
 

ЈАВНА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА УСТАНОВА 

ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

БАЊА ЛУКА 

Видовданска 43 
78000 Бања Лука 
Република Српска, БиХ 
Тел: +387 51 218 318 
Факс: +387 51 218 322 
ekoinstitut@inecco.net 
www.institutzei.net 

 

 

ЈИБ: 4401020860005 • ПДВ број: 401020860005 • МБС: 1-2170-00 • МБ: 1101862 
НЛБ Банка: 5620990000088958 • Unicredit Bank: 5510010000876230 • Addiko Bank: 5520000000552575 

Оснивач: Влада Републике Српске  
 

 

ПРЕТХОДНА ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

за изградњу МХЕ „Бјелава" на сливу ријека Бјелава и Мала Бјелава, 

у општини Фоча на земљишту означеном као парцеле бројеви к.ч. 

1035, к.ч. 1306, к.о. Љубина; к.ч. 1189/1, к.ч. 12/1, к.ч. 12/2, к.ч. 1191, 

к.ч. 1192, к.ч. 40, к.ч. 35, к.ч. 32, к.ч. 1064, к.о. Мјешаја; к.ч.1060, к.ч. 

593, к.ч. 670, к.ч. 674 к.ч. 669, к.ч. 619, к.ч. 618, к.ч. 1734, к.ч. 1762, к.ч. 

1761, к.ч. 1768 к.о. Закмур и к.ч. 1918, к.ч. 1968, к.ч. 1991, к.ч. 1992 к.о. 
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ЛИЦЕНЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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РЈЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ ПРОЈЕКТА 
 
 

Назив пројекта: Претходна процјена утицаја 
 
 

Број радног налога: 000225-21 

Датум издавања: 
18. 03. 2021. године 

Контакт тел: 

051/218 – 318 
Факс:  

051/218 - 322 
e-mail : 

ekoinstitut@inecco.net 
 

Наручилац/инвеститор: 
 

„СРБИЊЕПУТЕВИ" д.о.о., Фоча  

 

Адреса наручиоца: 
Карађорђева 70,  

73300 Фоча 
 

Контакт: 

Гордан Павловић 
065 850 224 

 
 

Предметни обухват: Објекат МХЕ „Бјелава" на сливу ријека Бјелава и Мала Бјелава, 
на земљишту означеном као парцеле бројеви к.ч. 1035, к.ч. 1306, к.о. Љубина; к.ч. 
1189/1, к.ч. 12/1, к.ч. 12/2, к.ч. 1191, к.ч. 1192, к.ч. 40, к.ч. 35, к.ч. 32, к.ч. 1064, к.о. 
Мјешаја; к.ч.1060, к.ч. 593, к.ч. 670, к.ч. 674 к.ч. 669, к.ч. 619, к.ч. 618, к.ч. 1734, к.ч. 
1762, к.ч. 1761, к.ч. 1768 к.о. Закмур и к.ч. 1918, к.ч. 1968, к.ч. 1991, к.ч. 1992 к.о. 
Ђеђево, општина Фоча. 

 

Рјешење издао директор: 

 

Проф. др Предраг Илић 
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ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ, ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ И ЛОКАЦИЈИ 

НА КОЈОЈ СЕ ПОСТРОЈЕЊЕ НАЛАЗИ 
 
 

 
Предузеће за путеве "Србињепутеви" Фоча је основано 1994. године као јавно 
предузеће за одржавање, заштиту, реконструкцију и изградњу путева Рјешењем 
Основног суда у Требињу број: РУ-1-729-00 од 02.09.1994. године. 
Након прве регистрације извршене су сљедеће промјене у регистрацији код Основног 
суда у Требињу: 

- Рјешење Основног суда од 17.05.1995. године у регистрационом улошку 
извршен је упис промјене облика својине и усаглашавање са Законом о 
државним предузећима 

- Рјешењем Основног суда од 05.06.1998. године извршено је усаглашавање са 
Законом о класификацији дјелатности о промјенама дјелатности и предузеће је 
регистровано под називом Основно државно предузеће за путеве 
"Србињепутеви" Фоча 

- Рјешењем Основног суда број: Фл- 116/01 од 23.08.2001. године извршен је упис 
промјене својине државног капитала, промјена облика организовања, промјена 
дјелатности, промјена лица овлаштеног за заступање и предузеће послује под 
називом: Предузеће за одржавање, заштиту, реконструкцију и изградњу путева 
"Србињепутеви" а.д. Фоча, улица Карађорђева број 70. 

- Рјешењем Основног суда број Фл: 146/03 од 03.09.2003. године извршен је упис 
промјене својине државног капитала, 

- Остале промјене у регистрацији су се односиле на промјену овлашћеног лица за 
заступање предузећа. 

Према Рјешењу број: Фи-19/05 од 00,69.2005. године овлашћено лице за заступање је 
Недељко Павловић. 
 

Назив предузећа:  

„СРБИЊЕПУТЕВИ" д.о.о.,  
Баљево Поље б.б., 
73300 Фоча 

Правни облик:   друштва са ограниченом одгворношћу 

Адреса инвеститора: 

Баљево Поље б.б., Фоча 

73300 Фоча 

Адреса локације постројења: 

Слив ријека Бјелава и Мала Бјелава, на 
земљишту означеном као парцеле бројеви к.ч. 
1035, к.ч. 1306, к.о. Љубина; к.ч. 1189/1, к.ч. 
12/1, к.ч. 12/2, к.ч. 1191, к.ч. 1192, к.ч. 40, к.ч. 
35, к.ч. 32, к.ч. 1064, к.о. Мјешаја; к.ч.1060, к.ч. 
593, к.ч. 670, к.ч. 674 к.ч. 669, к.ч. 619, к.ч. 618, 
к.ч. 1734, к.ч. 1762, к.ч. 1761, к.ч. 1768 к.о. 
Закмур и к.ч. 1918, к.ч. 1968, к.ч. 1991, к.ч. 1992 
к.о. Ђеђево, општина Фоча. 

Телефон: + 387  65 534 934 

Контакт особа Недељко Павловић 



ППррееттххооддннаа  ппррооццјјееннаа  ууттииццаајјаа  ннаа  жжииввооттннуу  ссррееддииннуу   

 

8 

 

Доношењем Статута на конститутивној сједници Скупштине, одржаној дана 
04.08.2001. године, предузеће је промијенило облик организовања из државног 
предузећа у акционарско друштво и као такво уписано је у судски регистар под бројем 
Фл-л 16/2001 од 23.08.2001. године под називом "СРБИЊЕПУТЕВИ" А.Д. Фоча, 
Карађорђева број 70 (у даљем тексту Друштво). 
 
У току 2013. године друштво је извршило промјену правне форме и промјену оснивача, 
односно умјесто акционарског друштва, друштво је регистровано као друштво са 
ограниченом одговорношћу, а Гордан Павловић је постао 100% власник друштва. 
Претежна дјелатност предузећа је регистрована код Републичког завода за статистику 
је: 42.12 изградња путева и аутопутева 
 
Дјелатност друштва је утврђена чланом 8. Статута Друштва и регистрована у Рјешењу 
суда регистра. За обављање регистроване дјелатности Друштво запошљава 55 стално 
запослених радника различитих струка и профила, а располаже са свом неопходном 
опремом и механизацијом за изградњу најразноврснијих грађевинских објеката. 
Друштво испуњава услове за грађење објеката нискоградње за које одобрење за 
грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и 
објеката високо-градње за који одобрење за грађење издаје орган јединице локалне 
самоуправе. 
 
Друштво "СРБИЊЕПУТЕВИ" доо Фоча је одлучно да своју дјелатност прошири на 
област енергетике, односно да одговарајуће материјалне и кадровске капацитете 
ангажује на изградњи малих хидроелектрана. Предметно предузеће је заинтересовано 
за изградњу мањих ХЕ, које су у надлежности Општине Фоча и оних за које је могуће 
добити концесију Министарства. 
 
У складу са Правилником о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад 
само уколико имају еколошку дозволу (Службени Гласник бр. 124/12) за предметне 
објекте потребно је прибавити рјешење о еколошкој дозволи као и према члану 3. 
Правилника о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину 
("Службени гласник Републике Српске", бр.124/12) и на основу члана 66. Закона о 
заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 16/18 и 
70/20), инвеститор је дужан покренути поступак за издавање еколошке дозволе у 
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.  
 
За израду Претходне процјене утицаја на животну средину кориштена је Студија 
економске оправданости мале хидроелектране „БЈЕЛАВА“ инсталисане снаге 3.900 
kW, на ријеци бјелава општина Фоча, Република Српска, БИХ, Урбанистичко-
технички услови, изводи из катастра као и остала расположива пројектно-техничка 
документација.  
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а) ОПИС ПРОЈЕКТА, ПОСЕБНО УКЉУЧУЈУЋИ ОПИС 

ФИЗИЧКИХ И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА 

ЦЈЕЛОКУПНОГ ПРОЈЕКТА СА ШЕМАТСКИМ ПРИКАЗОМ 

ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА РАДА, ПРИ ГРАДЊИ, РУШЕЊУ И 

УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКАТА, КАО И ОПИС ЛОКАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА 
 

 
На основу захтјева Инвеститора, а у складу са законском регулативом и увида у 
пројектну документацију утврђено је планирана изградња МХЕ „Бјелава" на сливу 
ријека Бјелава и Мала Бјелава, на земљишту означеном као парцеле бројеви к.ч. 1035, 
к.ч. 1306, к.о. Љубина; к.ч. 1189/1, к.ч. 12/1, к.ч. 12/2, к.ч. 1191, к.ч. 1192, к.ч. 40, к.ч. 
35, к.ч. 32, к.ч. 1064, к.о. Мјешаја; к.ч.1060, к.ч. 593, к.ч. 670, к.ч. 674 к.ч. 669, к.ч. 619, 
к.ч. 618, к.ч. 1734, к.ч. 1762, к.ч. 1761, к.ч. 1768 к.о. Закмур и к.ч. 1918, к.ч. 1968, к.ч. 
1991, к.ч. 1992 к.о. Ђеђево, Општина Фоча.  
 

