-0,5  0,5-2  2-5  >5  
Кадијум, mg/m³  -  0,05-1  1-2  2-5  >5  
Арсен, mg/m³  <10  10-20  20-40  50-70  >70  
Укупни хром, mg/m³  <5  5-15  15-30  30-50  >50  
Сулфати, g/m³  <50  50-75  75-100  100-150  >150  
Хлориди, g/m³  <20  20-40  40-100  100-200  >200  
Флуориди, g/m³  <0,5  0,5-0,7  0,7-1,0  1,0-1,7  >1,7  
Укупни колиформи, 
N/100ml  

<50  50-5000  5*103-5*104  5*104-5*105  >105  

 
Мониторинг подземних вода 
 
Мониторинг подземних вода потребно је пратити у оквиру предметног обухвата. 
Параметри који се прате су основни физичко-хемијски показатељи квалитета воде:  

o температура 
o рН 
o Електролитичка проводљивост 
o Суспендоване чврсте материје 
o Биолошка потрошња кисеоника БПК5 
o Хемијска потрошња кисеоника ХПК 
o Амонијачни азот, 
o Нитратни азот и др. 

 
те санитарно микробиолошки параметри:  

o број колонија аеробних органотрофа на 220C, 
o укупни колиформи, 
o фекални колиформи, 
o фекалне стрептококе, 
o Pantle-Buck сапробни индекс. 

 
У складу са чланом 14. табела 3 Уредбе о класификацији и категоризацији водотока 
и чланом 17. Према члану 28. поменуте Уредбе квалитет подземних вода са 
предметног подручја би требао да задовољава прву и другу класу квалитета вода, 
које су оквиру насеља. 
 
Мониторинг буке 
 
Испитивање нивоа буке вршити у току изградње и експлатације хидроелктране. 
Испитивање се мора вршити  од стране овлашћене институције. 
Измјерене вриједности упоредити са Правилником о дозвољеним границама 
интензитета звука и шума (''Службени лист СР БиХ'' бр. 46/89) дозвољени 
нивои вањске буке су дати у сљедећој табели: 
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Табела 87. Дозвољени нивои вањске буке 
 

Подручје 
(зона) 

Намјена подручја Највише дозвољени нивои вањске 
буке (dBA) 

Еквивалентни 
нивои 

Вршни 
нивои 

дан ноћ L10 L1 

I Болничко, љечилишно 45 40 55 60 
II Туристичко, рекреацијско, 

опоравилишно 
50 40 60 65 

III Чисто стамбено, васпитно-
образовне и здравствене 
институције, јавне зелене и 
рекреацијске 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 

Напомена:   1) у смислу овог правилника дан је од 06.00 до 22.00 сата, а ноћ је од 22.00 до 06.00 
сати. 

2) вршни нивои L10 и L1 су они нивои буке, који су прекорачени у трајању од 10% 
односно 1% укупног времена мјерења односно периода дан или ноћ. 

 
Мјерења нивоа буке у вањској средини треба да се раде  према Правилнику о 
дозвољеним границама интензитета звука и шума (''Службени лист СР БиХ'' 
бр. 46/89).   
 
Мониторинг земљишта 
 
Мониторинг земљишта вршити у току изградње и у току експлоатације у случају 
акциднетних ситуације. Узорковање и анализе мора вршити овлашћена 
институција.  
Поређење анализираних добијених вредности земљишта на испитиване 
параметре вршити према граничним вредностима које је прописао Правилник о 
граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних 
материја у земљишту (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 82/21). 
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Табела 88. Граничне вриједности загађујућих, штетних и опасних материја у 
земљишту према Правилнику о граничним и ремедијационим вриједностима 

загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 82/21) 

  (mg/kg апсолутно суве 

материје) 

 Гранична вриједност 

Метали 

Кадмијум (Cd) 0,8 

Хром (Cr) 100 

Бакар (Cu) 36 

Никл (Ni) 35 

Олово (Pb) 85 

Цинк (Zn) 140 

Жива (Hg) 0,3 

Арсен (As) 29 

Баријум (Ba) 160 

Кобалт (Co) 9 

Молибден (Mo) 3 

Антимон (Sb) 3 

Берилијум (Be) 1,1 

Селен (Se) 0,7 

Телур (Te) - 

Талијум (Th) 1 

Калај (Sn) - 

Ванадијум (V) 42 

Сребро (Ag) - 

Неорганска једињења 

Цијаниди – слободни 1 

Цијаниди – комплекс (pH < 5)1* 5 

Цијаниди – комплекс (pH ≥ 5) 5 

Тиоцијанати (укупни) 1 

Бромиди (mgBr/l) 20 

Флуориди (mgF/l) 500* 

Ароматична органска једињења 

Бензен 0,01 

Етилбензен 0,03 

Толуен 0,01 

Ксилени 0,1 
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Стирен (винилбензен) 0,3 

Фенол 0,05 

Крезоли (укупни) 0,05 

Катехол (о-дихидроксибензен) 0,05 

Резорцинол (m-дихидроксибензен) 0,05 

Хидрохинон (p-дихидроксибензен) 0,05 

Додецилбензен - 

Ароматични растварачи - 

Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

PAH (укупни)2* 1 

Хлоровани угљоводоници 

Винилхлорид 0,01 

Дихлорметан 0,4 

1,1-дихлоретан 0,02 

1,2-дихлоретан 0,02 

1,1-дихлоретен 0,1 

1,2-дихлоретен (cis, trans) 0,2 

Дихлорпропан 0,002 

Трихлорметан (хлороформ) 0,02 

1,1,1-трихлоретан 0,07 

1,1,2-трихлоретан 0,4 

Трихлоретен 0,1 

Тетрахлорметан 0,4 

Тетрахлоретен 0,002 

Хлорбензени (укупни)3* 0,03 

Хлорфеноли (укупни)4* 0,01 

Хлоронафтален - 

Монохлоранилин 0,005 

Полихлоровани бифенили (укупни)5* 0,02 

Екстрактабилна халогенизована органска једињења 

(EOX) 

0,3 

Дихлоранилин 0,005 

Трихлоранилин - 

Тетрахлоранилин - 

Пентахлоранилин - 

4-хлорметилфенол - 

Диоксин - 

Пестициди 
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DDT/DDD/DDE (укупни) 0,01 

Дрини6* 0,005 

Алдрин 0,00006 

Диелдрин 0,0005 

Ендрин 0,00004 

HCH-једињења7* 0,01 

α-HCH 0,003 

β-HCH 0,009 

γ-HCH 0,00005 

Атразин 0,0002 

Карбарил 0,00003 

Карбофуран 0,00002 

Хлордан 0,00003 

Ендосулфан 0,00001 

Хептахлор 0,0007 

Хептахлорепоксид 0,0000002 

Манеб 0,002 

MCPA8* 0,00005 

Органо калајна једињења (укупни) 0,001 

Азинфосметил 0,000005 

Остале загађујуће материје 

Циклохексанон 0,1 

Фталати (укупни)9* 0,1 

Азбест - 

Укупни нафтни угљоводоници (фракције C6–C40)* 50 

Пиридини 0,1 

Тетрахидрофуран 0,1 

Тетрахидротиофен 0,1 

Трибромометан - 

Акрилонитрил 0,000007 

Бутанол - 

1,2 бутилацетат - 

Етилацетат - 

Диетиленгликол - 

Етиленгликол - 

Формалдехид - 

Изопропанол - 

Метанол - 
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Метил-терцијарни-бутил-етар (MTBE) - 

Метилетилкетон (MEK) - 

1* – Вриједност pH одређује се у 0,01 M CaCl2. 
2* – Сума десет полицикличних ароматичних угљоводоника (антрацен, бензо(a)антрацен, 
бензо(k)флуорантен, бензо(a)пирен, кри- зен, фенантрен, флуорантен, индено(1,2,3-cd)пирен, 
нафтален и бензо(ghi)перилен). 
3* – Збир свих хлорбензена (моно-, ди-, три-, тетра-, пента- и хексахлорбензена). 4* – Збир свих 
хлорфенола (моно-, ди-, три-, тетра- и пентахлорфенола). 
5* – У случају ремедијационих вриједности, у обзир се узима сума конгенера полихлоровани 
бифенили: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153и 180; а у случају граничних вриједности, узима се у обзир 
сума истих конгенера, осим PCB 118. 
6* – Под “дринима” подразумијева се сума алдрина, диелдрина и ендрина. 
7* – Под HCH (хексахлорциклохексан) подразумијева се сума α-HCH, β-HCH, γ-HCH i δ-HCH.  
8* – MCPA – 4-хлор-2-метилфеноксиацетилна киселина (C9H9ClO3). 
9* – Збир свих фталата. 
* – Диференцијација по садржају глине: (F) = 175 + 13·L (L = % глине).  

Према наведеном Правилнику врши се корекција граничних вриједности за метале 
и арсен у земљишту. 
 
Граничне  вриједности за метале и арсен, са изузетком антимона, молибдена, 
селена, телура, талијума и сребра, зависе од садржаја глине и органске материје у 
земљишту. 
 
Приликом утврђивања типа и својстава земљишта вриједности из табеле коригују 
се у вриједности примјењиве на актуелно земљиште, а на основу измјереног 
садржаја органске материје и садржаја глине. 
 
За метале користи се сљедећа корекциона формула у зависности од типа 
земљишта, на основу које се врши конверзија. 
 

 

(SW, IW)b =  (SW, IW)s ·
A +  (B ·  % глине)  +  (C ·  % органске материје)

𝐴 +  𝐵 ·  25 +  𝐶 ·  10
 

 
Гдје су: 
 
(SW, IW)b – коригована гранична вриједност за одређено земљиште, (SW, IW)sb – 
гранична вриједност из табеле, 
% глине – измјерен проценат глине у одређеном земљишту (величине честица < 2 
μm), 
% органске материје – измјерен проценат органске материје у одређеном 
земљишту, А, B, C – константе зависне од врсте метала. 
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Табела 89. Константе у зависности од врсте метала: 
 

Метал А B C 

Арсен 15 0,4 0,4 

Баријум 30 5 0 

Берилијум 8 0,9 0 

Кадмијум 0,4 0,007 0,021 

Хром 50 2 0 

Кобалт 2 0,28 0 

Бакар 15 0,6 0,6 

Жива 0,2 0,0034 0,0017 

Олово 50 1 1 

Никл 10 1 0 

Калај 4 0,6 0 

Ванадијум 12 1,2 0 

Цинк 50 3 1,5 

 
Корекција граничних вриједности за органска једињења у земљишту 
 
Граничне вриједности за органска једињења зависе од садржаја органске материје 
у земљишту. 
 
За органска једињења, изузев за полицикличне ароматичне угљоводонике, 
користи се сљедећа корекциона формула: 
 

(SW, IW)b =  (SW, IW)s ·
 % органске материје)

10
 

 
Гдје су: 
 
(SW, IW)b – коригована гранична вриједност за одређено земљиште, (SW, IW)sb – 
гранична вриједност за стандардно земљиште, 
% органске материје – измјерени проценат органске материје у одређеном 
земљишту. 
 
За земљишта са садржајем органске материје изнад 30%, као и за земљишта са 
садржајем органске материје испод 2%, врши се корекција граничних вриједности, 
тако што се при прорачуну узимају ове двије вриједности за % органске материје. 
 
Корекција граничних вриједности за полицикличне ароматичне угљоводонике 
(PAH) у земљишту 
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Граничне вриједности за полицикличне ароматичне угљоводонике (PAH) зависе 
од садржаја органске материје у земљишту. 
 
За земљишта са садржајем органске материје до 10% не врши се корекција 
граничних вриједности полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH). 
 
За земљишта са садржајем органске материје од 10% до 30% користи се сљедећа 
корекциона формула: 
 

(SW, IW)b =  (SW, IW)s ·
 % органске материје)

10
 

 
Гдје су: 
 
(SW, IW)b – коригована гранична вриједност за одређено земљиште, (SW, IW)sb – 
гранична вриједност за стандардно земљиште, 
% органске материје – измјерени проценат органске материје у одређеном 
земљишту. 
За земљишта са садржајем органске материје преко 30% користи се сљедећа 
корекциона формула:  
 
(SW, IW)b = (SW, IW) sb ˑ 3 
 
Гдје су: 
 
(SW, IW)b – коригована гранична вриједност за одређено земљиште, (SW, IW)sb – 
гранична вриједност за стандардно земљиште. 
 
 
Мониторинг отпада 
 
Потребно је вршити евиденције количина, начина складиштења и крајњег 
одлагања свих категорија отпада. Вршити редовно ажурирање Плана управљања 
отпадом као и његову ревизију и обнову након периода истека важења. 
 
Мониторинг флоре и фауне 
 
Прије почетка изградње хидроелектране потребно је урадити Извјештај нултог 
стања флоре и фауне ријеке Бистрице, на локацији будуће ХЕ Бистрица-1. Ова 
истраживања су потребна да би се што квалитетније сагледале будуће посљедице 
утицаја бране на живи свијет ријеке Бистрица-1.  
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Мониторинг ерозије 
 

У току изградње и у току рада електране потребно је вршити мониторинг ерозије 
на подручју слива акумулације ХЕ Бистрица-1. У случају појаве ерозије потребно је 
подузети одговарајуће мјере за спрјечавање даљег напретка ерозије и 
стабилизације терена. 
Ерозију обала акумулације потребно је спријечити израдом плана првог пуњења 
акумулације ограничавајући брзину повећања коте воде у акумулацији. 
 
Мониторинг електромагнетног зрачења 
 
Према Закону о заштити од нејонизијућих зрачења, „Службени гласник Републике 
Српске“, број 36/19 члан 10 тачка 9 (извори електромагнетних поља за које се мора 
извршити систематско испитивање нивоа нејонизујућих зрачења су 
дистрибутивна трафостаница изван стамбеног објекта или другог објекта гдје 
људи дуже бораве називног напона 35 kV и већег), као и Закону о уређењу простора 
и грађењу, „Службени гласник Републике Српске“, број 40/13 члан 63, инвестиор је 
обавезан вршити мјерења електромагнетних зрачења у обухвату ХЕ Бистрица-1. 

 

Табела 90. Границе излагања електромагнетном зрачењу за подручје повећане 
осјетљивости 

Фреквенција  f 

Јачина 

електричног 

поља E (V/m) 

Јачина 

магнетног 

поља H (A/m) 

Густина 

магнетног 

флукса B 

(µT) 

Вријеме 

усредњавања 

t (минуте) 

< 1 Hz 5 600 12 800 16 000 / 

1 Hz – 8 Hz 4 000 12 800/ f2 16 000/ f2 / 

8 Hz – 25 Hz 4 000 1 600/f 2 000/f / 

0.025 kHz – 0.8 kHz 100/f 1.6/f  2/f / 

0.8 kHz – 3 kHz 100/f 2 2.5 / 

3 kHz – 100 kHz 34.8 2 2.5 / 

100 kHz – 150 kHz 34.8 2 2.5 6 

0,15 MHz – 1 MHz 34.8 0.292/f 0.368/f 6 

1 MHz – 10 MHz 34.8/f ½ 0.292/f 0.368/f 6 

10 MHz – 400 MHz 11.2 0.0292 0.0368 6 

400 MHz – 2000 MHz 0.55f½ 0.00148 f ½ 0.00184f½ 6 

2 GHz – 10 GHz 24.4 0.064 0.08 6 

10 GHz – 300 GHz 24.4 0.064 0.08 68/f 1.05 
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Табела 91. Границе излагања електромагнетном зрачењу за јавна подручја 

Фреквенција  f 

Јачина 

електричног 

поља E (V/m) 

Јачина 

магнетног 

поља H (A/m) 

Густина 

магнетног 

флукса B 

(µT) 

Вријеме 

усредњавања 

t (минуте) 

< 1 Hz 5 600 12 800 16 000 / 

1 Hz – 8 Hz 4 000 12 800/ f2 16 000/ f2 / 

8 Hz – 25 Hz 4 000 1 600/f 2 000/f / 

0.025 kHz – 0.8 kHz 250/f 4/f  5/f / 

0.8 kHz – 3 kHz 100/f 2 2.5 / 

3 kHz – 100 kHz 34.8 2 2.5 / 

100 kHz – 150 kHz 34.8 2 2.5 6 

0,15 MHz – 1 MHz 34.8 0.292/f 0.368/f 6 

1 MHz – 10 MHz 34.8/f ½ 0.292/f 0.368/f 6 

10 MHz – 400 MHz 11.2 0.0292 0.0368 6 

400 MHz – 2000 MHz 0.55f½ 0.00148 f ½ 0.00184 f½ 6 

2 GHz – 10 GHz 24.4 0.064 0.08 6 

10 GHz – 300 GHz 24.4 0.064 0.08 68/f 1.05 

Табела 92. Границе излагања електромагнетском зрачењу за подручје 
професионалне изложености 

Фреквенција  f 

Јачина 

електричног 

поља E (V/m) 

Јачина 

магнетног 

поља H (A/m) 

Густина 

магнетног 

флукса B (µT) 

Вријеме 

усредњавања 

t (минуте) 

< 1 Hz 14 000 32 000 40 000 / 

1 Hz – 8 Hz 10 000 32 000/f2 40 000/ f2 / 

8 Hz – 25 Hz 10 000 4 000/f 5 000/f / 

0.025 kHz – 0.8 kHz 250/f 4/f 5/f / 

0.8 kHz – 3 kHz 250/f 5 6.25 / 

3 kHz – 100 kHz 87 5 6.25 / 

100  kHz – 150 kHz 87 5 6.25 6 

0,15 MHz – 1 MHz 87 0.73/f 0.92/f 6 

1 MHz – 10 MHz 87/f½ 0.73/f 0.92/f 6 

10 MHz – 400 MHz 28 0.073 0.092 6 

400 MHz – 2000 MHz 1.375/f½ 0.0073f ½ 0.0046 f½ 6 

2 GHz – 10 GHz 61 0.16 0.20 6 

10 GHz – 300 GHz 61 0.16 0.20 68/f 1.05 
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Инвеститор је дужан проводити мониторинг у складу са тачком 2.6. Студије 

утицаја на животну средину, а посебно: 

 

У току изградње: 

 

Предмет 

мониторинга 

 
Параметар који се осматра 

Мјесто 

вршења 

мониторинга 

Вријеме и 

начин вршења 

мониторинга 

  
К

в
а

л
и

т
е

т
 в

а
зд

у
х

а
 

Према Уредби о 
вриједностима квалитета 
ваздуха (Сл. гл. РС, број 
124/12), и то: сумпорни 
оксиди SO2, азотни оксиди 
NO, NO2, NOX, O3, 
угљиководоници, укупне 
лебдеће честице (УЛЧ), 
параметри вјетра - брзина и 
смјер, хидрометеоролошки 
параметри - температура, 
релативна влажност и 
атмосферски притисак 

 
 

 
У оквиру парцела 
извођења 
грађевинских 
радова 

 
 

Четир пута 
годишње 
(прољеће, 
љето, јесен и 
зима) 
континуирано 
седмодневно 
мјерење 

 

К
в

а
л

и
т

е
т

 

п
о

в
р

ш
и

н
ск

и

х
 в

о
д

а
 

 

Физичко-хемијски и 
биолошки параметри 
(основни показатељи 
квалитета воде) 

Средишњи дио 
успора, као и 
послије 
преградног 
мјеста. 

 

Четири 
пута 
годишње 
(сезонски) 

 

К
в

а
л

и
т

е
т

 

п
о

д
зе

м
н

и

х
 в

о
д

а
  

Физичко-хемијски и 
биолошки параметри 
(основни показатељи 
квалитета воде) 

 
Код 

преградног 

мјеста 

 
Четири 
пута 
годишње 
(сезонски) 
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Предмет 

мониторинга 

 
Параметар који се 
осматра 

Мјесто 

вршења 

мониторинга 

Вријеме и начин 

вршења 

мониторинга 

 Х
и

д
р

о
м

е
т

е
о

р
о

л
о

ш
к

а
 

м
је

р
е

њ
а

 

 
 

Мјерење водостаја 
(протока), 
температуре воде, 
температуре ваздуха 
на лицу бране, 
влажности, мјерење 
падавина, мјерење 
суспендованог наноса 

 
Узводно од 
акумулације, 
Уређени 
мјерни профил 
низводно од 
преградног 
мјеста и 
машинске 
зграде. 

 
Сви параметри се 
мјере дневно сем 
мјерења 
суспендованог 
наноса који се 
мјери једном 
годишње 

  
О

т
п

а
д

 

Евиденција о 
производњи, врстама 
отпада, прикупљању и 
коначном збрињавању 
отпада 

У зони 
грађевинск
их радова 

 
Дневно 

 Е
м

и
си

ја
 

б
у

к
е

  
Интензитет нивоа буке 

У зони 
грађевинск
их радова 

Вршити мјерење 
буке четири пута 
годишње 

 К
в

а
л

и
т

е
т

 

зе
м

љ
и

ш
т

а
  

Садржај тешки метали 
 

На локацији 
акцидента 

 
У случају 
акцидентних 
ситуација 

 
Ф

л
о

р
а

, ф
а

у
н

а
 и

 

и
х

т
и

о
ф

а
у

н
а

 

Утврђивање промјена на 
флори и фауни 
Праћење оштећења 
појединих врста 
флоре 
Праћење 
квалитативног и 
квантитативног 
стања, те праћење 
здравственог стања 
ихтиофауне 
Карактеристичне 
врсте појединих 
категорија фауне, 

 
 

 
У зони 
грађевинских 
радова и 
ближој 
околини 

 
Прије почетка 
изградње 
хидроелектране 
потребно је 
урадити Извјештај 
нултог стања 
флоре и фауне 
ријеке Бистрице, 
на локацији 
будуће ХЕ 
Бистрица-1. 
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посебно ловне 
дивљачи 

Е
р

о
зи

ја
 

Ерозије терена 
 
 

На 
подручју 
слива 
акумулациј
е ХЕ 
Бистрица-1 

Континуирано 
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У току експлоатације: 
 

Предмет 

мониторинга 

Параметар који 

се осматра 

Мјесто 

вршења 

мониторинга 

Вријеме и начин 

вршења 

мониторинга 

  
К

в
а

л
и

т
е

т
 в

а
зд

у
х

а
 

Према Уредби о 
вриједностима 
квалитета ваздуха 
(Сл. гл. РС, број 
124/12) и то: 
сумпорни оксиди 
SO2, азотни оксиди 
NO, NO2, NOX, O3, 
угљиководоници, 
укупне лебдеће 
честице (УЛЧ), 
параметри вјетра - 
брзина и смјер, 
хидрометеоролошк
и параметри - 
температура, 
релативна 
влажност и 
атмосферски 
притисак 

 
 
 
 
 
 
 

Код машинске 
зграде 

 
 
 
 
 

 
Два пута годишње 
континуирано 
седмодневно 
мјерење 
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К

в
а

л
и

т
е

т
 и

 п
р

о
т

о
к

 п
о

в
р

ш
и

н
ск

и
х

 в
о

д
а

 

Параметри 
квалитета воде 
(pH – вриједност, 
температура, 
амонијачни азот, 
нитритни азот, 
нитратни азот, 
фосфор, талог 
након 0,5 h 
таложења, укупне 
суспендоване 
материје, БПК5 
при 20°C, ХПК 
дихроматни, PAH, 
минерална уља, 
детерџенти, 
гвожђе, манган, 
олово, кадмијум, 
арсен, укупно хром, 
сулфати, хлориди, 
флуориди, уз 
обавезно укључену 
мутноћу, 
температуру и 
проток воде у 
складу са Законом о 
водама (“Службени 
гласник Републике 
Српске” број 
50/06, 92/09 и 
121/12. 

 
 
 
 
 
 

 
- На двије 
локације на 
ријеци 
Бистрици: 
прије 
преградног 
мјеста и 
послије 
преградног 
мјеста. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Четири пута годишње 
(сезонски)  

  

Е
м

и
си

ја
 

б
у

к
е

  
Интензитет 
нивоа буке 

 
Код машинске 
зграде 

Вршити мјерење буке 
два пута годишње 
(сезонски). 

 К
в

а
л

и
т

е
т

 

зе
м

љ
и

ш
т

а
  

Садржај тешки 

метали 

 
На локацији 

акцидента 

 

У случају 

акцидентних 

ситуација 
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Ф

л
о

р
а

, ф
а

у
н

а
 и

 и
х

т
и

о
ф

а
у

н
а

 

 
Утврђивање 
промјена на флори 
и фауни Праћење 
оштећења 
појединих врста 
флоре Праћење 
квалитативног и 
квантитативног 
стања, те праћење 
здравственог 
стања ихтиофауне 
Карактеристичне 
врсте појединих 
категорија фауне, 
посебно ловне 
дивљачи 

Подручје 
акумулационог 
језера, приобални 
регион, подручје 
на граници са 
шумским 
екосистемом, 
шумски 
екосистем. 

 
Прибранско 
подручје ХЕ, 
средишњи и 
узводни дио ХЕ, 
ријечни ток 
Бистрице прије 
и послије 
акумулационог 
језера. 