 
Физичке карактеристике пројекта (архитектонско-грађевински опис објеката) 

 

Основни параметри постројења у зависности од инсталисаног протицаја 

MХE „БЈЕЛАВА“ 

MХE „БЈЕЛАВА“ је постројење које користи два водозахвата, један на ријеци Великој 

Бјелави кота 560 m.n.m, са укупним падом 153 m и други на ријеци Малој Бјелави кота 

776 m.n.m са укупним падом 369 m. Према анализи распореда енергетског потенцијала 

дуж тока ријеке Бјелаве овај потез је врло добар за могућности хидроенергетског 

искориштења овог водотока. 

MХE „БЈЕЛАВА“ је деривационо проточно постројење које се састоји од два тиролска 

водозахвата са таложницом на коти В1=560 m.n.m и В2=776 m.n.m, укопаног 

притисног цјевовода дужине L1=4 895 m, а L2= 5 225 m и машинске зграде на коти 

К.Д.В. 407 m n.m. 

Водозахват В1 са таложницом је лоциран на коти 560 m.n.m. Средњи вишегодишњи 

протицај на профилу захвата, према обради је Qsre= 1,70 m3/s на ријеци Велика Бјелава. 

Траса притисног цјевовода дужине од 4895 m је предвиђено да се гради уз ново 

пробијену трасу пута лијевом страном. Машинска зграда је лоцирана на коти 407 m 

n.m. 

Водозахват В2 са таложницом је лоциран на коти 776 m.n.m. Средњи вишегодишњи 

протицај на профилу захвата, према обради је Qsre = 0,19 m3/s на ријеци Мала Бјелава. 

Траса притисног цјевовода дужине од 5225 m је предвиђена да се гради уз ново 

пробијену трасу пута десном страном. Машинска зграда је лоцирана на коти 407 m n.m. 

Избор мјеродавних параметара за димензионисање постројења 

Код димензионирања постројења малих хидроелектрана полазна основа је избор 

мјеродавног (инсталисаног) протицаја и одређивање билошког минимума, који треба 

осигурати у кориту водотока низводно од захвата. 
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Избор оптималног пречника цијеви 

За доводне цјевоводе до машинске зграде предвиђени су цјевоводи од стаклопластике, 

односно цијеви од полиестерске смоле са кварцним пијеском армиране стакленим 

влакнима (ГРП - цијеви) за цјевовод са Велике Бјелаве док су за цијевовод са Мале 

Бјелаве усвојен челични цијевовод због високих притисака који прелазе 40 bara. Ове 
цијеви су одабране, јер имају лаку манипулацију и задовољавају услове високих 

радних притисака.  

Пропрачун је спроведен на основу усвојеног инсталисаног протока Qinst, а према 

обрасцу Bundsha. Ова формула даје добро издефинисан однос цијене коштања 

цјевовода и губитка енергије, гдје су губици на нивоу од 4%, а дозвољено је њихово 

повећање до маx 10%. 

Ради оптимизације цјевовода и смањења трошкова транспорта, усваја се пречник 

цјевовода нешто већи од добијеног горњом формулом из чега произилази да ће укупни 

линијски губици бити већи од 4% али се препоручује да не прелазе маx 10%. 

- Усвојени пречник цјевовода са Велике Бјелаве је: DN 1400 mm и, 

- Усвојени пречник цјевовода са Мале Бјелаве је: DN 600 mm. 

 

Прорачун основних параметара опреме 

Прорачун снаге MХE “Бјелава”: 

- Промјене у позицији водозахвата 1 са коте 475 на коту 560 m.n.m Промјена 

позиције машинске зграде са коте 490 м.м.м на коту 407,00 

- Промјена позиције водозахвата 2 са коте 820 m.n.m на коту 776 m.n.m 

-  (промјене се односе на измјену услова постојећих издатих концесија)  

 

Овом промјеном мјењају се и друге карактеристике MХE „Бјелава“: 

Прорачун годишње производње електричне енергије MХE “Бјелава”: 

Основни параметри измјене пројектоване хидроелектране MХE „БЈЕЛАВА“ су: 

Водозахват 1 Велика Бјелава 

- средњи годишњи протицај на профилу захвата 1           Qsr= 1,70 m3/s 

- инсталисани протицај захвата 1    Qinst=2,30 m3/s 

- биолошки минимум захвата 1       Qmin=0,255 m3/s 

- степен инсталираности       Qi/ Qsr =1,35 

- тип водозахвата       тиролски 

- кота горње воде захвата 1  560 m n.m 

- кота доње воде захвата 1    407 m n.m 

- бруто пад постројења          153 m 

- пречник цјевовода   DN 1400 mm 

- дужина цјевовода    4895 m 

- нето пад постројења            hn=123,99 m 

- хидраулички губици у цјевоводу   12,01 m 

- тип турбине   Пелтон 
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- број агрегата 2 

- инсталисана снага турбине 2x hi= 1500 kW 

 

Водозахват 2 Мала Бјелава             

- средњи годишњи протицај на профилу захвата 2           Qsr = 0,19 m3/s 

- инсталисани протицај захвата 2    Qinst =0,29 m3/s 

- биолошки минимум захвата 2       Qmin =0,012 m3/s 

- степен инсталираности захвата 2  Qi/ Qsr =1,53 

- тип водозахвата       тиролски 

- кота горње воде       803 m n.m 

- кота доње воде        407 m n.m 

- пречник цјевовода   DN 650 mm 

- дужина цјевовода    5 225 m 

- бруто пад постројења          hbr=396 m 

- нето пад постројења            hn= 363,85 m 

- хидраулички губици у цјевоводу   29,15 m 

- тип турбине   Пелтон 

- број агрегата 1 

- снага турбине           900 kW 

  

А) Прорачун снаге MХE “Бјелава”: 

MХE Бјелава Предложена измјена 

Средњи годишњи протицај Qsr (m
3/s) V1=1,70 

V2=0,19 
 

Предпостављени протицај Qi/ Qsr (m
3/s) V1=1,35 

V2=1,53 
 

Инсталисани протицај Qi(m
3/s) V1=2,30 

V2=0,29 
 

Усвојени пречник D (m) D1=1400 
D2=650 
 

Дужина цјевовода L (m) L1=4895,00 
L2=5225,00 
 

Кота водозахвата м.н.м. V1=560,00 
V2=803,00 
 

Кота машинске м.н.м. 407,00 
Бруто пад Hbr(m) 153,00 

396,00 
 

Снага постројења Ni (kW) Ni=3 900 
Годишња производња                Е год  

(GWh) 
15,29 

Број турбина  3 



ППррееттххооддннаа  ппррооццјјееннаа  ууттииццаајјаа  ннаа  жжииввооттннуу  ссррееддииннуу   

 

12 

 

Одабрана турбина Пелтон (kW) 1500+1500+900 
Број      обртаја 

турбине 

n (мин-1) 1000 

 

Претпоставка да је за нормалне људске потребе, у складу са стандардом, једном 

човјеку током године потребна енергије у износу од N = 3000 kW. 

Прорачун конзума који се може снабдјети електричном енергијом, 

А) MХE “Бјелава” : 

N = (Е год x 1000000) / 3000 

N = (17,05 x 1000000) / 3000 = 5 683 становника 

N = 5 683 становника 

 

Објекти постројења (Водозахват, Доводни цјевовод, Машинска зграда, 

Производни агрегати, Водозахват V1 и V2) 

Усвојени је захват у дну или “Тиролски ” захват и обликован је као ниски бетонски 

праг са захватним и незахватним дијелом. Овај тип захвата је одабран, јер се углавном 

ради о планинском водотоку који у току године има неравномјеран протицај, велике 

воде у кратком временском периоду (приликом наглог топљења снијега на околним 

планинама или након интензивних падавина) и велике количине крупног вученог 

наноса. Овом врстом захвата могуће је на једноставан и сигуран начин извршити 

захватање потребних количина вода уз истовремено безбједно пропуштање вишка 

воде, великих вода и наноса. 

Захват се састоји од прага са два дијела: од захватног дијела објекта (бетонски праг са 

решетком и сабирним каналом потребне дужине), незахватног преливног прага и 

крилних зидова. Функција захватног дијела је да изврши захватање потребних 

количина вода. Евакуацију вишка вода и спречавање уношења крупног наноса и 

пливајућих предмета врши се преко цијеле дужине прага. Да не би дошло до 

поткопавања корита низводно од водозахвата предвиђена је заштита корита и косина 

бетоном и ломљеним каменом. Радови унутар ријечног корита, привремено ће 

нарушити еколошку равнотежу водотока и доприњети замућењу воде. Сходно 

позитивним искуствима на оваквим захватима водит ће се рачуна да се ублаже ти 

ефекти. Користит ће се помоћне преграде и радити у периоду ниског водостаја. 

Бетонска преграда ће се камуфлирати са природним каменим громадама, а временом се 

очекује природно затрпавање бујичним наносима и обрастање бетонске грађевине 

вегетацијом. Иначе, након опсервирања слива ријеке закључује се да водном снагом и 

бујицом нанешене камене громаде константно мијењају морфолошки изглед ријечног 

корита. 

Сабирни канал са решетком је димензиониран да захвата инсталисане количине вода. 