 
 

Стално праћење 
узимање узорака 
(два пута 
годишње) – узорке 
животних 
заједница воде 
узимати 
репрезентативни
м пробама. 
Одређивање величине 
популације по 
јединици простора 
екосистема. 
Стандардна 
истраживања 
популација животиња 
и птица. 

  

О
ск

у
л

т
а

ц
и

ја
 б

р
а

н
е

 –
 

ге
о

д
е

т
ск

а
 м

је
р

е
њ

а
 

Обухватају 
хоризонтална, 
радијална, 
тангенцијална и 
вертикална 
помјерања на 
тијелу бране 
најмање једном 
мјесечно у циљу 
оцјене 
стабилности бране 
(геодетска 
мјерна опрема) 

 
 
 
 

Брана 

 
 

 
Мјесечни извјештај 
о помјерању на 
тијелу бране, са 
оцјеном 
стабилности бране 

 
О

ск
у

л
т

а
ц

и
ја

 б
р

а
н

е
 –

 

м
е

х
а

н
и

ч
к

о
 

т
е

л
е

м
е

т
р

и
јс

к
а

 м
је

р
е

њ
а

 Мјерења рада 
дилетационих 
спојница између 
блокова, 
релативно 
хоризонтално 
помјерање 
дијелова 
конструкције, 
ротација дијелова 
конструкције, 

 
 
 

Тијело бране, 
дилетационе 
спојнице, 
темељна 
спојница 

 
 
 

 
Континуиран 
мониторинг 
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напони у темељној 
спојници и напони 
у тијелу бране 

  

О
ск

у
л

т
а

ц
и

ја
 б

р
а

н
е

 –
 

х
и

д
р

о
ге

о
л

о
ш

к
а

 м
је

р
е

њ
а

 

Мјерења нивоа 
подземних вода на 
пијезометрима, 
протицаји на 
преливима, 
мјерења 
процједних вода 
испод тијела бране 
у кориту ријеке, 
мјерења нивоа 
подземне воде у 
боковима, те дуж 
акумулације са 
обје обале. 

 
 
 
 

Подручје бране 
и акумулације 

 
 

Једном мјесечно у 
циљу оцјене утицаја 
акумулације на 
подземне воде, као и 
за утврђивање 
губитака воде из 
акумулације. 

 
О

ск
у

л
т

а
ц

и
ја

 б
р

а
н

е
 

х
и

д
р

о
м

е
т

е
р

е
о

л
о

ш
к

а
 

м
је

р
е

њ
а

 

Мјерење водостаја 
(протицаја), 
температуре воде, 
температуре 
ваздуха на лицу 
бране, влажности, 
мјерење падавина, 
мјерење 
суспендованог 
наноса 

 

Узводно од 
акумулације, 
Уређени мјерни 
профил низводно 
од преградног 
мјеста и 
машинске зграде. 

 

Сви параметри се 
мјере дневно, осим 
мјерења 
суспендованог наноса 
који се мјери једном 
годишње 
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О

ск
у

л
т

а
ц

и
ја

 

б
р

а
н

е
 –

 

се
и

зм
и

ч
к

а
 

м
је

р
е

њ
а

 

 
 

Мјерења 
евентуалних 
сеизмичких 
активности у 
ближој и широј 
околини 

 
 

На тијелу и у 
околини бране у 
компактним 
стијенским 
масама. 

 
 

 
Континуирано 

  

О
ск

у
л

т
а

ц
и

ја
 б

р
а

н
е

 –
 

 
Визуелни прегледи 
објекта и падина 
на ободу 
акумулације се 
врше због 
регистровања 
извјесних појава на 
брани и околини. 

 
 
 

Објекти ХЕ и 
падине на ободу 
акумулације, 
бране 

 

 
Континуирано 
Извјештаји о 
осматрањима се 
праве једном 
мјесечно 

  О
ск

у
л

т
а

ц
и

ја
 б

р
а

н
е

 –
 с

т
а

њ
е

 о
б

а
л

а
 

Утврђивање стања 
у којем се налазе 
обале као и 
објекти и 
инфраструктура на 
које постројење и 
акумулација има 
непосредан утицај. 
Визуелни 
преглед 
нестабилних и 
условно 
стабилних 
појава по ободу 
акумулације 
гдје су 
планиране 
антиерозионе мјере. 

 
 
 

 
На обје стране 
(обале) акумулације, 
узводно и низводно 
од бране 

 
 
 

 
Два пута годишње 
(прољеће и јесен) 
и послије 
евентуалног 
наглог пражњења 
акумулације 

Е
р

о
зи

ја
 

Ерозије терена 
 
 

На подручју 
слива 
акумулације ХЕ 
Бистрица 

Континуирано 
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Н
и

в
о

 
е

л
е

к
т

р
о

м
а

гн
е

т
н

о
г 

зр
а

ч
е

њ
а

 

Ниво 
електромаг. 
зрачења 

У простору 
обухвата 
хидроелектране 

Сваке треће 
године 

 
2.7. Преглед главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао и 
навођење разлога за изабрано рјешење, с обзиром на утицај на животну 
средину 
 

Енергетски објекти неминовно имају одређени ниво штетних утицаја на квалитет 
животне средине у својој околини. Због тога је у поступку анализе могућих 
микролокација оваквог објекта, а у циљу исправног избора најповољнијег рјешења, 
један од врло значајних корака утврђивање услова за анализу и оцјену утицаја 
објекта на животну средину, који се заједничким именом називају еколошким 
критеријумима. 

У претходној фази процене коришћени су еколошки критеријуми за међусобно 
упоређивање и одређивање ранга могућих микролокација са овог аспекта, што са 
осталим параметрима локације који су наведени у претходним разматрањима, даје 
коначан резултат. 

Сумарно посматрано, еколошки услови подразумјевају скуп параметара којима се 
дефинишу међусобни утицаји објекта и околине, који обухватају са једне стране, 
неопходне критеријуме за дефинисање техничких рјешења неких система 
електране, а са друге, одређују дозвољени ниво промјена квалитета појединих 
медија животне средине (ваздух, вода, земљиште, живи свијет и материјална 
добра). 

Одговарајућим избором техничких рјешења некада је могуће локације свести на 
приближно исте укупне утицаје на околину, па се оне могу рангирати по обиму 
ових рјешења и потребним улагањима. Међутим, некада је, због затеченог стања, 
немогуће у посматрани простор уклопити задати објекат, без недозвољеног нивоа 
штетних утицаја. 

Основни параметри који су обухваћени појмом еколошких критеријума су: 

• Еколошки капацитет локације; 
• Природне карактеристике подручја од интереса; 
• Карактеристике створене средине на подручју од интереса. 

На основу еколошког капацитета локације анализира се могућности уклапања 
објекта, који је потенцијални загађивач животне средине, у одређени простор. Овај 
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појам практично дефинише колики ниво загађења одређеном материјом је још 
дозвољен на датом простору. 

С једне стране, овај ниво дефинисан је прихваћеним законским нормама којима се 
одређују максимални нивои загађености животне средине, кроз допуштене 
вриједности концентрација појединих загађивача у ваздуху, води и земљишту, а са 
друге стране постојећим изворима загађења на датом простору који чине фон 
загађености. На основу овога се закључује да се еколошки капацитет локације 
дефинише или на основу катастра загађивача на посматраном подручју (на основу 
кога се пригодном методом врши прорачун фона загађености), или анализом 
резултата мјерења степена загађености подручја појединим полутантима, а према 
постојећој мрежи мјерних мјеста у довољно дугачком вријеменском интервалу. 

У оквиру еколошких услова природне карактеристике подручја од интереса, 
односно, природне карактеристике локација, анализирају се у свим фазама избора 
локације. 

У фази идентификације макролокације елиминишу се подручја која су под 
заштитом природе (национални паркови и сл.) или су у њиховој непосредној 
близини, као и рекреативна подручја. Такође се елиминишу подручја у којима су 
могуће екстремне метеоролошке и хидролошке појаве. 

У фази поређења и рангирања потенцијалних локација у оквиру еколошких 
критеријума анализирају се слиједећи параметри:  

 Метеоролошки параметри којима се дефинише стање атмосфери (у првом 
реду расподјела праваца и брзине вјетра, влажност, стабилност атмосфере, 
температурске инверзије); 

 Топографски услови који утичу на стабилност терена 
 Хидролошки параметри којима се дефинише капацитет и квалитет ријеке 

Бистрице Хидрогеолошки параметри којима се дефинишу физичко 
механичке карактеристике стијенских маса као и могућност појаве 
подземних вода  

 Опште карактеристике биљног и животињског свијета на подручју под 
утицајем објекта 

 

У оквиру карактеристика створене средине, односно, карактеристике околног 
подручја анализирају се слиједећи параметри: 

• Насељеност у околини локације (идентификује се близина насеља, као и 
густина насељености у појединим правцима); анализира се веза између 
сектора са највишом густином насељености и најчешћим правцем вјетра. 
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Коришћење простора у околини локација објекта се анализира кроз слиједеће 
параметре: 

• близина других индустријских објеката, 
• близина путне мреже, 
• коришћење земљишта у пољопривредне сврхе, 
• близина болница, школа и других специфичних објеката, 
• коришћење површинских вода (риболов, рекреација, вода за пиће). 
• коришћење подземних вода за водоснабдијевање, 
• близина објеката културе (културно-историјски споменици и сл.). 

РАНГИРАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ МИКРОЛОКАЦИЈА СА АСПЕКТА ЕКОЛОШКИХ 
УСЛОВА 

Поређење локација је извршено на основу слиједећих параметара: 

- Близина насељених подручја, 
- Положаја локације и насеља у односу на будућу акумулацију, 
- Геолошке, хидрогеолошке, геомеханичке карактеристике терена 
- Нивелета круне бране у односу на нивелету пута 
- Близине осјетљивих објеката (школа, здравствених објеката, терене за 

рекреацију и сл.). 

Извршено је поређење микролокација по референтним еколошким параметрима 
(слика у прилогу текста - разматране локације за изградњу хидроелектране „Б1 на 
ријеци Бистрици“. На основу свих претходно наведених критеријума за избор 
најоптималније локације усваја се локација број 2 приказана на следећој слици. 
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Слика бр. 52 Предложене локације 

 
Избрана локација преградног мјеста је предвиђена после анализе три других 
преградних профила у кањоноидном делу тока ријеке Бистрице низводно од улива 
десне притоке ријеке Отеша. Анализирани профили су се показали као 
непогоднији са инжењерскогеолошког и хидро-геолошког аспекта (присуство 
каверни у левом боку, или неповољни са аспекта изводљивости улазне грађевине 
и тунелских радова на улазном делу довода). Код избора локације преграде и 
висине успора преграде извршена је промјена у однос на решење предложено у 
Самоиницијативној студији малих хидроелектрана на ријеци Бистрици, имајућиу 
виду ограничавајућу коту плављења насеља Миљевина – 504,00 мнм, као и 
(Главним пројектом) предвиђене радове за регулацију корита ријеке Бистрице на 
потезу од насеља Миљевине до ушћа ријеке Отеша. 
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2.8. Усклађеност пројекта са Републичким стратешким планом заштите 
животне средине, другим плановима на основу посебних закона и плановима 
и програмима заштите животне средине јединица локалне самоуправе на 
које се пројекат односи и интерпретацију одговарајућих дијелова тих 
елемената 
 
Пројекат је усклађен са Националним акционим планом заштите животне средине 
(НЕАП), као и са важећом законском регулативом у Републици Српској, односно 
Босни и Херцеговини. Такође, планирани систем хидроелектране Бистрица 1 је у 
складу са планским рјешењима дефинисаним у Просторном плану Републике 
Српске до 2025. године. 
 
Република Српска је усвојила Стратегију за заштиту ваздуха и Стратегију за 
заштиту природе Републике Српске које требају бити саставни дио Републичке 
стратегије и акционог плана заштите животне средине који још увијек није 
донесен. 

Просторни план Републике Српске је стратешки развојни документ за период до 
2025. године којим се утврђују, између осталог и природни ресурси. Предметна 
локација ХЕ „Бистрица 1 “ налази се на подручју општине Фоча.  