Решетка на сабирном каналу је димензионирана тако да спречава уношење 

крупнозрног наноса. Изведена је у нагибу 10 % ради лакшег чишћења. Решетка је 

израђена од плоснатих штапова од нерђајућег челика. Димензије штапова износе (10 x 

50)  mm, са свијетлим размаком између штапова од 20 mm. Штапови ће бити 
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међусобно повезани округлом, челичном шипком. Носач решетке је израђен од 

завареног L профила по читавом обиму решетке. Штапови решетке се фиксирају у 

челичне рамове који се фиксирају у примарни бетон, а потом залију секундарним 

бетоном. Кроз решетку захваћене количине вода пропадају у сабирни канал. Нагиб дна 

сабирног канала је 5 %. На крају сабирног канала је табласти затварач. У погледу своје 

конструкције сви табласти затварачи представљају варену, челичну конструкцију 

израђену од конструкционих челика. Заптивање затварача ће се остварити заптивним 

гуменим профилима, а погони ће бити ручни. Вођице затварача су у аб зиду дебљине 1 

m који одваја преливни праг од таложника. На десној страни преливног прага је 

незахватни дио. Кота круне незхватног дијела прага је за 0,10 m виша од круне 

захватног дијела да би се омогућило захватање потребних количина вода при малим 

дотоцима. Евакуацију вишка вода и спречавање уношења крупног наноса и пливајућих 

предмета врши се преко цијеле дужине прага. Минимална дубина темељења је 50 cm у 

основној стијени. Коначна дубина темељења ће се утврдити након извођења геолошких 

истражних радова и приликом извођења ископа. 

На десној страни прага је бетонски крилни зид одвојен дилатацијом од преливног 

прага. Кота круне зида је 0,40 m изнад нивоа пројектоване велике воде. На десној 

обали је крилни зид са приступним платоом на истој коти. Са платоа је омогућен 

приступ механизмима за манипулацију затварачима на крају сабирног канала и 

зимског отвора. Преко пењалица на зиду који одваја сабирни канал од таложника 

могућ је приступ грубој решетци на захватном дијелу прага и њено чишћење. 

Водозахват је пројектован тако да се спријечи пролаз у цјевовод и угрожавање рибљег 

фонда и других акватичних организама. 

 

Слика бр. 1. Попречни пресјек водозахвата 
 
Да не би дошло до поткопавања корита низводно од водозахвата и испод прелива на 
таложнику предвиђена је заштита корита ломљеним каменом. На сабирни канал се 
наставља таложник - пјесколов. Основна функција таложника је уклањање ситног 
наноса који је прошао кроз решетку на захватном каналу. Таложник је хидраулички и 
технолошки димензиониран тако да уклања честице наноса пречника већег од 0,2 mm. 
 
Активни дио таложника је трапезно аб корито. Нагиб дна таложника је 1:5 ради 

спуштања талога према каналу ширине 0,60 m. Подужни пад дна канала таложнице је 5 

%. Активни дио таложника је са сабирним каналом и зимским отвором повезан 

прелазним дијелом, промјењиве ширине. Пад дна канала прелазног дијела је 8,95 %. 

Дилатацијом прелазни дио је одвојен од активног дијела таложника. Зидови прелазног 



ППррееттххооддннаа  ппррооццјјееннаа  ууттииццаајјаа  ннаа  жжииввооттннуу  ссррееддииннуу   

 

14 

 

дијела и активног дијела су од армираног бетона. Радним спојевима су одвојени зидови 

таложника од дна. Зид таложника према ријеци је вертикалан, ширине 0.5 m на дијелу 

са преливом и 30 cm на дијелу иза прелива. Тиролски прелив на таложнику служи за 

евакуацију вишка вода изнад Qinst које доспију у таложник. 

На улазу у таложник је зимски отвор са табластим затварачем. Зимски отвор је 
користан због ниских температура у зимским мјесецима и могућности залеђивања 

решетке на сабирном каналу. Међутим, због ниског положаја овај отвор се лако 

затрпава наносом, па је његова примјена корисна, али не и неопходна. 

На крају таложника је муљни испуст са затварачем за чишћење талога из таложника. 

Свјетли отвор је идентичан свјетлом отвору зимског улаза. Чишћење талога из 

таложника је могуће хидрауличким или механичким путем. свјетлом отвору зимског 

улаза. Чишћење талога из таложника је могуће хидрауличким или механичким путем. 

Отварањем затварача на муљном испусту и затварача на зимском отвору и затварањем 

затварача на крају сабирног канала могуће је брзо и ефикасно чишћење талога из 

таложнице. Испуштени талог из муљног испуста се каналом у кориту ријеке уводи у 

матицу Између таложника и улазне коморе је фина решетка, а на почетку цјевовода је 

табласти затварач. Улога ове решетке је да спријечи уношење пливајућих предмета 

који су доспјели у таложницу. Решетка је од плоштог жељеза 5 x 8 mm са свијетлим 

размаком између штапова од 15 mm. Изведена је у нагибу од 60о ради лакшег чишћења. 

Решетка се у дну ослања на прелив између таложника и улазне коморе. Преко улазне 

коморе је АБ плоча дебљине 30 cm преко које је омогућен приступ финој решетци и 

уређајима за манипулацију затварачима на муљном испусту. Прорачун захвата са 

таложником је рађен на основу уобичајених формула за хидрауличко димензионисање 

овакве врсте захвата. 

Доводни цјевовод L1 и L2 

За доводни цјевовод до машинске зграде предвиђени су два цјевовода један од 

стаклопластике, односно цијеви од полиестерске смоле са кварцним пијеском армиране 

стакленим влакнима (ГРП - цијеви) а други од челика. Ове цијеви су одабране, јер 

имају лаку манипулацију и задовољавају услове високих радних притисака. 

Нивелета цјевовода висински и ситуативно положена је тако да се радови сведу на 

минимум уз поштовање одређених принципа као што су: 

- нивелета цјевовода мора бити испод пијезометарске линије при свим режимима 

рада електране, 

- ради пражњења цјевовода пожељно је да нивелета има истосмјеран пад на 

цијелој дужини, а у правцу течења. 

 

Трасе будућих цјевовода цијелом дужином пружају се ново изграђеним путем и трасом 

која је дата на скици у прилогу. Тамо гдје то није било могуће потребна је изградња 

сервисног пута дуж овог дијела трасе. Сервисни пут прати трасу и нивелету доводног 

цјевовода, ширине је два метра од ивице рова, а изводи се углавном у засјеку. 

Сервисни пут се повезује са најближом постојећом саобраћајницом, а има функцију да 

омогући изградњу доводног цјевовода, као и за касније одржавање. 
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Ова два цјевовода крећу одвојено са два различита водозахвазта и састају се заједно у 

један ров на коти 472 m.n.m. 

Доводни цјевоводи се полаже у плануму новоизграђене трасе пута, а осовина цјевовода 

је према брдској страни. Усвојена је минимална дубина укопавања х=0,15+D (m) + 0,80 

(D - вањски пречник цијеви), чиме се обезбјеђује надслој изнад тјемена цјевовода од 
0,80 m. Ширина рова у дну зависи од речника цијевовода, а потребно је обезбједити по 

30 cm радног простора поред цијеви. Усвојена је нормална дубина укопавања х = 3 m. 

Ископани материјал, који није прикладан за уградњу у околини цјевовода потребно је 

одвојити. Дно рова је потребно извести према прописаном нагибу и дубини полагања 

цијеви. При томе треба избјећи свако ремећење збијености темељног тла. Ако је дно 

рова прекопано треба га изравнати прикладним материјалом и равномјерно збити. 

Испод цијеви се поставља подлога од пијеска да би се изравнала траса. Да би се 

осигурао угао налијегања цијеви од 90о пијесак се поставља и око цијеви до висине 9 

cm од дна рова и збија набијачем. Преостали дио рова око цијеви и изнад тјемена 

цијеви до висине 30 cm се засипа пробраним материјалом из ископа. Засипање се врши 

у слојевима од 30 cm уз пажљиво и обострано набијање. Слој изнад тјемена цјевовода 

дебљине 30 cm се не набија. На крају, ров се засипа материјалом из ископа са 

максималним зрном од 100 mm и збијености МС = 35 МPа. На дионици ван 

саобраћајнице затрпавање ће се завршити формирањем надслоја 0-15 cm како би се 

каснијим слијегањем површина терена изравнала. 

Тамо гдје није могуће обезбједити да се цијев укопава, она се поставља надземно на 

потпорне стубове довољног размака у завиосности од трасе и нагиба терена. 

На нормалним профилима биће приказан је додатни ров за полагање каблова. Ров је 

ширине 30 cm, минималне дубине 80 cm и изводи се према брдској страни рова за 

полагање цјевовода. Око самих каблова предвиђена је заштита од пробраног 

материјала висине 30 cm и исте гранулације као и материјала који се полазе око саме 

цијеви. 

Прије стављања у погон цјевовод се мора подвргнути пробном унутрашњем притиску 

(притисна проба) да би се спријечили губици воде. Испитивање притиска се смије 

проводити само када је цјевовод прописно уграђен. Прије додавања притиска цјевовод 

се мора до краја напунити водом, а затим се додаје притисак помоћу пумпе за воду 

(маx 1,5 - струки називни притисак цијеви, маx. трајање испитивања 1 сат). Крајње 

затвараче (слијепе прирубнице) треба за вријеме трајања испитивања подупријети у 

супротном смијеру од сила које се јављају. 

Осигурање хоризонталних и вертикалних ломова цјевоводом врши ће се бетонским 

анкерним блоковима. Настале аксијалне силе у цјевоводу производе на кривинама 

резултујуће силе смицања, које цјевовод развлаче. 

На потезима са падовима преко 15%, због спречавања подужног клизања цјевовода и 

засипа рова, комплетан цјевовод је убетониран. Овим бетоном обухваћени су сви 

вертикални ломови на означеним дионицама. 