 
Извод из Стратегије развоја општине Фоча 2017-2026 
 

Када је у питању кориштење воде у енергетици, ријека Дрина је највећи 
хидропотенцијал на подручју општине. Осим оних које су већ изграђене постоје и 
пројекти за изградњу нових хидроелектрана. По хидроенергетском потенцијалу 
Дрина нема премца на Балкану, али истовремено она има апсолутни примат по 
неискоришћености своје хидроенергије. На подручју општине Фоча (на ријеци 
Говзи) у изградњи је и мала ХЕ Говза снаге до пет МW, са планом производње од 
минималних 19 до максималних 22 GW/h електричне енергије. Поред тога, на 
подручју општине, планирана је и градња више мини хидроелектрана на 
сливовима ријека Бистрице (Отеша 2), Сутјеске (Сутјеска 2а и 2б и Хрчавка 1,2,3), 
Ћехотине (на локалитетима Луке, Фаловићи и Годијено), те четири велике 
електране у склопу система Горња Дрина-на Дрини и Сутјесци (Бук Бијела, Фоча, 
Паунци и Сутјеска).  

“У оквиру сегмента Стратешки циљеви и то Стратешки циљ 4. Повећана енергетска 
ефикасност кроз обновљиве изворе енергије, нарочито хидропотенцијал. У 
функцији бољег искориштавања природних ресурса али на одржив начин, те 
истовремено и очувања животне средине и смањење његовог загађивања, је и 
стратешко опредјељење општине да своје снаге усмјери ка већем кориштавању 
обновљивих извора енергије, с једне стране, те повећањем енергетске ефикасности 
у области зградарства. За остварење овог стратешког циља, дефинисани су 
сљедећи индикатори:  
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- до 2026. примјеном мјера ЕЕ смањена емисија CО2 по глави становника за 5% у 
односу на 2016.г. 
- до 2026. г. производња енергије из обновљивих извора повећана за најмање 100% 
у односу на 2016.г. 

Општина Фоча нема важећи просторни план. Просторни план Општиине Фоча 
урађен је 1986. године за раздобље од 20 година, али је он превазиђен и није 
актуализиран. Урбанистички план општине Фоча је важио до 2001. године, а 2004. 
године урађена је његова ревизија и продужена му је ваљаност до 2008. године. 

 

Извод из Декларације о заштити ријека у РС 

У наведеној Декларацији коју је Народна скупштина РС усвојила 17. фебруара 2021, 
наведено је да: „Електрична  енергија  произведена  у  постројењима  која  користе  
енергетски потенцијал водотокова је чиста енергија. Тако произведеном 
електричном енергијом остварују се циљеви Републике Српске у области 
енергетике, утврђени стратешким документима, те извршавају обавезе преузете 
међународним уговорима од стране БиХ и Републике Српске. Имајући у виду 
чињеницу да постројења која користе енергетски потенцијал водотокова ради 
производње електричне енергије, то претежно раде на основу уговора о концесији, 
Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске и 
надлежна министарства да најкасније у наредних шест мјесеци изврше анализу 
свих закључених уговора о додјели концесија за изградњу и коришћење 
хидроелектрана у периоду од 2005. до 2020. године.“ Даље је такође наведено 
слиједеће:  

- „Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да 
обустави разматрање захтјева за додјелу концесија за изградњу и 
коришћење малих хидроелектрана, док се не реализује активност из тачке 
1. ове декларације. 

- Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да, 
у поступку доношења нове регулативе о обновљивим изворима енергије 
максимално ограничи давање јавних подстицаја за производњу електричне 
енергије у малим хидроелектранама, те да подстиче производњу 
електричне енергије у постројењима која користе друге видове обновљивих 
извора енергије. 

- Народна скупштина Републике Српске захтијева од Владе Републике Српске 
да започне или убрза процес примјене стандарда Европске уније, посебно 
оних који су прописани Директивом о стаништима, Директивом о птицама, 
Оквирном директивом о водама.  

- Народна скупштина Републике Српске захтијева од Владе Републике Српске 
да прошири постојећа и успостави нова заштићена подручја, укључујући и 
подручја водних тијела намијењених за заштиту природних врста и 
осјетљивих станишта, те да повећа мрежу заштићених подручја и 
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еколошких коридора и тиме приближи Републику Српску европској мрежи 
“НАТУРА 2000” и Емералд мрежи.  

- Народна скупштина Републике Српске захтијева од Владе Републике Српске 
да усвоји, примјени и обезбиједи механизме извршења прописа о еколошки 
прихватљивом протоку ријека, са методологијом одређивања овог протока 
базираној на научној основи, да установи систем аутоматског праћења 
стања водотока и да обезбиједи да подаци праћења буду доступни у реалном 
времену као предуслов адекватнијем инспекцијском и грађанском надзору.  

- Народна скупштина Републике Српске захтјева од Владе Републике Српске 
да подржи све активности којима се његује и подстиче позитиван однос 
према ријекама и околним екосистемима, а у циљу свеобухватног развоја 
Републике Српске.“ 

 

Извод из Просторног плана РС до 2025 

У области енергетике Просторни план Републике Српске до 2025. је донио 
слиједеће закључке: 

 Сливови и токови ријека морају бити предмет дугорочног сврсисходног 
уређења 

 Сливови се морају пошумљавати и штитити од ерозије, а токови се морају 
уређивати и регулисати у складу са проблемима. 

 Ради спречавања брзог отицања атмосферских вода, тј. ради уједначавања 
протока на мањим и средњим водотоцима овај документ сматра да треба 
изградити сразмјерно велики број вишенамјенских акумулација које би 
служиле и за потребе водоснабдјевања, наводњавања, рекреације, 
производње енергије и др. 

 Ради очувања расположивог хидроенергетског потенцијала водотока у РС 
треба у највећој могућој мјери онемогућити изградњу насеља, индустрија, 
инфраструктуриних и других објеката у зонама предвиђеним за изградњу 
хидроелектрана. 

 
 
 
Извод из Републичке стратегије за заштиту природе 
 
На изражен потенцијал у области природних вриједности, утицао је широк спектар 
антропогених фактора који је имао за резултат губитак биолошке и пејзажне 
разноврсности широм БиХ и Републике Српске. Правци приоритетног дјеловања у 
циљу побољшања стања у области заштите природних вриједности, препознати у 
овом стратешком документу су: јачање институционалног оквира за управљање 
природним ресурсима, подстицање одрживог коришћења природних ресурса, 
смањење притисака, расподјела прихода од коришћења и одрживо финансирање 
заштите природе. 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

304 
 
 

 

 

 

 

 

 
Отежавајуће околности и проблеми у области заштите природе, који утичу 
негативно на прогрес у овој области су: 

 недовољно развијен систем организованог прикупљања података-
мониторнинга просторне и временске организације укупне биолошке и 
пејзажне разноврсности, као и њихове хетерогености у погледу научног и 
стручног нивоа,  

 недовољна кадровска и техничка оспособљеност надлежних институција за 
спровођење постојећих закона и међународних конвенција у области 
управљања биолошком разноврсношћу и 

 незадовољавајућа примјена мјера и идентификованих методологија за 
развој ефикасног система за заштиту биолошке и пејзажне разноврсности. 

 
Интегрални приступ очувања и унапређења територије којом располаже 
Република, као и коришћење у складу са природним карактеристикама, односно 
капацитетима природе представља основне стратешког концепта, циљ је којем 
тежи овај документ. 
 
У поглављу 4.4. “Дефинисање кровног циља, стратешких циљева и оперативних 
мјера стратегије заштите природе Републике Српске“ се, поред осталог наводи да 
се актуелни проблеми и основни узроци угрожавања компонената природе у 
Републици Српској и БиХ, огледају кроз губитке биолошке разноврсности и утицаје 
антропогених фактора сагледане у овој стратегији, а који се огледају, између 
осталог у: прекомјерној и неселективној сјечи вриједних шума, отварању бројних 
каменолома, конверзији бројних водотока у хидроенергетска постројења, 
прекомјерном лову и риболову, и тд. Складно наведеном удијелу који се односи на 
оперативне циљеве као један од оперативних циљева постављен је „Смањење 
притисака у простору Републике Српске“. Међу доминантне притиске спада 
неуравнотежено грађевинарство, урбанизација, експлоатација шума и хербалних 
ресурса, неселективно отварање каменолома, те и други индиректни притисци, 
који доприносе израженој конверзији природних станишта, што има за посљедицу 
и промјену биолошке и геолошке разноврсности. У циљу постизања смањења 
притисака и развоја адекватних мјера њиховог управљања, прописују се, као једна 
од мјера: Прецизно и јасно дефинисање зона експлоатације минералних ресурса 
према економским, тржишним, организационим и еколошки задовољавајућим 
принципима. 
 
Извод из Националног акционог плана заштите животне средине (НЕАП) 
 
Документ НЕАП-априпремљен је 2003. године. Акциони план за заштиту животне 
средине укључио је оба ентитета БиХ и Брчко Дистрикт, дефинисао је осам 
приоритетних подручја за управљање животном средином, као што је приказано у 
наредној табели. 
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Табела 52. Приоритетне области дјеловања на очувању животне средине 
побољшање тренутног стања, у складу са Акционим планом за животну средину 

БиХ (НЕАП) 
 

Приоритетне области Предложене мјере за побољшање 
стања животне средине 

1. Водни ресурси/отпадне воде  успостављање система 
управљања ријечним сливовима 

 реализација пројекта 
дугорочног снабдијевања 
становништва у најугроженијим 
регионима БиХ укључујући и 
санацију губитака воде у 
водоводним системима 

 изградња и реконструкција 
система за пречишћавање 
отпадних вода и 
канализационог система 

 довођење система одбране од 
поплава на ниво потребне 
сигурности 

 реализација пројеката 
кориштења воде за 
наводњавање у производњи 
електричне енергије  

2.Одрживи развој руралних 
подручја 

 стварање предуслова за 
просторно уравнотежен и 
одржив развој руралних 
подручја  

 успостављање система 
управљања пољопривредним 
земљиштем 

 имплементација програма 
производње хране на 
биолошким принципима 

 израда програма дугорочног 
развоја шумарства 

3.Управљање животном средином   увођење информационих 
система 

 увођење цјеловитог 
мониторинга  животне средине  

 израда програма интегралног 
планирања простора 
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 израда документационе основе 
за планирање и управљање 
животном средином  

 израда програма за образовање 
и ширење информација у 
области животне средине 

4. Заштита биолошке и пејзажне 
разнврсности 

 израда стратегије и 
националног акционог 
програма за уравнотежено 
управљање биолошком, 
геолошком и пејзажном 
разноврсношћу 

 израда стратегије и 
националних програма заштите 
културног насљеђа у природном  
окружењу на основама 
еколошке коегзистенције 

 израда програма за стављање  
под одговарајући режим 
заштите 15-20% територије БиХ 

5.Управљање отпадом  усвајање стратегија и планова 
управљања отпадом са 
оперативним програмима за 
њихову имплементацију 

 уклањање дивљих одлагалишта 
и санација деградираних 
подручја 

 санација(одређеног броја) 
постојећих депонија 

6.Привреда -          
одрживи развој привреде 
 
 
 

 израда стратегије и 
успостављање система 
одрживог развоја привреде БиХ 

 усклађивање пореског система 
са одрживим развојем и 
запошљавањем 

 израда стратегије развоја 
енергетике, са избалансираним 
домаћим и страним изворима 
енергије  

 имплементација стратегије 
борбе против сиромаштва 

 израда студије о процјени 
утицаја на здравље и животну 
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средину Интегралног програма 
финансирања и изградње 
аутопутева у БиХ 

 формирање ентитетских 
фондова за стратешка 
истраживања  

 формирање ентитетских 
фондова за рекултивацију 
простора  

 реактивирање привредних 
субјеката који имају реалне 
услове за опстанак на тржишту, 
реорјентација истих промјеном 
намјене производње 

 редуковање миграције на 
релацији село-град 
урбанизацијом руралних насеља 
и развојем производње у њима  

 унапређење потенцијала за 
развој еко-туризма усклађеног 
са природним потенцијалима 
(бањски, планински, сеоски и 
сл.) у домаћој и међународних 
компонената 

7. Јавно здравство   израда регистра и катастра 
загађивача, одлагалишта, 
хемикалија, погона и постројења 
са опасним хемикалијама и ГМО 
усклађивање законске 
регулативе са препорукама 
Здравствене организација, 
јачање инспекцијског надзора, 
формирање комитета за 
политику хране и исхране 

 анализа контролних тачака у 
процесу производње, припреме 
и промета намирница  

 успостављање система редовног 
информисања о здравственој 
исправности намирница 

 оснивање регулаторних органа 
за јачање система надзора и 
превентивних мјера заштите  
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излагања становништва 
зрачењу и израда плана 
активности у случају 
акцидената  

 доношење законских прописа за 
сигурно поступање са ГМО  

 израда програма еколошки 
прихватљивог начина 
рјешавања  

8. Деминирање   усклађивање рада са 
организацијом БиХ МАК  

 
Наведени приоритети имају одређеног утицаја на учешће БиХ у спровођењу 
међународних мултилатералних споразума у области заштите животне средине и 
вода. Тако је на примјер, у сектору вода један од битних приоритета ратификација 
Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу ријеке Дунав, иако БиХ 
није чланица Конвенције о водама UNECE. Што се тиче заштите биолошке 
разноврсности, стратешке активности предвиђене документом НЕАП-а 
укључујући при томе и процес проширења постојећих заштићених подручја на 15-
20% територије БиХ (реалан проценат је око 10% у односу на територију 
Републике Српске), подразумијева спровођење различитих конвенција, нарочито 
Конвенције о биолошкој разноврсности, којом се прописује усвајање националних 
стратегија и националних планова за заштиту биолошке разноврсности, 
успостављање система и мреже заштићених подручја, као и интегрисање, у што 
већој мјери очувања природних вриједности са другим плановима, политикама и 
програмима.  
 