Калкулације количина грађевинских радова за доводни цјевовод рађене су на основу 

пречника цјевовода, дужине цјевовода и тежине терена. Калкулисан је ископ рова, 

подлога од пијеска, затрпавање рова пробраном материјалом из ископа око цијеви, 

затрпавање рова преосталим материјалом из ископа до нивелете пута, осигурење 
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ломова цјевовода бетонским анкерним блоковима, те набавка и монтажа цјевовода са 

притисним пробама. 

Цијеви су пречника 600 mm и дебљине стијенке у зависности од називног притиска. 

Изабрана је називна крутост 5000 N/m2 јер је дуж трасе онемогућен приступ возилима, 

односно ГРП цјевовод није под саобраћајним оптерећењем. 

Цијеви се полажу у предходно ископани и припремљени ров минималне ширине у дну 

2 x DN (1m) и минималне дубине 1,4 m, што осигурава надслој од 0,8 m изнад тјемена 

цијеви. Са геомеханичког становишта је процијењено да цијевовод пролази стабилним 

тереном те да се не очекују тешкоће код изградње. 

Машинска зграда 

MХE „БЈЕЛАВА“ 

Машинска зграда је лоцирана у непосредној близини водотока, на погодној локацији, 

која је сигурна од плављења великих вода: 

- MХE „БЈЕЛАВА“, машинска зграда на коти 407 m n.m. 

Обзиром на изабрани инсталисани протицај и нето пад постројења као и два двојена 

цјевовода различитих притисака, као и проведене енергетско - економске анализе, у 

машинској згради су инсталиране три турбине типа пелтон снaге 2x 1500 kW и једна 

снаге 900 kW. 

Димензије машинске зграде одређене су у функцији димензија опреме. Конструкција 
машинске зграде и избор материјала од којих се гради одабрани су тако да се добија 
једноставно и економично рјешење и да се максимално уклопи у околину.  
 

Технолошке карактеристике пројекта (опис технолошког поступка) 

 

Технолошки простор се састоји од радног - погонског и монтажног дијела машинске 
зграде. Ормари управљања, регулације и заштита, те властите потрошње су лоцирани 
непосредно уз генератор. На улазу у машинску зграду пројектован је монтажни плато 
са којег се опрема једношинском ланчаном дизалицом преузма са возила и преноси на 
мјесто монтаже. Ова дизалица се креће по шини која је анкерним плочама везана за 
бетонску греду у стропу машинске зграде. Турбина је постављена у правцу притисног 
цјевовода, а на самом улазу цјевовода у машинску зграду лоциран је затварач, који 
нема сигурносну функцију него се затвара код ремонта или дужих застоја. Пројектован 
је са хидрауличким отварањем, затварање се изводи преко противтега с тим да је 
затварања спорије него затварање млазница турбине путем хидраулике. У одабраним 
габаритима машинске хале смјештен је и трафо. 
 

Производни агрегати 

На основу усвојених инсталисаног протицаја и срачунатих нето падова за усвојени 

пречник цјевовода те асортимана типизираних турбина за мале хидроелектране 

извршен је избор броја и типа турбина. Избор инсталисаног протицаја и броја агрегата 

постројења вршени су у складу са основном концепцијом да се оствари што већа 

производња енергије.  
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Основне карактеристике постројења за избор типа и броја турбина 

MХE “БЈЕЛАВА” 

- Инсталисани проток 
 

Q1inst = 1,70 m
3
/s          

Q2inst= 0,19 m
3
/s 

- Кота захвата 
 

560,00 m n.m.               

803,00 m-n.m 

- Кота машинске зграде 
 

407,00 m n.m. 

- Бруто пад 
 

Hbr1= 153 m 

Hbr2=396 m 

- Дужина цјевовода cca 
 

L1= 4852 m 

L2= 5225 m 

- Пречник цјевовода 
 

DN1=1400 mm 

DN2=650 mm  

- Инсталисана снага 
 

Pinst= 3900 kW 

 

Усвојена турбина: 

- Број турбина 
 

- 3 (1 500 +1500+900) 

- Тип 
 

- Pelton 

Водозахват 1 Велика Бјелава 

- средњи годишњи протицај на профилу 

захвата 1 

 

Qsr= 1,70 m3/s 

- инсталисани протицај захвата 1 

 

Qinst=2,30 m3/s 

- биолошки минимум захвата 1 

 

Qmin=0,255 m3/s 

- степен инсталираности 

 

Qi/Qsr=1,35 

- тип водозахвата 

 

tirolski 

- кота горње воде захвата 1 

 

560 m n.m 

- кота доње воде захвата 1 

 

407 m n.m 

- бруто пад постројења 

 

153 m 

- пречник цјевовода 

 

DN 1400 mm 

- дужина цјевовода 

 

4895 m 

- нето пад постројења 

 

hn=123,99 m 

- хидраулички губици у цјевоводу 12,01 m 
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- тип турбине 

 

Pelton 

- број агрегата 

 

2 

- инсталисана снага турбине 

 

2x Ni= 1500 kW 

 

Водозахват 2 Мала Бјелава 

- средњи годишњи протицај на профилу захвата 2 

 

Qsr= 0,19 m3/s 

- инсталисани протицај захвата 2 

 

Qinst=0,29 m3/s 

- биолошки минимум захвата 2 

 

Qmin=0,012 m3/s 

- степен инсталираности захвата 2 

 

Qi/Qsr=1,53 

- тип водозахвата 

 

tirolski 

- кота горње воде 

 

803 m n.m 

- кота доње воде 

 

407 m n.m 

- пречник цјевовода 

 

DN 650 mm 

- дужина цјевовода 

 

5 225 m 

- бруто пад постројења 

 

hbr=396 m 

- нето пад постројења 

 

hn= 363,85 m 

- хидраулички губици у цјевоводу 

 

29,15 m 

- тип турбине 

 

Pelton 

- број агрегата 

 

1 

- снага турбине 

 

900 kW 

 

Електромашинска опрема 

Прихваћено је рјешење са два агрегата за MХE „БЈЕЛАВА“. Генераторски напон је 0,4 

kV. На локацији гдје је предвиђена градња система малих хидроелектрана и не постоји 

одговарајућа средњенапонска мрежа па је предвиђена изградња прикључног 35 kV 

далековода. Он ће се користити приликом изградње MХE „БЈЕЛАВА“, а након 

изградње електране иста ће бити прикључена на наведени далековод и преко њега ćе се 

испоручивати електрична енергија у систем ЕП Републике Српске. 
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Агрегати 

Прихваћено је рјешење са три агрегата за MХE „БЈЕЛАВА“. 

MХE „Бјелава“ 2x1500 kW+1x900 kW=3 900 kW. 

 

Слика бр. 2. Пелтон турбина 

Сва опрема биће пројектована са обимним сигурносним факторима доказаним у 

пракси. Пројектни притисци за притисне компоненте које ће бити задржане биће већи 

или једнаки максималном притиску којем ће компонента бити изложена за вријеме 

било којег стања оптерећења укључујући пораст притиска. Компоненте ће бити 

пројектоване да издрже сва напрезања изазвана наглим промјенама режима рада и за 

екстремна напрезања изазвана наглим растерећењем турбине затварањем спроводног 

апарата. Пројектно рјешење ће такодер дати сигурност да опрема неће бити оштећена и 

неће прекомјерно вибрирати под најоштријим радним условима укључујући побјег 

турбине те услове брзог заустављања у случају опасности. 

Материјал ће бити нов и имат ће квалитет прве класе без оштећења. Сви дијелови бит 

ће израђени тачно према Европскин ИСО стандардима. Произвођач опреме пратиће 

задња позитивна искуства и комплетан посао биће извршен на темељан и стручан 

начин. Опрема ће бити радионички монтирана до најпотпунијег изводљивог обима. 

Турбина 

Турбине ће бити типа Пелтон вертикална на MХE „Бјелава“ на два лежаја који су 

монтирани на генератор турбине. Регулација снаге спроводним апаратом ће бити преко 

електро-хидрауличког турбинског регулатора. У случају нестанка напона или других 

потешкоћа ради чега долази до наглог растерећења агрегата, активира се одсјечник 

млаза чиме се спречава дотицај воде на ротор. Ротор турбине ће бити од нерђајућег 
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ливеног челика квалитета по DIN EN 10204-2.2 i 2.3 GX5CrNi13.4.  Пролази за воду 

биће глатки и ослобођен неравнина, улегнућа или пројекција које могу изазвати 

кавитацију. Ротор се монтира на вратилу турбине и бит ће статички и динамички 

избалансиран. 

Вратило ће бити начињено од челика класе по DIN нормама CK 35. Бртва вратила се 
конструише са лабиринтним бртвљењем. Кућиште турбине бит ће израдено од ливеног 

челика. Еластична спојница измеду турбине и генератора бит ће конструисана за 

брзину три пута већу од номиналног броја обртања. 

Турбински регулатор 

Регулатор је електро-хидрауличког типа са сљедећим функцијама: 

- регулација нивоа воде, 

- управљање брзином, 

- управљање отварањем и затварањем млазница, 

- управљање снагом, 

- брзина управљања - вођења температура лежаја, 

- аутоматско покретање и заустављање, 

- застој у случају опасности, 

- мониторинг, узбуна. 

 

Претурбински затварач 

Непосредно испред турбине на доводу притисног цјевовода смјештен је претурбински 

кугласти вентил. Он ће бити обезбјеђен као елемент затварања за монтажне радове и 
радове на одржавању, те за искључивање притисног цјевовода у току застоја машине. 

Вентил ће вијчаним спојем бити спојен на прирубницу на узводној страни, а на 

одвојиву прирубницу на низводној страни. 

Лептир вентил је конструктивно предвиђен да у случају опасности може бити затворен 

при пуном протоку воде. 

Кугласти вентил може бити отворен хидрауличким притиском, а затворен помоћу 

обарања тега. Вријеме затварања бит ће прилагођено како би се спријечио прековремен 

пораст притиска унутар притисног цјевовода. Позиција отворено и/или затворено на 

кугластом вентилу детектује се помоћу граничних прекидача. 

Дизалице у машинској згради 

Машинска зграда ће бити опремљена плафонским ручним шинским дизалицама, 

састављеним од одговарајућих "I" носача причвршћених за строп машинске зграде. По 

овим носачима кретаће се двије "мачке " са ланчаном типском дизалицом. Шине ће 

бити постављене од монтажног платоа по оси турбине и генератора до хидрауличког 

агрегата.  

Генератор 

Генератор је трофазна синхрона машина са ротирајућом узбудом. Прецизно 

димензионисани вентилатор монтиран је на страни генератора и спојен са турбином 

(driving end). Генератор је са хоризонталном осовином и смјером окретања супротним 

казаљкама на сату. Разводна табла генератора смјештена је уз генератор, ближа страна 
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према енергетском трансформатору и тако је димензионисана да омогућава 

постављање струјних трансформатора, регулатора напона, одводника пренапона. Тиме 

је омогућено једноставно повезивање као и функционалније управљање цијелим 

хидроенергетским постројењем. Изводи (прикључци) за енергетске каблове су отпорни 

на вибрације и биће стандардни, трожилни 0,4 kV-ни. Генератор је изведен са 

котрљајућим лежајевима са подмазивањем чији је животни вијек најмање 100.000 

радних сати, а подмазују се висококвалитетним мастима погодним са широк опсег 

температура. Лежајеви ће бити опремљени PT-100 температурним сондама које се 

монтирају завртањем. Исти тип сонди ће бити монтиран на сваком статорском намоту. 

Генератор ће бити способан да да излазну снагу 115% номиналне снаге уз номинални 

степен искориштења. Генаратор је пројектован да може да издржи, механичко 

магнетне ударе настале трофазним и једнофазним промјенама. 

Снага генератора у MХE „БЈЕЛАВА” изабрана је на основу подлога добијених из 

машинског дијела пројекта, према максималној вриједности снаге једне турбине на 

вратилу турбине и износи Pt1i2 max = 1500 kW, Pt3 max=900 kW. 

Називна привидна снага генератора за MХE „БЈЕЛАВА“ је израчуната на основу 

усвојених вриједности за степен искоришћења ng1 = 0,95 (просечна вредност степена 

корисности генератора ових снага у опсегу од 75% до 100% оптерећења) и cosφ = 0,9 
према изабраним снагама и износи: 

 

На основу прорачунатих вриједности, усвојени су генератори стандардни снага 

G1=G2=1600 kVA, и G3=1000 kVA напона 0,4 kV. Генератор је смештен у машинској 

сали на коти 407,0 m n.m. 

Усвојени су трофазни, вертикални синхрони самопобудни безконтактни (brushless) 

генератори, са ротирајућим трофазним диодним исправљачем у мосном споју. 

Генератор је у директној спрези са турбином и по својим карактеристикама одговара 

снази турбине тј. омогућава потпуно искоришћење расположиве снаге исте. 

Намотаји 

Намотаји и статорски и роторски ће бити у класи F. Дозвољене температуре за 

статорске намотаје је 80oC, за роторске 80oC i 90oC, температура амбијента 40oC, а 

расхладне воде 30oC. 

Расхладни систем 

Генаратор се хлади ваздухом, природном циркулацијом. Конструкција генератора ће 

бити прилагођена за нормалан проток расхлађног медија и одводњу настале топлоте. 
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Статор 

Статорски рам је од нерђајућег челика. Пројектован и израђен без било каквих 

оштећења. Статорско језгро са продорима је са веома малим губицима. Сваки продор је 

посебно и пажљиво обрађен. Статорски намотаји су урађени у Класи »F«, повезани 

међусобно посебним вијцима. Шест температурних сонди су грађене на принципу 
отпора у намотајима чиме се даје посебна температурна слика генератора, у свим 

погонским стањима. 

Конструкција ротора је у складу са најновијим достигнућима у производњи 

ротационих елемената генератора. Фактор сигурности примијењен код побјега 

генератора ће дефинише материјале, који ће се примијенити за израду генератора и 

неће бити мањи од 1,5. 

Осовина 

Осовина генератора је израђена од најквалитетнијх карбонских челика. Код прорачуна 

и утврђивања димензија осовине генератора, произвођач генератора у прорачун ће 

укључити све брзине укључујући и побјег. Осовина генератора је монтирана на ротор 

генератора, а њен други крај ће се прилагодити за спој са турбине. 

Лежајеви 

Генератор је са два лежаја, стандардне изведбе, с тим да је један водећи, а други (до 
турбине) комбиновани. Сваки лежај је једноставан за монтажу и демонтажу. У 

лежајевима, који су сегментног типа, се монтирају посебне сонде, које региструју 

температуру и дају алармни сигнал уколико температура пређе 100C, изнад допуштене 

500C, односно јавља се алармни сигнал изнад температуре 600C. 

Аутоматски регулатор напона 

Услови и ограничења рада аутоматског регулатора напона, биће у складу са 
препорукама ЕП РС и условима трајног рада хидроелектране.  
 

Енергетски трансформатори и трансформатори властите потрошње 

За енергетске трансформатое одабрани су учински трансформатори називне снаге T1 и 

T2= 1600 kVA и T3=1000 kVA (MХE „БЈЕЛАВА“), 0,4/35 kV, опремљени 

одговарајућим заштитама. За властиту потрошњу и напајање водозахвата одабран је 

суви трансформатор 15 kVA, 400/400 V спој DynS. Енергетски трансформатори су 

смјештени на трансформаторском платоу док је суви трансформатор од 15 kVA 

смјештен у ормару властите потрошње. 

Постројење средњег напона 

За MХE „БЈЕЛАВА“, одабрано је типско, фабрички монтирано и испитано, металом 

обложено и преграђено постројење за унутарњу монтажу са расклопиштем са SF6 

изолацијом. Постројење је смјештено на монтажном платоу супротно од улазних врата. 

Постројење је опремљено са три одвода један далеководни и два трансформаторска. 
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Прикључак на мрежу 

Електрана ће бити прикључена на енергетски мрежу у насељу и у насељу Трбушће на 

далековод. 

Властита потрошња електране 

У властиту потрошњу спадају потрошачи у машинској згради и на водозахвату. Цијела 

властита потрошња у машинској згради се напаја преко сувог трафоа 15 kVA, 10/0,4 

kV. 

Систем управљања 

Систем управљања је базиран на програмабилним логичким контролорима и SCADA 

систему који је изведен на персоналном рачунару. 

Систем управљања је конципиран тако да омогућава: 

- аутоматски рад електране без посаде, 

- аутоматски и ручни рад са посадом, 

- даљинско управљање и надзор са произвољног мјеста модемском везом са 

рачунаром на којем је инсталисана SCADA путем обичне телефонске линије, 

- даљински надзор путем GSM модема, 

- рад паралелно са мрежом и изоловани рад. 

 

Основне функције које обавља систем управљања: 

- Старт и стоп агрегата у нормалним условима и у условима поремећаја у мрежи 

или квара у електрани, 

- Мјерење електричних величина, 

- Мјерење температура, нивоа воде, броја окретаја агрегата, отвор млазница 

турбине, мјерење притиска хидраличког уља и др., 

- Електричне заштите, 

- Технолошке заштите, 

- Регулацију рада по нивоу, регулатор брзине окретаја (турбински регулатор), 

регулатор напона, регулатор cos φ, 

- Сигнализација, 

- Архивирање података. 

 

Сигнализација и аларми 

Сигнализација и аларми су остварени звучним сигналом и исписом порука на 

управљачком панелу у машинској згради (звучни сигнали су блокирани у случају рада 

без посаде), као свјетлосним сигналима и исписом порука на SCADA систему. У 

случају квара SCADA систем шаље поруку на одређени (одређене) телефонски број 
и/или СМС поруку на одређени (одређене) мобилни телефонски број. 

Систем једносмјерног напона 

Систем једносмјерног напона омогућава беспрекидно напајање свих потрошача који 

раде на 24 V и 110 V, једносмјерни напон. То се прије свега односи на PLC-ове и 

њихове компоненте, затим на склопке за трансфер властите потрошње, пумпу 
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хидрауличког агрегата покретану једносмјерним мотором, а која омогућава «блацк 

старт» агрегата. Такође систем једносмјерног напона обезбједује сигнални и 

управљачки напон 24 V једносмјерно. 

Систем једносмјерног напона омогућава функционисање система управљања више од 

24 сата у случају нестанка 0,4 kV напајања. Послије истека тог времена дошло би до 
пада система због пражњења акумулатора што треба спријечити покретањем 

генератора у изолованом режиму рада ради обезбјеђења напајања властите потрошње и 

пуњења акумулатора. 

Комуникације 

Електрана је опремљена једном обичном телефонском линијом која служи за говорне 

комуникације као и за модемску везу. Предвиђен је и GSM модем за надзор путем 

СМС порука. 