Смјернице из Оквирног плана водопривреде РС  
 
Оквирни план водопривреде РС (Оквирни план водопривреде РС је усвојен 
Закључком Владе Републике Српске на 38. сједници Владе одржаној 20.10.2006. 
године, након усвајања Закона о водама РС, и представља званичан плански 
документ сектора водопривреде) је плански документ који служи као основа за 
доношење стратешких докумената из области водопривреде, али и за друге 
гранске стратешке документе. Једна од битних одредница Оквирног плана 
водопривредног сектора Републике Српске је сагледавање и досљедна примјена 
релевантних међународних принципа и смјерница из конвенција и директива 
којима се регулише управљање водама и заштите животне средине, без обзира на 
то да ли је БиХ формално спровела поступак ратификације или није. С обзиром на 
међузависност циљева заштите животне средине и циљева заштите и управљања 
водама у документима међународног права, једна од основних поставки Оквирног 
плана водопривреде јесте управо међусекторски и интегрални приступ  
управљања природним ресурсима. Оквирни план, као један од основних принципа 



Студија утицаја на животну средину 
___________________________________________________________________________ 
 

 

309 
 
 

 

 

 

 

 

предвиђа и временски приоритет стратешког планирања у области вода - због 
потребе исказивања захтјева за простором неопходним за развој водне 
инфраструктуре и уређења вода. Ако се испоштују сви циљеви за заштиту животне 
средине према постојећим планским документима и Законима онда се може рећи 
да је Пројекат у складу са њима.  

 
 
2.9. Подаци о евентуалним тешкоћама на које је наишао носилац пројекта 
приликом прикупљања потребних података 
 
Главна потешкоћа у изради ове Студије је недостатак Локалних акционих 
еколошких планова, као највећу потешкоћу приликом израде овог документа је 
представљао недостатак поузданих индикатора за које је научно доказано да 
доказују стање биодиверзитета. 
Приликом израде Студије кориштена су доступна стратешка документа као што 
што је Стратегија заштите природе РС, Стратегија заштите ваздуха РС, Измјена и 
допуна Просторног плана Републике Српске до 2025. године и Стратегије развоја 
општине Фоча. 
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3. ЗАКЉУЧАК 
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3. ЗАКЉУЧАК 
 
3.1. Констатација да ли се реализацијом предметног пројекта могу или не 
могу обезбиједити потребни услови за заштиту животне средине 
 
Цјелокупна проблематика анализирана је у оквиру неколико посебних цјелина 
кроз које су обухваћене основе за истраживање, карактеристике планираног 
пројекта, карактеристике и оцјена тј. вредновање постојећег стања, комплексна 
анализа утицаја на животну средину, неопходне мјере заштите, препоруке 
мониторинга и контроле свих дефинисаних параметара. У оквиру Студије утицаја 
на животну средину изложена је проблематика могућег негативног утицаја на 
флору и фауну, загађења ваздуха, емисије буке, електромагнетног зрачења, утицај 
или евентуално угрожавање културно историјског и природног насљеђа, 
заузимање површина, визуелног загађења, несреће великих размјера као и други 
релевантни утицаји. Анализом ове проблематике дошло се до могућности у 
погледу предузимања одређених мјера заштите. 
 
Приликом изградње и кориштења хидроелектране на предметној локацији 
неопходно је успоставити и проводити активности мониторинга који је дефинисан 
предметном Студијом утицаја.  
 
На основу свега наведеног, може се констатовати да се примјеном прописаних 
мјера заштите, дефинисаних овом студијом, могу обезбиједити потребни услови за 
заштиту животне средине приликом изградње и кориштења хидроелектране у 
смислу утицаја на флору и фауну, појаву буке, загађење земљишта и других 
сегмената животне средине предметног простора. 
 
3.2. Да ли је пројекат својом функцијом и техничким рјешењима безбједан у 
смислу утицаја на животну средину 
 
Пројекат изградње хидроелектране Бистрица-1 уз поштивање свих предложених 
мјера заштите животне средине дефинисаних у оквиру Студије утицаја, приликом 
изградње објеката и кориштења објеката свешће негативне утицаје у смислу 
утицаја на животну средину на минималан ниво.  
 
3.3. Приједлог сталне контроле параметара релевантних за утицај рада 
објекта на животну средину, а који су наведени у Студији 
 
Обавеза Инвеститора је да прати и контролише евентуалне промјене, као и 
провођење мјера које су предвиђене Студијом утицаја, законом и другим 
прописима, нормативима и стандардима и да поштује наложене рокове за њихово 
спровођење који су наведени у поглављу спецификација и опис мјера и поглављу 
мониторинга (поглавље 2.5. и 2.6.) Студије утицаја. Предметни објекат је 
дефинисан тако да буде безбједан са становишта заштите животне средине како 
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би се унутар обухвата поштовањем прихваћеног Главног пројекта при извођењу, 
правилном диспозицијом загађивача, адекватним уређењем система зелених 
површина. 
 
3.4. Приједлог носиоцу пројекта и органу надлежном за заштиту животне 
средине у смислу даљих поступака 
 
Приједлог носиоцу пројекта је да испоштује све мјере за спречавање, смањивање 
или ублаживање штетних утицаја на животну средину које су прописане овом 
Студијом утицаја а надлежном органу да контролише рад овог објекта и укаже на 
одступања и неиспуњавање прописаних мјера. 
 
На основу Захтјева за претходну процјену утицаја, Министарство надлежно за 
заштиту животне средине одлучило је Рјешењем, којим је утврдило обавезу 
подносиоца Захтјева да спроведе Процјену утицаја пројекта и прибави Студију 
утицаја на животну средину. Мјере  и  услови  из  Студије  утицаја  на  животну  
средину ће  бити  саставни  дио инвестиционо-техничке документације.  
 
Услови  и мјере  заштите  културно-историјског  и  природног  наслијеђа,  као  и  
услови других  релевантних  институција  (Републички  хидрометеоролошки  
завод, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и др.) морају да се 
уграде у грађевинску дозволу и главни пројекат.   
 
Према Закону о заштити животне средине, након добијања Рјешења о одобравању 
Студије утицају на животну средину, Инвеститор подноси Захтјев за издавање 
еколошке дозволе. Еколошка дозвола је писано рјешење, које има за циљ висок 
ниво заштите животне средине у цјелини, преко заштите ваздуха, воде, земљишта, 
екосистема и становништва. Институција, овлаштена од стране Министарства за 
обављање дјелатности из области заштите животне средине, израђује Доказе уз 
Захтјев за издавање еколошке дозволе. 
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4. НЕТЕХНИЧКИ 
РЕЗИМЕ 
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4.  НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ 
 
4.1. Приказ и оцјена постојећег стања животне средине 
 
Подручје анализираног простора се налази непосредно уз магистрални пут 
Сарајево – Фоча. На око 1000 m низводно од насеља Миљевина. Преградно мјесто 
ће се налазити прије лакат кривине ријеке Бистрице формирајући кратку 
акумулацију која ће се простирати. Предметна локација постројења ХЕ Б-1 
смјештена је у кањону ријеке Бистрице, на њеној десној обали низводно од насеља 
Миљевина. Рељеф терена је највећим дијелом обликован флувијалном и карсном 
ерозијом уз претходно дејство тектонских процеса (убирања и расједања). Ријека 
Бистрица и њена десна притока Отеша, која се улива у Бистрицу недалеко, узводно 
од преградног мјеста ХЕ Б-1, су дубоко урезале свој ток у кречњачку таблу средње-
горњотријаских кречањака (Т2,3), која је нагнута према сјеверозападу и тоне под 
неогени базен Миљевине. 
Најближи стамбени објекти низводно, у правцу Фоче, су на сса 450 метара 
ваздушне линије удаљености и припадају селу Доња Кута. Најближи стамбени 
објекат узводно је удаљен сса 400 метара ваздушне линије и припада селу 
Горња Кута. 
Локација бране је Миљевина у кањону ријеке Бистрице, поред магистралног пута 
М-18 Фоча-Сарајево, у непосредној близини тунела (локација 2 означена на слици 
15 у прилогу). У непосредној близини нема стамбених објеката. На удаљености од 
сса 1000 метара ваздушне линије узводно, од локације гдје је предвиђена 
изградња хидроелектране се налази насеље Миљевина. Брана ће се налазити 
прије «лакат» кривине Бистрице формирајући кратку акумулацију која ће 
допирати до ушћа десне притоке Отеше. Локалитет предвиђен за изградњу 
хидроелектране „Бистрица Б-1“ је удаљен сса 18 km од града Фоче. 
 

 
4.2. Кратак опис пројекта са подацима о његовој намјени и величини 
 
Истражно подручје овог пројекта обухвата слив ријеке Бистрице, ријеке која је 
неискоришћена у погледу хидроенергетског потенцијала. Отуда је још пре више од 
две деценије дата иницијатива за хидроенергетско коришћење овог водотока. У 
досадашњим активностима на овом плану, разматране су различите техничке 
могућности за хидроенергетско коришћење ових река. На основу извршених 
анализа закључено је да би се најповољние техничко решење састојало у изградњи 
три малехидроелектране на ријеци Бистрици и једне мале хидроелектране на 
ријеци Јањини. У циљу свеобухватне анализе прво је извршено прикупљање све 
постојеће документације везане за хидроенергетски потенцијал на подручју слива 
Бистрице и Јањине, односно горњег слива ријеке Дрине. Окосница простора где се 
планира изградња ХЕ Б-1 је ријека Бистрица која је формирала карактеристично 
дубок кањон. Углавном уз ријеку пролази постојећи магистрални пут М-18 
Сарајево-Фоча. На готово цијелој површини обухвата заступљене су постојеће 
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шуме, ријетке благе заравни искориштене су за насељавања кроз цијелу историју. 
У ширем обухвату простора за изградњу ХЕ Б-1 налазе се евидентирани и лоцирани 
споменици културно историјског наслијена – остаци средњевијековног града, 
локалитет у народу назван пећина Херцег Шћепана и средњевијековно гробље. 
Село Кута је настањено, броји десетак домаћинстава у ширем подручју, породице 
су и вишечлане, баве се пољопривредом на обрадивим површинама у границама 
сеоског пољопривременог земљишта и сточарством. Приступни путеви су 
макадамски али одржавани. Село има локални водовод, електричну енергију и 
телефонску мрежу. Удаљеност села од Миљевине је 3 km.  
У простору су јасно разгарничене шумске површине у власништву ЈПШ «Шуме РС», 
пољопривремено, шумско и граневинско земљиште у приватном власништву, 
водно земљиште ријеке Бистрице и путеви – магистрални М-18 Сарајево-Фоча и 
локални путеви. Један дио локалне путне мреже је девастиран и не користи се. 
Сеоска домаћинства су организована као низ помоћних и господарских објеката 
око главног стамбеног објекта. Објекти су у добром стању, домаћинства су 
функционална. 
Простор који заузимају објекти ХЕ Бистрица Б-1 је укупне дужине око 3,1 km. На 
дужини од 3,250 km водоток ријеке Бистрице је у распону кота 500 mnv до 436 mnv 
(∆64 m) са падом (и =64/3100) од 0,2%. 
У сљедећој табели дате ду основне карактеристике ХЕ Б-1, на ријеци Бистрици: 
 
Табела број 93: 
 

ХИДРОЕЛЕКТРАНА  Б - 1 

Горња вода  mnv  503.5 

Доња вода  mnv  435 

Бруто пад  m  68.5 

Нето пад  m  56.12 

Инсталисани проток  m3 / s  22 

Гарантирани проток  m3/s  1.11 

Диаметар тунела  m  3.0 

Дужина тунела  m  2821 

Диаметар цевовода  m  2.4 

Дужина цевовода са рачвом  m  305 

Тип турбине  /  Frencis 

Број агрегата  kom  3 

Снага турбина  МW  11.142 

Снага по турбини  МW  3714 

Брзина турбина  min-1  500 

Постављеност  /  Вертикална 
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Снага електране  МW  10.696 

Производња  GWh  42.96 

Прикључак на ЕЕ систем  kV  35 

 
Шематски приказ техничког решења ХЕ Бистрица Б-1 је дат на слици број 53: 
 

 
Слика бр. 53 Шема ХЕ Бистрица Б-1 

 
Концепција техничког решења ХЕ Бистрица Б-1 је дефинисана са преградном 
конструкцијом, онда долази захват (улазна грађевина) тунел, водостан, подземни 
цевовод под притиском од водостана до машинске зграде, и онда преко одводне 
ваде директно у регулисано корито ријеке Бистрице. 
 