Систем уземљења 

Уземљење је остварено мрежом у бетонској конструкцији машинске зграде 

направљеном од Fe-Zn траке. Мрежа се састоји од два прстена, једног на генераторској 

коти и другог на коти монтажног платоа који су вертикално повезани. Такоде, прстени 

су спојени са арматуром у свим тачкама укрштања. Са такве мреже изведени су изводи 

у кабловски канал, изводи до генератора и турбине, трансформатора, средњенапонског 

постројења, ормара 0,4 kV опреме и извод за прикључак главног уземљивача. Главни 

уземљивач је формиран пружањем Fe-Zn траке у доводни канал притисног цјевовода, 

затим низводно уз одводни канал, а по потреби и у другим правцима да би се постигао 

довољно низак отпор уземљења. Изједначење потенцијала је изведено спајањем 

кућишта генератора, турбина, хидрауличког агрегата, трансформатора, 

средњенапонског постројења и кућишта 0,4 kV ормара бакарним каблом PF 1x50 mm2 

на бакарну сабирницу 50x10x700 mm смјештену на погодном мјесту, најбоље у 

кабловском каналу у близини ормара 0,4 kV. Бакарна сабирница је спојена на 

уземљење изведено са Fe-Zn траком. Такође, сви остали метални дијелови су спојени 

на уземљење, извршено је преспајање свих врата PF бакреним ужетом, као и 

преспајање свих прирубница притисног цјевовода. 

Полагање каблова 

Сви каблови (сигнални, енергетски) су положени у кабловске канале у машинској 

згради димензија 400x200 mm, затим у металне каналице, металне конзоле и кроз 

пластичне инсталационе цијеви разних димензија. Кабл за напајање водозахвата и 

сигнални кабл за водозахват укопан је у земљу дуж трасе цјевовода. Средње напонски 

каблови од постројења до стубова положени су дијелом у кабловски канал, а дијелом 

укопани у земљу. 

Мјерење електричне енергије 

Предвиђено је једно мјерно мјесто што се види на једнополној шеми. Ормарић са 

бројилима електичне енергије треба бити смјештен у посебној просторији или на 

вањском зиду машинске зграде тако да особље које врши очитање не мора улазити у 

машински салу или просторију средњенапонског постројења. Инструменти који служе 

за мјерење испоручене електричне енергије биће обавезно баждарени и пломбирани. 
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Опис микролокације планираног пројекта 

 
Предметна локација налази се на подручју источног дијела Републике Српске у 
општини Фоча. Изградња МХЕ „Бјелава“ планирана је на дијелу водотока ријека 
Велика Бјелава и Мала Бјелава, на земљишту означеном као к.ч. 1035, к.ч. 1306, к.о. 
Љубина;   к.ч. 1189/1,к.ч. 12/1, к.ч. 12/2, к.ч. 1191, к.ч. 1192, к.ч. 40, к.ч. 35, к.ч. 32, к.ч. 
1064, к.о. Мјешаја;  к.ч.1060, к.ч. 593, к.ч. 670, к.ч. 674  к.ч. 669, к.ч. 619, к.ч. 618, к.ч. 
1734, к.ч. 1762, к.ч. 1761,  к.ч.1768 к.о. Закмур и к.ч. 1918,к.ч.1968,к.ч.1991,к.ч. 1992 
к.о. Ђеђево, општина Фоча. Предметно земљиште је неизграђено смјештено у 
руралном подручју општине Фоча.  
 

 

 
 

Слика бр. 3. Топографска карта локације 
 
У околини планиране локације, тока ријеке Мала Бјелава на којој је превиђен 
водозахват бр. 2, на коти 776 м.н.в. налазе се предјели под шумом, мање површине под 
попљопривредом производњом, пашњаци, мање површине под засадима воћа и 
појединачни стамбени објекти у оквиру села Закмур. 
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Слика бр. 4. Локација водозахвата бр. 2 на ријеци Мала Бјелава 
 
Мала Бјелава је лијева притока ријеке Велика Бјелава. Укупна дужина водотока Мала 
Бјелава је око 5,34 км. Мала Бјелава настаје из неколико мањих врела. Других већих 
притока нема сем више мањих водотока који углавном настају из мањих извора. 
Највеће извориште је врело Врелак, релативно велике издашности. Мала Бјелава има 
веома висок градијент пада, који је посебно повећан у горњем дијелу тока око 8.9%, 
што ову ријеку сврстава у веома добар хидропотенцијал. 
 

 
 

Слика бр. 5. Положај предметне локације (Извор. Google earth) 
 
У близини тока ријеке Велика Бјелава на којој је планирана изградња водозахвата бр. 1, 
на коти 560 м.н.в. нема стамбених објеката изузев неколико помоћних објеката. У 
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околини локације су шумовити предјели, површине под пашњацима и неприступачни 
терени. 
 

 
 

Слика бр. 6. Локација водозахвата бр. 1 на ријеци Велика Бјелава 
 
Слив ријеке Бјелаве формира се на источним падинама планине Зеленгора, са 
генералним правцем тока запад – исток. Дужина тока је око 20 км, с тим што горњи и 
средњи ток, дужине око 12 км, носи име Врбничка ријека, док доњи ток носи име 
Бјелава и чине је Велика и Мала Бјелава. Тако Велика Бјелава има дужину тока око 5 
км, затим прима Малу Бјелаву као лијеву притоку са током дугим нешто мање од 2 км, 
а од саставка полази основни ток Бјелаве дужине око 3 км до њеног ушћа у Дрину.  

 
На крањем дијелу тока ријеке Бјелава која настаје спајањем ријека Мала Бјелава и 
Велика Бјелава на коти 407 м.н.в. планирана је изградња машинске зграде за потребе 
рада хидроелектране. Предметна локација се налази у непосредној близини улива 
ријеке Бјева у ријеку Дрину. 
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Слика бр. 7. Планирана локација машинске зграде МХЕ Бјелава 
 
У близини планиране локације машинске зграде налазе се појединачни стамбени 
објекти, ресторам, ријека Дрина и магистрални пут М-20 (Горажде, Фоча, Гацко, 
Требиње). 
 
Укупна површина сливног подручја је око 12,3 км2. Најважније саобраћајнице у сливу 
ријеке Бјелаве су: локални пут који од магистралног пута Фоча - Гацко, повезује 
насеља Закмур и Љубињу, затим локални пут који се одваја од датог пута и иде до 
каптаже водовода уз Велику Бјелаву, те локални пут који повезује насеља Врбица и 
Љубиња поново са магистралним путем Фоча – Гацко, у близини Тјентишта. Долином 
цијелог дијела Мале Бјелаве пролази некатегорисани пут за насеље Закмур. 
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Слика бр. 8. Карта сливног подручја ријеке Бјелаве, Сутјеске И Бистрице са 
распоредом водомјерних станица 

 

Макролокација подручја 

 
Фоча се налази у југоисточном дијелу Босне и Херцеговине (БиХ) унутар ентитета 
Република Српска. Смјештена на раскршћу путева Сјевер-Југ, Исток-Запад и са 
осталим дијеловима БиХ повезана је магистралним путевима М20 (Гацко-Фоча-
Устипрача) и М18 (Сарајево-Фоча-Никшић). 

Источна и јужна граница Општине представљају уједно и границу са Црном Гором 
(Плужине и Пљевља), на сјевероистоку се граничи са општином Чајниче, на сјеверу са 
Федерацијом БиХ (Устиколина и Горажде), на западу са општином Калиновик и на 
југозападу са општином Гацко. Положај Фоче је такав да је то природно насеље преко 
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кога се повезују сјеверни дијелови земље са југом и источни са западом. Таква 
карактеристика правца кретања имала је одраз на развој магистралних путева. Фоча је 
са ширим подручјем везана, магистралним путевима: Сарајево, Подгорица, Дубровник, 
Београд. Због значаја наведених путних праваца ова општина има повољан 
геопрометни положај, што позитивно утиче и на развој туристичке дјелатности. 
Укупна површина Општине је 1115 км2, од тога 71% је покривено шумом. 
Испресјецана је токовима 17 ријека и ријечица, као и са 8 глацијалних језера (на 
планини Зеленгора). 

Фоча се налази на надморској висини између 400 м (кањонске долине, ријечне котлине 
и поља) до 2.386 м (планински врх Маглића). Веома важна хидролошка значајност 
овога простора јесу бројна језера и водотоци. Ријека Дрина дуга је 364 км, настаје на 
Шћепан Пољу гдје се спајају Пива и Тара. Кроз Фочанску општину протиче у дужини 
од 26 км. Сложене физичко-географске карактеристике шире околине горњег слива 
ријеке Дрине, сразмјерно мала удаљеност од Јадранског мора, као и опште 
карактеристике атмосферске циркулације макро размјера, у највећој мјери утичу на 
климатске прилике. Обзиром на рељефне карактеристике овдје влада долинска клима, 
жупног карактера, која припада умјерено-континенталној клими. Просјечна годишња 
температура износи 10°С, а годишње се излучи око 900 мм падавина и то углавном у 
касну јесен и рано прољеће сто је карактеристика Средоземног режима падавина. 
Предпланинска клима обухвата горњи ток ријеке Дрине и долине ријека које се 
улијевају у Дрину (Бистрица, Сутјеска, Ћехотина). С обзиром на карактер рељефа 
општине, планинска клима заузима највише простора. 

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. 
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Слика бр. 9. Општина Фоча насељена мјеста и положај 

На подручју Општине имамо појаву литофацијалних комплекса из палеозоика, 
мезозоијски кречњаци и доломити и терцијарни језерски седименти глине, лапора и 
пјешчара. Неотектонски покрети издизања, током квартарне периоде, битно су утицали 
на садашње морфолошке карактеристике рељефа и геолошку структуру овог подручја. 
У оквиру неогеног басена Миљевина евидентирано је налазиште са богатим резервама 
мрког угља. 

На подручју Општине постоје 17 ријека и ријечица у дужини од 250 км. Најпознатије 
су: Дрина, Тара, Ћехотина, Сутјеска и Бистрица. 

Све планине које се налазе на подручју општине Фоча припадају динарском 
планинском систему,а чак преко 70 процената њене укупне територије има висину 
преко 750 метара. 



ППррееттххооддннаа  ппррооццјјееннаа  ууттииццаајјаа  ннаа  жжииввооттннуу  ссррееддииннуу   

 

32 

 

Најпознатије планине су: Маглић, Волујак, Вучево, Љубишња и Зеленгора (са својим 8 
језера ледничко глацијалног поријекла). https://www.opstinafoca.rs.ba/geografski-polozaj/  

Фауна ширег подручја 

 

Вегетација подручја општине Фоча пружа повољне услове за развој великог броја 
врста ловне и остале фауне, као што су: мрки медвјед (Ursus arctos), вук (Canis lupus), 
дивља свиња (Sus scrofa), срна (Capreolus capreolus), дивља мачка (Felix catus), јазавац 
(Meles meles), твор (Putoruis putorius), ласица (Mustela nivalis), вјеверица (Sciuridae), зец 
(Lepus europeus), лисица, куна и сл. Од птица овдје се могу сусрести јестреб (Accipiter 

gentilis), дивља патка (Anas platyrhynchos), фазан (Phasianidae), свраке, вране, сове и 
друге. Од интереса за заштиту су тетријеби (велики и мали) који су заштићени 
Директивама ЕУ, али и на националном нивоу. Мали тетријеб (ружевац) живи 
углавном уз горњу границу шумске вегетације у појасу између 1.600 и 1.900 мнв. 
Посебно је везан за површине обрасле клековином и претпланинском буквом са доста 
прогала, у којима су заступљене и планинска смрека, јаребика, лоницера, брусница и 
планинска врба. Остало је забиљежено да је у Босни и Херцеговини мали теријеб имао 
своја исконска станишта на масивима Маглића и Зеленгоре и на планинској коси 
Хрбљине (између Гламочког и Купрешког поља). Велики тетријеб углавном насељава 
старе састојине, са богатим подрастом, те доста грмолике флоре, у правилу шумског 
воћа. Прогале и мање отворене површине у станишту су обавезне. Преферира 
мјешовите преборне састојине, али налази се и у старим четинарским или лишћарским 
састојинама, углавном у неприступачним, неузнемираваним подручјима, изнад 1.000 
мнв. Највећу вриједност рибљег фонда имају поточна пастрмка, липљан, шкобаљ, и 
младица. 
 

Флора ширег подручја 

 

Од укупног биљног свијета, највећи значај, како и привредном тако и еколошком 
погледу, имају шумски екосистеми који су представљени сљедећим заједницама: 

- У нижим предјелима преовладавају храстове фитоценозе – шуме сладуна и цера 
(Quercetum confertae – cerris),  

- Изнад њих су шуме китњака и цера (Quercetum petraeae – cerris), односно шуме 
китњака (Quercetum petraeae montanum) на топлијим експозицијама, док су на 
хладнијим положајима заступљене шуме букве (Fagetum montanum).  

- На овом подручју такође фрагментарно егзистирају ријетко заостале енклаве 
шуме букве и јеле са смрчом (Piceo – Abieti – Fagetum).  

- У кањонима ријека и на литичастим падинама заступљене су термофилне 
фитоценозе – шуме црног граба (Orno – Ostryietum) и шуме букве и црног граба 
(Ostryo – Fagetum).  

Важно је нагласити велико учешће површина под брезом и јасиком као сукцесивни 
вегетацијски стадијум, што је директна посљедица неконтролисане сјече у прошлости. 
 
Климатске карактеристике подручја 

 
Климатографија ширег анализираног подручја је одређена специфичним положајем у 
односу на планинске вијенце у окружењу. Подручје се налази између Динарских 
вијенаца средње Босне на западу, Херцеговачких и високих планина Црне Горе на југу 
и југоистоку, као и нижих планина са сјеверне и сјеверноисточне стране. Отвореност 
долине Дрине према сјеверу условљава изложеност разматраног подручја хладном, 
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поларном ваздуху које стиже са сјевероистока Европе. Такође, усљед планинских 
масива са западне и јужне стране, утицај Јадранског мора на климатографију овог 
подручја је ограничен. Међутим, одређени утицај ипак постоји, што се огледа у 
распореду падавина у току године. Наиме, на основу расположивих података, у Фочи 
се 60% укупних падавина оствари у току хладнијег дијела године, што је одлика 
средоземног режима падавина. Нижа подручја на овом простору се одликују умјерено-
континенталном климом, која се граничи са субалпском и алпском климом. Због тога, 
само у току шест мјесеци (мај-октобар) просјечна температура на овом подручју је већа 
од 10°C. 
 
За ово подручје су карактеристичне температурне инверзије у котлинама, у току 
хладнијег дијела године, што се манифестује порастом температуре са висином. Ово 
условљава мању разлику у осмотреним средњим вриједностима температуре између 
нижих и виших зона. Тако просјечна температуре ваздуха у Фочи (395мнм), у току 
године износи око 10°C, док иста температура на околним планинским појасевима 
изнад 1 100 мнм износи 7.5°C. 
 
Карактеристика овог подручја је и велики број мразних дана. Годишње, у просјеку се 
јавља 93 дана са мразом, и то највише у току јануара. У просјеку се јавља и 15 дана са 
јаким мразевима (са температуром испод -10оС). Осим дана са мразом, може се 
примјетити да у љетњим мјесецима постоји и већи број тропских дана, када 
максимална температура ваздуха прелази 30°С. Најниже средње вриједности напона 
водене паре се јављају у јануару (5.7 mb), а највеће у августу (17.8 mb), и саме 
вриједности прате промјене температуре ваздуха током година. 
 
Релативна влажност ваздуха се креће у опсегу од 76% (љети - јул) до 87% (зима -
децембар/јануар), са средњом годишњом вриједности од 79.9% у МС Фоча. 
Анализирано подручје се налази на граници зоне прелаза из маритимног у 
континентални плувиометријски режим. Максималне вриједности средњих мјесечних 
количина падавина се на већем дијелу посматраног подручја јављају управо у јесењим 
и зимским мјесецима (новембар - Горажде 80.4 мм, Устиколина - 90.1 мм, Викоч - 91.5 
мм, Калиновик - 152.3 мм; децембар - Ифсар 106.8 мм, Фоча 100.9 мм) што је одлика 
маритимног режима. На станицама сјеверно од Горажда (Устипрача, Осјечани, 
Рогатица) највећа количина падавина се дешава у јуну што је одлика континенталне 
климе. Може се закључити да се маритимне одлике губе сјеверније од развођа 
јадранског и црноморског слива (планински вијенци Лелије, Зеленгоре и Лебршника 
јужно од ријеке Бистрице). Околина Фоче, интересантна за овај пројекат, има укупну 
годишњу количину падавина 930 мм (Табела 25). Рачунски период обраде података за 
МС Фоча је 1947 - 2008 година. Слика 7 приказује унутаргодишњу расподјелу 
падавина на различитим падавинским станицама на дијелу слива од интереса за 
разматране профиле. Број дана у години када има падавина (водени талог већи од 0.1 
мм) за МС Фоча износи око 115 дана. Максималне дневне количине падавина се налазе 
у интервалу од 51 мм до 110 мм. 
 
За разматрано шире подручје не постоје обрађени подаци о вјетру. У интересу 
дефинисања основних карактеристика вјетра у широј зони, анализиране су релативне 
учесталости и средње брзине вјетра за дступну најближу метероролошку станицу 
Пљевља у периоду 1949.-2005. година те се може закључити да је најзаступљенији 
југозападни правац. 
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б. ПОДАЦИ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОЈЕКТА СА ПЛАНСКИМ 

АКТОМ И  ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ АКТА 
 

 
Просторним планом Републике Српске дефинисане су потенцијалне локације за 
развој малих хидроелектрана. Наведени плански документ залаже се за кориштење 
обновљивих извора енергије, сагласно потренцијалима ресурса и локације, те 
рентабилности инвестиције. 
 
Основна карактеристика богатог хидропотенцијала малих водотока Републике Српске 
је што се он највећим дијелом налази у руралном дијелу Републике Српске, гдје 
постоје повољни природни услови за изградњу рентабилних малих хидроелектрана. 
Развојну могућност и шансу овог дијела државе, представља изградња малих 
хидроелектрана, преко којих се не доприноси само повећању количине електричне 
енергије, него су као произвођачи енергије битан елемент у локалној политици и 
покретач привредног развоја. 
 
Према Стратегији развоја Општине Фоча за период 2017-2026, развојни тим 
општине Фоча се поред осталог опредијелио за сљедећи стратешки фокус: „Боља 
искориштеност хидропотенцијала због развоја економије. На подручју општине Фоча 
налази се 17 водотокова који се могу боље искориштавати на различите начине. Један 
од начина је производња електричне енергије. На подручју општине постоји неколико 
МХЕ, а недавно је потписан споразум између Владе РС и Електропривреде РС којим је 
предвиђена изградња 4 нове МХЕ, што ће имати изузетан економски ефекат за 
општину Фоча. Други видови бољег кориштења хидропотенцијала односе се на 
развијање рафтинга и других видова рекреативног туризма.“ У сегменту Стратегије, 
План заштите животне средине наводи се слиједеће: „Повећати ниво енергетске 
ефикасности и кориштења обновљивих извора енергије. У наредном периоду Општина 
Фоча планира више пројеката повећања ЕЕ у зградарству који имају за циљ 
рационализацију енергетске потрошње, те смањење негативних глобалних учинака. 
Општина ће предвидјети подстицаје за кориштење соларних панела, те пружати 
потребну подршку инвеститорима за изградњу МХЕ на подручју општине Фоча“. У 
складу са наведеним у оквиру Стратегије развоја општине, предвиђен је Општински 
програм логистичке подршке инвеститорима за изградњу МХЕ. 
 