Преграда и захват – Успор воде се формира изградњом гравитационе бетонске 
бране са преливима. 
 
Основни подаци за преграду су: 

- Кота круне преграде 507,00 mnv 
- Кота прага прелива 495,00 mnv 
- Најнижа кота темеља преграде 491,00 mnv 
- Максимална грађевинска висина 16,00 m 
- Кота нормалног успора 503,50 mnv 
- Кота максималног успора код Q 1 0 0 504,00 mnv 
- Дужина круне преграде 27,50 m 
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- Дужина темеља преграде 20,00 m 
- Ширина круне 6,0 m 
- Нагиб узводне косине вертикалан 
- Нагиб низводне косине 1:0,8 
- Дужина преливне ивице 2 x 6,0 = 12,0 m 
- Волумен акумулације за коту КНУ 50000 m3 

 
Избрани преградни профил преграде је изразито несиметричан. Десна обала је 
веома стрма уз незнатно ублажавање нагиба косине изнад коте 525,00 mnv. Лева 
обала је блажег нагиба са тунелом магистралне сообрачајнице Сарајево – Фоча која 
је у зони прегради на коти приближно 504,00 mnv и на даљини око 75 m, нагиб је 
просечно 50°.  
Лев бок гради чврста стенска маса која је исто тако погодна за фундирање 
преградне конструкције (Т21 – масивни кречњаци покривени слојом насипног 
материјала и делувиума дебљине око 1,0 - 2,0 m). По дужини корита регистрован 
је регионални расед који разграничава стенске масе десне и леве обале.  
 
Преградна конструкција – је изабрана у складу са својим највишим пресеком 
(круна преграде) и линијом фундирања, као и усвојеним техничким решењем 
преграде са уставама на преливним пољима преко којих се врши повремено 
испирање исталоженог наносног материјала као и евакуација великих 100-
годишњих вода. Преграда се изводи у основи од армирано бетонске темељне плоче 
дебљине 4,0 m и три армирано бетонска зида на међусобном растојању од 6,0 m. 
Дебљина средишњег зида је 4,0 m, а дебљина крајних зидова је 2,0 m. Преливна 
поља између зидова затворена су са сегментним уставама са клапном, висине Х=8,5 
m. Висина клапне, монтиране на сегментном затварачу (уставе) износи Х2=3,0 m. 
Простор између страничних зидова и падине у боку, затвара се масивним 
бетонским блоком. Са оваквим избором конструкције, добија се 
ефикасну евакуацију исталоживаних наноса у акумулацији, као и сигурношћу 
евакуације великих 100-годишњих вода, пика хидрогрма Q100=294m3/s.  
Кота нормалног успора на прегради је усвојена на 503,5 мнм, са спуштеним 
уставама, а при подигнутим уставама пропусни капацитет преграде је 450,0 м3/с 
за коту успора у акумулацији 503,5 мнм (једнакој КНУ). За пропуштање 
стогодишње велике воде, довољна је ширина једне уставе од Б=8,0 m и висине 
Х=8,5 m. Међутим, да би се обезбедила резерва у испусном капацитету преграде код 
појаве великих вода, пројектоване су две сегментне уставе са клапнама ширине 
Б=6,0 м и висине Х=8,5 m, које, ако су отворене, могу да пропусте 450,0 m3/s или 
1,5xQ100 без промене, усвојене нормалне коте успора 503,5 мнм. Узето је у виду да 
у критичном моменту појаве великих вода (Q100), евентуално затаји могућност 
подизања једне од устава, може се рачунати на могућност коришћења клапне 
хаварисане уставе са капацитетом од око Qкл=75 m3/сец. И у овом случају 
остварљив је потребан капацитет преграде за испуштање стогодишње воде од 
Q100=294m3/s но са подизањем коте максималног успора на 504,00 мнм и то: 

 Преко једног преливног поља са подигнутом уставом Q=225 m3/s  
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 Преко клапне преливног поља са хаварисаном уставом Q=75 m3/s или 
 Укупно Q1 = Q2 = 225 + 75 = 300 m3/s 

У евентуалном случају да не може да се спусти клапна на хаварисаној устави (што 
је мало вероватно) преко отвореног само једног преливног поља на устави за 
капацитет испуштања од Q100 = 300 m3/s доћи ће до повећања коте успора до коте 
505,40 мнм. 
 
Кота нормалног успора 
 
Анализом Главног пројекта регулације реке Бистрице кроз насеље Миљевина и 
низводно од ушћа реке Оташе констатовано је да велике стогодишње воде реке 
Бистрице за случај нерегулисаног корита реке увелико, а за случај регулисаног 
корита реке у много мањој мери плаве насеље Миљевина, независно од изградње 
преграде код захвата воде за ХЕ Б-1 .Изградњом преграде за захват ХЕ Б-1 са 
успорном котом на прегради 503,50 мнм за појаву стогодишње воде (изузетно 
успорном котом 505,40 мнм за случај хаварије на једној од предвиђене две уставе) 
не долази до поплаве површина у насељу Миљевина. Преко преливних отвора у 
прегради пројектован је мост ширине 6,0 m за приступ ауто дизалице, потребне за 
монтажу уставе и помоћног гредичног загата (дамбалкене). Узводна лица зидова 
која формирају преливна поља су хидраулички обликована. За потребе монтаже и 
реконструкције устава на узводном и низводном делу су предвиђене нише за 
постављање гредичног загата, за изолацију преливног поља од проточних вода у 
реци које би се евакуирале кроз друго поље.Преко моста је решен прилаз улазној 
грађевини доводног тунела ХЕ Б-1. За смештај погонске опреме предвиђена је 
пројектом погонска кућица за обе погонске уставе на средишњем зиду (стубу) са 
димензијама у основи (нето А/Б=3,5/4,0 m) и висине H=3,5 m. Улаз у погонску 
кућицу је са моста преграде на коти 507,00 мнм. 
Конструкција преграде је обликована на бази статичких и хидрауличких анализа 
као и прелиминарних концепцијских техничких решења за покретне уставе, 
имајући у виду морфолошке, инжињерско-геолошке, хидрогеолошке и 
геотехничке теренске услове.  
Осим тога, вођено је рачуна о начину и динамици изградње саме преграде, улазне 
грађевине и око 1100 m улазног дела доводног тунела, (обзиром да се преко улазне 
грађевине предвиђа нападно место за изградњу доводног тунела - у појединим 
технологијама израде тунела). За обезбеђење испуштања гарантованог 
протицаја кроз тело бране (тј. кроз лево преливно крило) поставља се 
челична цев пречника 600 mm са регулационим затварачима на низводном 
крају. Излив цеви је у преливно поље преграде. Гарантовани протицај је 1,110 
m3/s. Затварач је смештен у шахт са димензијама АxБ=1,6x1,5 m у бетонском телу 
преграде од коте 503,5 мнм до 497,5 мнм (дубински). Шахт је покривен челичним 
поклопцем од рифлованог лима. На улазу цеви предвиђена је груба решетка од 
арматуре са отвором 10/10 cm. Дужина цеви са затварачем износи око 15,0 m. 
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Ињекциона завеса – је предвиђена у темељу преграде до дубине од 6 m, и 
контактновезно ињектирање по целој површини фунфдамента преграде, односно 
темељне плоче и бокова преграде. Ињекциона завеса до дубине 6 m предвиђена је 
као једноредна, на растојању бушотина у реду од 3,0 m. Предвиђа се ињекциона 
двокомпонентна маса од 95% портланд пуцоланског цемента и 5% активираног 
бентонита, са утрошком од око 200 kg/m’ суве ињекционе масе. Ињектирање се 
предвиђа да се изврши у две етаже од 3 m и максималним притисцима од 3,0 бара 
и 6,0 бара за I и II етажу. Контактно-везно ињектирање се предвиђа да се изврши у 
темељима бране у реци и боковима, са густином контактно-везним бушотина – 1 
бушотина на 16 m2 или на међусобном растојању 4,0/4,0 m, са дубином бушотине у 
стени 1,5 m; бртвењем пакера у бетону. Предвиђа се иста ињекциона 
двокомпонентна маса од цемента и бентонита. Очекује се утрошак око 
100 kg/m’, са притиском од 3,0 бара. 
Улазна грађевина доводног тунела ХЕ – лоцирана је непосредно уз узводно лице 
преградне конструкције на десној обали са паралелном осом на одстојању 17,0 m 
од осе преграде. Конструктивно је независна од конструкције бране. 
Основни подаци за улазну грађевину су: 

- Кота прага решетке 501,00 mnv 
- Кота прага улаза у затварачници и доводни тунел 498,00 mnv 
- Кота платоа за чистилицу решетке и приступа у погонску кучицу 

затварачнице 507,00 mnv 
- Површина решетке бруто 41,0 m2 за Qи=22,0 m3/s 
- Табласт затварач са серво мотором за затварање под протоком Х/В=3,0/2,4  

m 
- Пречник доводног тунела Дт=3,0 m 
 

Почетна стационажа доводног тунела –ТБ1-1 са координатима: 
X = 4 819 475,35   Y = 6 553 566,01 
 
Затварачница – Конструкција затварачнице улазног дела, кућшта затварача, 
аерационог дела и прелазног дела, предвиђени су од армираног бетона МБ 30. Од 
захватне главе до почетка тунела, до тачке (ТБ1-1, ст. 0+0,00), на дужини од 7,0 m, 
довод има сложен, променљив правоугаони облик, који прелази у кружни на ст. 
0+0,00 доводног тунела. Кућиште табластог затварача има светли профил 
Х/Б=3,0/2,4, са вођицама од коте прага 498,00 mnv до патоса погонске кућице, и 
променљивог дела правоугаоног облика H/B=3,0/2,4 m, и кружни облик Ø 3,0 m на 
дужини од 3,0 m. Изнад напред описаног дела конструкције затварачнице на коти 
507,00 mnv је пројектована погонска кућица са габаритом у основи A/Б=5/5 и 
висином 6,5 m, у којој је смjештен серво мотор табластог затварача и друга пратећа 
опрема. 
Доводни тунел – је предвиђен од захвата до водостана за транспортовање воде и 
дужина тунела износи око 2820 m, а од водостана даље подземним цевоводом до 
машинске зграде. На основу спроведених техноекономских анализа и 
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оптимизација усвојен је тунел пречника светлог отвора Ø 3,0 m, са котом дна на 
улазу 498,00 mnv и котом излаза 487,00 mnv.  
 
Водостан и цјевовод под притиском 
 
Основни подаци за водостан и цевовод под притиском: 

- Тип водостана цилиндар Дв=12,5 m 
- Горња кота водостана 515,70 mnv 
- Кота дна водостана 494,50 mnv 
- Кота нивелете доводног тунела 487,00 mnv 
- Кота прага на улазу у цев под притиском 487,00 mnv 
- Пречник доводног тунела Дт=3,0 m 
- Кота маx. нивоа водостана за случај наглог затварања турбине за Qи=22,0 

m3/s 513,41 mnv  
- Хоризонтална дужина цевовода од водостана до рачве Лц=250,00 m’ 

 
Водостан је постављен на крају деривационог тунела под притиском,  
пројектовани су грађевински радови на водостану, водостанској затварачници и 
цевоводу до рачве код машинске зграде, који се састоји од шахтног и тунелског 
дела. 
 
По дужини цевовода пројектовани су следећи делови конструкције: 
 

- Тунелски део цевовода под притиском 
- Бетонски блок узводно од затварачнице 
- Водостанска затварачница 
- Бетонски блок низводно од затварачнице Б1 
- Шахтни део цевовода под притиском 
- Излазни тунелски део цевовода под притиском 

 
Тунелски део цевовода под притиском од водостана до прелазног дела на 
дужини од 22,56 m' са дијаметаром Дтц=3,0 m; истим као и дијаметар доводног 
тунела. Дијаметар Дтц од 3,0 m је условљен потребом усаглашавања са дијаметром 
доводног тунела, ради његовог ефикасног извођења. Обзиром на мали надслој 
стенске масе на овом потезу цевовода, предвиђа се да се исти изведе од армираног 
бетона дебљине д=0,30 m, са применом контактно-везног ињектирања по истим 
критериума као што је предвиђено код контактно-везног ињектирања бетонске 
облоге код доводног тунела. Код извођења скопних радова предвиђено је 
осигуравање калоте и опораца са слојем прсканог бетона д=6,5 cm са двојном 
арматурном мрежом Q131 и СН анкерима Ø 25 mm у калоти и опорцима по потреби. 
Улазни део тунелског цевовода у дужини од 5,0 m узводно од затварачнице, у 
старту се изводи као тунел са светлим отвором од 5,0 m, са армираном бетонском 
облогом д=35 cm МБ30. У овом делу је предвиђен почетак челичне цеви са 
конусним делом Ø 3000 mm на Ø 2400 mm уграђен ливеним бетоном 
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МБ30. Тунелски део, дужине 216,5 m, пречника светлог отвора Д=2,4 m, дебљине 
бетонске облоге 30 cm, панцероване челичним лимом дебљине 8 mm.  
 
Бетонски блок узводно од затварачнице - веза челичне цеви Ø 2400 mm са 
тунелским армирано бетонским делом цевовода од водостана до затварачнице Ø 
2400, остварује се у бетонском блоку дужине 5,00 m постављеном узводно од 
конструкције затварачнице. У овом делу предвиђена је прелазна деоница челичне 
цеви Ø 3000 mm, у цијев Ø 2400 mm на дужини од 5,0 m. Напред наведени блок има 
димензије дијаметра Д=5,0 m. Предвиђа се да се изведе у слободном простору 
(претходно изграђеног тунелског порталног дела Дтц=5,0 m), након завршетка 
тунелског дела цевовода од водостана према затварачници на дужини од 20,8 m. 
Почетни прелазни конусни део челичног цевовода узводно од затварачнице 
залива се ливеним бетоном МБ 30 у тунелу, на дужини 5,0 m. Предметни бетонски 
блок узводно од затварача практично прихвата аксијалне хидростатичке силе за 
случај затвореног водостанског затварача. 
 
Водостанска затварачница има функцију да омогући контролу цевовода и 
предтурбинских затварача, без пражњења тунелског дела довода. Предвиђен је 
тип лептирастог затварача, Ø 2400 mm, као и дијаметар цевовода под притиском. 
Оса водостанске затварачнице се налази на 35,71 m од осе водостана. Водостанска 
затварачница претставља заштитну кучицу са нето димензијама у основи 
А/Б=5,0/6,8 и висином Х=6,6 m. У кучици затварачнице предвиђен је лептирасти 
затварач Ø 2400 mm са потребном опремом за монтажу и експлоатацију, са 
аерационим вентилом за испуштање и упуштање ваздуха код пуњења и пражњења 
цевовода под притиском. На слободно постављену цев у кућици затварача 
предвиђена су 2 отвора за ревизију цевовода и водостана, узводно и низводно од 
затвараче. Конструкција кућице за затварачницу, пројектована је са зидовима и 
кровом од армираног "натур" бетона МБ 30, са патосом од бетона МБ 30. 
 
Бетонски блок низводно од затварачнице Б1 - од водостанске затварачнице, 
низводно 4,6 m, цјевовод под притиском мења правац осе у вертикали, са кољеном 
радиуса Р=1,5 Д, односно Р=3,6 m. Дијаметар цијеви је Ø 2400 m. Кољено у прелому 
хоризонталног и вертикалног дијела цјевовода је заштићено анкерним бетонским 
блоком Б1. 
 
Шахтни дио цјевовода под притиском - од бетонског блока Б1 низводно од 
затварачнице, од коте 484,00 mnv, оса цјевовода спушта се вертикално до коте 
444,00 mnv (на дужини од 40,0 m). На овом прелому осе цјевовода, предвиђен је 
анкерни бетонски блок Б2. Овај део цјевовода изводи се заливним бетоном МБ30 
са дијаметром челичне цијеви Дц=2,4 m у ископном профилу шахте Диц=3,0 m, 
осигураном прсканим бетоном са арматурном мрежом. Шахтног дела, дужине 
(висине) 42,5 m, пречника свијетлог отвора Д=2,4 m, дебљине бетонске облоге 30 
цм, панцероване челичним лимом дебљине 8 mm. 
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Излазни тунелски део цјевовода под притиском – од бетонског блока Б2 на дну 
шахтног дијела цјевовода (осовински на коти 444,0 mnv), до рачве цјевовода, 
цјевовод под притиском се изводи тунелски на дужини од 197,44 m' са Дц=2,4 m и 
заливном бетонском облогом МБ30 дебљине д=0,30 m (дебљина облоге је одређена 
из технолошких разлога за могућност уношења сегмента челичних цеви). На овом 
потезу је прдвиђено да ће се тунел извести у благом нагибу од и=2%. Ископни 
радови на овом потезу осигуравају се са облогом од прсканог бетона са двојном 
арматурном мрежом Q131, дебљине д=10 cm. На 50% ове дужине, у излазној зони 
где је плитак стјенски надслој изнад тунела (у пјешчарима и шкриљцима) поред 
примарне облоге од прсканог бетона, предвиђају се и челичне ременате као 
допунско осигуравање. 
 
Од укупне дужине цјевовода 285, 36 m: 

- Тунелски цевовод Ø 3 m 21,01 m 
- Конусни део цевовода Ø 3000/2400 уграђен у бетонски блок узводно од затв. 

5,0 m 
- Челични цјевовод Ø 2400, слободно постављен у затварачници 5,0 m 
- Челични цевовод Ø 2400, уграђен у анкерни блок, шахтни и тунелски дио 

цјевовода, уграђен са облогом од ливеног бетона д=0,30 244,89 m 
- Дужина цјевовода обложена челичним лимом 254,99 m 

 
Имајући у виду горе изнето, укупна дужина цјевовода заједно са рачвом од 20 m, 
износи 305 m. За елиминирање шуплина на контакту бетонске облоге и челичне 
цеви, ако и бетонске облоге и стене, предвиђено је контактно-везно ињектирање 
армирано бетонске тунелске облоге цевовода од водостана до затварачнице и 
бетонске и челичне облоге, шахтног и тунелског излазног дела облоге цевовода 
под притиском. 
 
Машинска зграда – је лоцирана на десној обали ријеке Бистрице са габаритним 
димензијама 31,45x18,45 m у основи, са максималном висином слемена машинског 
дела зграде од 17,55 m измјерено од улазног платоа машинске зграде. Саобраћајни 
приступ објекту омогућен је помоћу приступног пута који се надовезује на 
регионални пут Сарајево-Фоча и преко моста бране. 
Регулација ријеке – је урађена на потезу од цца 100,00 m’, у појасу машинске 
зграде. У зони машинске зграде предвиђа се потпорни бетонски зид, у дужини 
контакта зграде и речне обале. У већем дијелу регулације, изведба ће ићи са 
ископом у стијени како би се умањила скупа и допунска заштита. Подужни нагиб 
регулисаног корита је 0,7%. При пројектовање регулације, максимално је узето у 
виду да се користе постојеће теренске услове у кориту ријеке, као и услове за 
предвиђене објекте, притом је добивено ниво воде за 100 годишњу воду од 438,60 
мнм, а дубина воде у каналу у делу машинске зграде је око 4,3 m.  
Приступни путеви (саобраћајнице) су потребни за приступ до објекте на ХЕ Б-1. 
Треба имати у виду, да у зависности од извођење радова код тунеле (дали 
варијанта НАТМ са бушењем и минирањем или ако буде примењена ТБМ – кртица), 
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зависит ће и број приступних путева. У принципу, сви приступни путеви поћињу од 
магистралног пута Сарајево-Фоча и завршавају до предвиђеног објекта. За ХЕ Б-1, 
предвиђени су следећи приступни путеви: 

- до Преградног мјеста ......................................................................... L=135 m 
- до Машинске зграде ........................................................................... L=135 m 
- до Водостана ........................................................................................... L=565 m 
- до Приступну штолну (за варијанту израда тунела са бушењем и 

минирањем) L=620 m 
 

Режим рада 
 
Обзиром да се ради о проточној електрани која фактички нема акумулацију, 
регулација ће се одвијати по основу протока, односно ЕЕС мора прихватити сву 
електричну енергију која се буде произвела у ХЕ Б-1, што је уосталом и гарантовано 
концесиским Уговором између Дистрибуције АД Пале и Владе Републике Српске, 
односно БиХ. 

ХЕ Б-1 је предвиђена како за паралелни рад са ЕЕС-ом тако и за острвски рад на 
изолирану мрежу. 

ХЕ Б-1 има опцију локалног и даљинског (у диспецерском центру) управљања. 

Рад ХЕ Б-1 може бити контролиран ручно, са стране персонала у диспечерском 
центру, или укљученим системом комплетне аутоматске контроле 
хидроелектране посебно и система хидроелектрана у целини. 

Рад турбина у ХЕ Б-1, па и свим хидроелектранама на ријеци Бистрици, може бити 
контролисан по основу брзине (фреквенције) као и по основу нивоа воде код 
захвата. Рад турбина по основу брзине обавља се у периоду синхронизације 
агрегата са ЕЕС- ом и у прилици када агрегат ради на изолирану мрежу што је 
случај за ову ХЕ Б-1. Приликом рада у изолираној мрежи (Б-1) регулацијом брзине 
(фреквенције) индиректно се врши регулација по основу снаге потребне 
изолираној мрежи. 

Регулација по основу нивоа (протока) воде код захвата биће примењен када 
агрегати буду прикључени на ЕЕС. Том приликом је могуће подесити рад агрегата 
и са снагом мањом од капацитета који допушта искористиви проток код захвата. 

Основни предуслов (не и довољан) за старт и рад агрегата је присуство и ниво воде 
једнако или изнад подешене радне тачке код захвата. 

Веза са електро-енергетским системом  
 
ХЕ Б-1 се прикључује преко далековода 35 kV у постројење 35 kV трафостанице 
110/35/10 kV – Фоча. У следећој фази развоја мреже, хидроелектрана Б-1 ће се 
прикључити и на другу тачку 35 kV мреже кад буде реализиран развој електричне 
мреже чиме би се обезбедио двострани прикључак са ЕЕС-ом, растеретили 
далеководи, повећана сигурност погона хидроелектрана и смањили губици у 
преносу. 
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4.3. Опис могућих утицаја пројекта на животну средину 
 

Сви процеси унутар елемената сложеног система животне средине се одвијају на 
основу зависности једних од других, било да се ради о органским или неорганским 
елементима, у ком смислу свако постројење и технолошки процес, са својим 
специфичним карактеристикамау одређеним околностима може довести до 
поремећаја међусобних односа. Промјене се крећу од сасвим незнатних па до тако 
драстичних да поједини елементи потпуно могу изгубити своја основна обиљежја. 
Системски приступ наведеним односима кроз анализу критеријума односно у 
већини случајева даје задовољавајуће резултате, али само код њихове објективне 
квантификације и доследног поштовања међусобних односа. 
 

У циљу разматрања могућих утицаја на околину и извора емисија на локацији, 
потребно је сагледати све аспекте, идентификовати и анализирати све могуће 
негативне утицаје изградње и коришћења предметног постројења.  

Могући значајни утицаји на околину при изградњи ХЕ Бистрица-1 могу се 
подијелити према трајању на:  

 утицаје током изградње и 

 утицаје током коришћења. 

 
Све емисије током изградње и током експлоатације су сагледане парцијално на сваки 
сегмент животне средине и дате су у наредној тачки документа. 
 
У току извођења радова на изградњи објеката хидроелектране “Бистрица-1”, 
изградње приступних путева, током грађевинских активности на градилишту и дуж 
приступних путева, током допремања грађевинског материјала и одвожења 
отпадног материјала, може се очекивати емисија повећане концентрације прашине и 
издувних гасова из мотора са унутрашњим сагоријевањем, емитовање буке и 
вибрација, нарушавање постојећег фонда флоре и фауне, деградација земљишта, 
замућење водотока и сл. 
 
У току периода нормалне експлоатације хидроелектране нема опасности од 
загађивања ваздуха. Хидроенергија је позната као најрационалнији и најчистији 
обновљиви вид енергије, гдје се током производње електричне енергије не емитују 
штетни гасови у атмосферу. Основне промјене у хидрауличном режиму односе се на 
успоравање тока и издизање водног огледала, при чему долази до опадања брзина 
воде, и то нарочито при нижим протицајима. Ове промјене су најизраженије 
непосредно уз брану и интензитет им опада са удаљавањем од преграде. Поред 
промјене хидрауличких карактеристика тока у условима експлоатације система, 
доћи ће и до промјене биланса вода. Ове промјене исказују се кроз повећање малих 
вода и смањење амплитуде дневних протицаја. Важан утицај представља и ублажење 
посљедица плављења при појави великих вода. Мијењање нивоа површинских вода 
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директно ће утицати и на ниво подземних вода чиме се остварују квантитативне 
промјене подземних вода и повећавају њихове резерве. У току експлоатације могући 
су слиједећи утицаји на животну средину: 

 неконтролисано испуштање погонских уља, масти или нафтних деривата у 
тло и водоток, 

 промјена квалитета воде у новоформираној-несталној акумулацији усљед 
успоравања тока ријеке (смањена флуктуација воде), 

 смањење протока површинских вода низводно са утицајима на флору и фауну, 
те смањење количине подземне воде у низводном дијелу, 

 промјена количине површинских и подземних вода. 
 
Што се тиче утицаја на земљиште директни утицаји су везани за промјену намјене 
кориштења земљишта, као и потапање земљишта формирањем акумулација. На овај 
начин долази до трајног губитка земљишта усљед потапања површина земљишта за 
предвиђене акумулације као и за пратеће објекте система.  
У току експлоатације ХЕ „Бистрица-1“ не очекује се значајнији утицај на флору ширег 
подручја иако ће доћи до промјена у непосредној зони изградње овог објекта те 
утицаја на вегетацијске заједнице предметног обухвата. Грађењем акумулације 
престаје природни ток ријеке Бистрице што угрожава природно кретање рибљих 
врста уз и низ рјечни ток. Успоравање воде и наведено ограничење кретања риба ће 
имати прије свега негативни утицај на рибе које живе и полажу икру у јачој струји 
воде на каменитој или шљунковитој подлози. 
У наредној табели приказани су критеријуми за вредновање просторних размјера 
могућих утицаја. 
 

Табела 94. Критеријуми за оцјењивање просторних размјера утицаја 
 

Размјере утицаја Ознака Опис 
Глобални Г Могућ глобални утицај 
Државни Н Могућ утицај на националном нивоу 

Регионални Р Могућ утицај у оквиру простора - 
регије 

Општински О Могућ утицај у простору општине 
Локални Л Могућ утицај у некој зони или 

дијелу општине 
 

Приликом реализације пројекта не очекују се прекогранични утицаји на другу 
државу, Дистрикт Брчко или ентитет.  

 
Вјеројатноћа да ће се неки процијењени утицај догодити у стварности такође 
представља важан критеријум за доношење одлука о мјерама заштите. 
Вјеројатноћа утицаја одређује се према скали приказаној у наредној табели. 
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Табела 95. Скала за процјену вјеројатноће утицаја 
 

Вјеројатноћа Ознака Опис 
100% ВВ утицај извјестан 

више од 50% В утицај вјероватан 
мање од 50% М утицај могућ 
мање од 1% Н утицај није вјероватан 

 
Трајни губитак земљишта и уклањање вегетације су утицаји који су извјесни у зони 
преградног мјеста и зони планиране акумулације са вјероватноћом до 100% а 
ознака утицаја ВВ, утицај изјестан. Остали који су наведени у Студији у смислу 
непосредних утицаја и посредних утицаја као што су утицаји на ихтиофауну, 
утицаји на квалитет водотока и сл. се могу окарактерисати као утицаји 
вјероватноће више од 50% односно утицаји који су вјероватни. Промјена квалитета 
ваздуха, бука, продукција разних врста отпада, загаћење земљишта у оквиру 
микролокације, су утицаји чија је вјеројатноћа мања од 50% и њих дефинишемо као 
могуће.  

 
Временска димензија утицаја је такође значајан критеријум када дефинишемо 
утицаје неког пројекта на животну средину. Временску димензију утицаја 
одређујемо према скали и представљеној у наредној табели. 
 

Табела 96. Скала за процјену временске димензије утицаја 
 

 
 

Временска 
димензија 

утицаја 

Временска 
димензија, 

односно трајање 
утицаја у односу 

на временски 
хоризонт плана 

 
Трајање утицаја 

краткорочан (к)  
средњорочан (ср)  

дугорочан(д) 
 

Учесталост 
утицаја 

 
Повремен (п) 
Сталан (Ст) 

 
С обзиром да је ријеч о природно очуваној локацији, може се рећи да планиране 
активности имају дугорочан утицај на датој локацији у смислу измијењене намјене 
самог простора, визуелни изглед простора, кориштење земљишта и сл. У смислу 
трајања ових утицаја они су оцијењени као стални с обзиром да ће исти трајати 
након изградње и успостављања нових просторних цјелина у оквиру предметне 
локације а с обзиром на планирани временски период кориштења саме ХЕ.  
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4.4. Опис мјера за спречавање, самњивање или ублажавање штетних утицаја 
на животну средину 
 
Приликом израде Студије утицаја на животну средину пројекта изградње ХЕ 
Бистрица-1 на ријеци Бистрици у општини Фоча, анализирајући сваки од могућих 
утицаја дефинисане су мјере за спречавање, смањивање или ублажавање истих на 
животну средину.  
 
У мјерама заштите дефинисане су: 
 

 Мјере за заштиту ваздуха; 
 Мјере за заштиту вода; 
 Мјере за заштиту земљишта; 
 Мјере за заштите од буке; 
 Мјере за спречавање и смањење настајања чврстог отпада 
 Мјере за заштиту вегетације, флоре, фауне и екосистема; 
 Мјере заштите пејзажа; 
 Мјере за заштиту природног и културно историјског насљеђа; 
 Мјере за заштиту здравља становништва; 
 Мјере заштите инфра структуре; 
 Мјере које се предузимају у случају несрећа већих размјера 
 Планови и техничка рјешења заштите животне средине; 
 Остале мјере које могу утицати  на спречавање или смањивање штетних 

утицаја на животну средину. 
 

Све наведене мјере дефинисане су и описане у поглављу 2.5. Студије утицаја на 
животну средину. 
 
 
4.5. Скраћени преглед главних алтернатива које је носилац пројекта 
разматрао и навођење разлога за изабрано рјешење, с обзиром на утицаје на 
животну средину 
 
Поређење локација је извршено на основу слиједећих параметара: 

 Близина насељених подручја, 
 Положаја локације и насеља у односу на будућу акумулацију, 
 Геолошке, хидрогеолошке, геомеханичке карактеристике терена 
 Нивелета круне бране у односу на нивелету пута 
 Близине осјетљивих објеката (школа, здравствених објеката, терене за 

рекреацију и сл.). 
 
Извршено је поређење микролокација по референтним еколошким параметрима 
(слика у прилогу текста - разматране локације за изградњу хидроелектране „Б1 на 
ријеци Бистрици“. На основу свих претходно наведених критеријума за избор 
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најоптималније локације усваја се локација број 2 приказана на графичком 
прилогу. 
Избрана локација преградног мјеста је предвиђена после анализе три других 
преградних профила у кањоноидном делу тока ријеке Бистрице низводно од улива 
десне притоке ријеке Отеша. Анализирани профили су се показали као 
непогоднији са инжењерскогеолошког и хидро-геолошког аспекта (присуство 
каверни у левом боку, или неповољни са аспекта изводљивости улазне грађевине 
и тунелских радова на улазном делу довода). Код избора локације преграде и 
висине успора преграде извршена је промјена у однос на решење предложено у 
Самоиницијативној студији малих хидроелектрана на ријеци Бистрици, имајућиу 
виду ограничавајућу коту плављења насеља Миљевина – 504,00 мнм, као и 
(Главним пројектом) предвиђене радове за регулацију корита ријеке Бистрице на 
потезу од насеља Миљевине до ушћа ријеке Отеша. 

 

 
Слика бр.54 Предложене локације 
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5. АНЕКСИ 
 
Закони: 
 

 Закон о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 71/12, 79/15, 70/20) 

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

 Закон о заштити ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'', број 
124/11, 46/17) 

 Закон о водама (''Службени гласник Републике Српске'', број 50/06, 92/09, 
121/12, 74/17) 

 Закон о пољопривредном земљишту (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19) 

 Закон о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Српске'', број 
111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21) 

 Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, 
број 40/13, 106/15, 84/19) 

 Закон о геолошким истраживањима (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 110/13, 91/17, 107/19) 

 Закон о културним добрима (''Службени гласник Републике Српске'',број 
11/95 и 103/08) 

 Закон о заштити на раду (''Службени гласник Републике Српске'', број 01/08 
и 13/10) 

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

 Закон о рибарству (Сл. гласник РС, бр. 72/12) 
 Закон о ловству (Сл. гласник РС, бр. 60/09, 50/13) 
 Закону о заштити од нејонизујућег зрачења (''Службени гласник Републике 

Српске'', бр. 36/19) 
 

Правилници: 
 Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде 

(''Службени гласник Републике Српске'', број 44/01), 
 Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и шума (''Службени 

лист СР БиХ'', бр. 46/89);  
 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада 

(''Службени гласник Републике Српске'', бр. 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),  
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 Правилник о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, 
штетних и опасних материја у земљишту (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 82/21). 

 Правилник о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и 
побољшање квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 
3/15, 51/15, 47/16), 

 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, бр. 124/12) 

 Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само 
уколико имају еколошку дозволу (''Службени гласник Републике Српске'', 
бр. 124/12) 

 Правилник о условима за обављање дјелатности из области заштите 
животне средине (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 28/13) 

 Правилник о мониторингу радиоактивности у околишу (Службени гласник 
БиХ бр. 54/14), 

 Правилнику о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса 
(''Службени гласник Републике Српске'', бр. 112/05) 

 
Уредбе: 
 

 Уредба о вриједностима квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике 
Српске'', бр. 124/12); 

 Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха (''Службени гласник 
Републике Српске'', бр. 124/12); 

 Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 42/01) 

 Уредба о Црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 124/12) 

 Упутство о садржају студије утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Српске, број 108/13) 

 Уредби о строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама ("Службени 
гласник РС" број: 65/20) 
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ПРИЛОЗИ 
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Прилози: 
 

1. Рјешење о потреби спровођења процјене утицаја на животну средину за 
пројекат хидроелктрана Бистрица Б - 1 на ријеци Бистрица, општина 
Бистрица рјешење издато од стране Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републике Српске, број 15.04-96-144/21 од 
01.12.2021. год. 

2. Уговор о концесији за изградњу хидроелектрана Бистрица Б-1, Бистрица Б-
2а, Бистрица Б-3 на ријеци Бистрици, Влада РС и Електродистрибуција Пале, 
05-312-1290/06 од 30.08.2006. год., Анекс Уговора о концесији број 
05.07/312-233/09, март 2009., Анекс II Уговора о концесији, децембар 2009., 
Анекс III Уговора о концесији број 05.07/312-588/10, јул 2010., Анекс 
Уговора IV о концесији број 05.05/312-463/11, јули 2011., Анекс V Уговора о 
концесији број 05.05/312-885-4/12, фебруар 2013. 

3. Рјешење о одобрењу грађења хидроелктрана Бистрица Б- 1 на ријеци 
Бистрица, општина Бистрица рјешење издато од стране Министарства за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, број 16-
360-69/09 од 18.01.2011. год. 

4. Мишљењњ у вези издавања локацијских услова издато од стране 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију 
Републике Српске, број 15.02-052-783/22 од 23.02.2022. год. 

5. Мјерења квалитета ваздуха на локацији ХЕ Бистрица Б-1, ЈНУ Институт за 
заштиту и екологију РС, 2022. год. 

6. Мјерења нивоа буке на локацији ХЕ Бистрица Б -1, ЈНУ Институт за заштиту 
и екологију РС, 2022. год. 

7. Мјерења нејонизјућих зрачења ниских фреквенција за потребе изградње ХЕ 
Бистрица -1, ЈНУ Институт за заштиту и екологију РС, 2022. год. 

8. Карта просторна локација ХЕ Б-1 на ријеци Бистрици 

9. Прегледна карта сливног подручја ријеке Бистрице 

10. Карта хидрографске мреже сливног подручја ријеке Бистрице 

11. Карта постојећег кориштења земљишта у сливу ријеке Бистрице 

12. Карта насељености сливног подручја ријеке Бистрице 

13. Карта извод из просторног плана општине Фоча 

14. Карта приказа културних и природних вриједности у широј зони планиране 
ХЕ Б-1 

 
 
 
 
 
 