Обновљиви извори енергије, у које спадају и мали водотоци, по дефиницији су локални 
енергенти. Под појмом „локална енергетика“ обухватају се сви они извори, процеси и 
токови енергије, који су близу крајњем потрошачу и прилагођени су локалним 
изворима, околностима, могућностима и потребама за енергетским услугама. Локални, 
општински енергетски концепт развоја и изградње малих хидроелектрана је концепт 
развоја локалне заједнице у области енергетског искориштавања хидропотенцијала 
малих водотока. 
 
Општина Фоча нема израђен Просторни план. Предметна локација није обухваћена 
ниједним зонинг планом, зонинг планом подручја посебне намјене, регулационим 
планом, урбанистичким пројектом и планом парцелације. Чланом 59, став 3 Закона о 
уређењу простора и грађењу (Службени гласник РС, бр. 40/13) прецизирано је да ''ако 
зонинг план, зонинг план посебне намјене, регулациони план, урбанистички пројекат 
или план парцелације није урађен, до доношења тог документа, локацијски услови 
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израђују се на основу важећег документа просторног уређења и стручног мишљења 
правног лица које има лиценцу за израду докумената просторног уређења“.  
 
Увидом у Измјене и допуне Просторног плана Републике Српске до 2025. године, у 
поглављу „3. Просторна димензија економског развоја - еколошка ограничења и 
социјалне потребе; И. ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА, обрађене су „Мале 
хидроелектране“ из којег издвајамо: 
„Изградња малих хидроелектрана планирана је да би се убрзао развој руралних 
подручја, с обзиром на то да се највећи дио локација налази у тим областима. Укупан 
хидроенергетски потенцијал на свим сливовима у Републици процијењен је на 341МW, 
што одговара производњи око 1.500ГWх/год. Ради значајног потенцијала који припада 
малим водотоцима и његовог учешћа у укупном електроенергетском билансу 
Републике Српске, потребно је законом уредити сва питања у вези са пројектовањем, 
изградњом и експлоатацијом малих хидроелектрана.“ 
 
Један од критеријума приликом избора микролокације МХЕ објекта је и насељеност 
предвиђеног простора, при чему микролокације са мањом насељеношћу имају 
предност, а све у циљу смањења флуктуације односно могућег измјештања и 
пресељења становништва. 
 
Предметно подручје око ријеке Велике Бјелаве, Мале Бјелаве и Бјелаве није насељено 
што омогућава смањење трошкова око експропријације земљишта. Изградња и рад 
малих хидроелектрана је од општег интереса и може бити дата на концесију. 
Концесионо подручје је слив водотока на којем је могућа изградња, коришћење и 
одржавање малих хидроелектрана у складу са планским предпоставкама Законом о 
концесијама (Сл. Гл. РС 59/13), Законом о енергетици (Сл. Гл. РС 49/09), Законом о 
обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Сл. Гл. РС 39/13 и 108/13), 
односно у складу са Акционим планом Републике Српске за коришћење обновљивих 
извора енергије. 
 
Предузећу „СРБИЊЕ ПУТЕВИ“ д.о.о. Фоча, након спроведеног поступка, одлуком 
Владе РС додјељене су концесије за изградњу двије мале хидро електране МХЕ Бјелава 
и МХЕ Мала Бјелава. Детаљном разрадом и анализом пројекта у 2019 год, дошло се до 
закључка да је могуће постићи боље искориштење потенцијала ријеке Бјелава и Мала 
Бјелава спајањем концесија МХЕ Бјелава и МХЕ Мала Бјелава у једну а самим тим и 
машинска зграда на заједничку парцелу у МХЕ „Бјелава“, те је у јануару 2021. године 
потписан Анекс 1 уговора о концесији. Позиција водозахвата 2 је на коти  776,00 м.н.м. 
на ријеци Мала Бјелава, а водозахвата 1 на коти 560 м.н.м. на ријеци Велика Бјелава. 
Заједничка машинска зграда биће на коти 407 м.н.м. на крају ријеке Бјелава.                                         
 
Предметна МХЕ „Бјелава“ обухвата парцеле означене као к.ч. 1035, к.ч. 1306, к.о. 
Љубина; к.ч. 1189/1, к.ч. 12/1, к.ч. 12/2, к.ч. 1191, к.ч. 1192, к.ч. 40, к.ч. 35, к.ч. 32, к.ч. 
1064, к.о. Мјешаја; к.ч.1060, к.ч. 593, к.ч. 670, к.ч. 674 к.ч. 669, к.ч. 619, к.ч. 618, к.ч. 
1734, к.ч. 1762, к.ч. 1761, к.ч.1768 к.о. Закмур и к.ч. 1918, к.ч. 1968, к.ч. 1991, к.ч. 1992 
к.о. Ђеђево, општина Фоча. 
 
На дијеловима парцела к.ч. 12/1 и к.ч. 12/2, к.о. Мјешаја, општина Фоча, планирана је 
градња машинске зграде. На дијеловима парцела к.ч. 1189/1 к.о. Мјешаја и к.ч. 
1035,1306 к.о.Љубина, општина Фоча, планирана је изградња водозахвата 1. На дијелу 
парцеле к.ч. 593, 674, 1060 к.о. Закмур, општина Фоча, планирана је изградња 
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водозахвата 2. Цјевовод 1 планиран је преко парцела к.ч. 1189/1, к.ч. 1191, к.ч. 1192, 
к.ч. 40, к.ч. 35, к.ч. 32, к.ч. 12/2, к.ч. 12/1, к.ч. 1064, к.о. Мјешаја и  1918,к.ч. 
1968,к.ч.1991,к.ч. 1992 к.о. Ђеђево, општина Фоча. Цјевовод 2 планиран је преко 
парцела  к.ч. 1060, к.ч. 593, к.ч. 670, к.ч. 674 к.ч. 669, к.ч. 619, к.ч. 618, к.ч. 1734, к.ч. 
1762, к.ч. 1761,  к.ч.1768 к.о. Закмур и к.ч. 1918, к.ч. 1968, к.ч.1991, к.ч. 1992 к.о. 
Ђеђево, општина Фоча. 
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в. ОПИС ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА КОЈЕ БИ 

ВЈЕРОВАТНО ПРОЈЕКАТ МОГАО УТИЦАТИ 
 

 

Према подацима из Стратегије развоја општине Фоча стање животне средине, на 

подручју општине (што представља шири обухват локације) је слиједеће: 

 

- Квалитет ваздуха: Загађење ваздуха углавном је узроковано емисијом штетних 
гасова од сагоријевања конвенционалних горива у ложиштима индивидуалних и 
привредних објеката током сезоне гријања, те из моторних возила што је 
највише изражено у урбаним подручјима општине. На територији општине не 
постоје индустријски загађивачи који би у значајној мјери угрожавали квалитет 
ваздуха. У мање загађиваче могу се сврстати градске котловнице, аутосервис у 
Броду на Дрини и аутопраонице. У општини нема мјерних станица за 
мониторинг квалитета ваздуха, те не постоје подаци о основним полутантима и 
квалитету ваздуха. Програм мјерења квалитета ваздуха, као ни катастар 
загађивача такођер не постоји. 

- Воде и водни ресурси: Територијом општине Фоча протичу ријеке Дрина, 
Ћехотина (у цјелини представља природну вриједност и резерват), ријека Тара 
(у дужини од 24 км-уврштена 1977. године у еколошки резерват биосфере 
свијета и уписана 1980. са НП“Дурмитор“ у Регистар баштине при УНЕСЦО), 
ријека Сутјеска са природним ријеткостима, ријека Бистрица, Хрчавка, Перућки 
поток са водопадом Скакавац (75 м), Јабучница и мноштво мањих водотока. На 
Зеленгори се налазе глечерска језера „горске очи“ : Орловачко, Штиринско, 
Котланичко, Доње баре, Горње баре, Црно језеро, Бијело језеро и Трновачко 
језеро (територијално припада Црној Гори, али је смјештено уз саму границу 
зоне НП“Сутјеска“). Општина Фоча се снабдијева водом са сљедећих 
изворишта: Лучка Врела (највеће извориште које снабдијева град са 
приградским насељима, те сеоска подручја почевши од Мјешаја, Брода до 
Паунаца и Јошанице), Црни Врх (које снабдијева дио насеља Обилићево), 
извориште Крупица (које обезбјеђује воду за насеље Миљевина и Јелеч), те 
Ћеђево (с којег се снабдијевају становници села, а по потреби и становници 
насеља „Управа жељезнице“ и индустријска зона на Броду). 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. Општина Фоча нема постројење за 
пречишћавање отпадних вода те се отпадне воде директно испуштају у ријеку 
Дрину, Ћехотину и Бистрицу. У неким МЗ-а отпадне и оборинске воде 
завршавају у путним каналима, а како су канали земљани, у вријеме великих 
киша долази до сужавања путева. Неопходна је радикална реконструкција и 
проширење канализационе мреже, као и изградња уређаја за пречишћавање. 
Најкритичније стање је у урбаном дијелу града, посебно у МЗ Лазарево, која 
нема завршену јавну канализацију (урађена је И фаза). У овој МЗ поједина 
домаћинства су изградила властите септичке јаме, а доста домаћинстава отпадне 
воде испушта директно у ријеку Ћехотину у близини градског купалишта. Сви 
ндустријски погони у Фочи имају властити канализациони систем. Ниједна 
индустријска производња нема адекватно ријешен систем пречишћавања 
отпадних вода. Јавна установа “Воде Српске” из Бијељине надлежна је за 
контролу квалитета воде у РС. Мониторинг станице у сливу реке Дрине, на 
подручју општине Фоча, обухватају: 2 станице на оперативној мониторинг 
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мрежи (Бриони на Ћехотини и Рудо на Лиму), 1 станицу прекограничне 
међународне мониторинг мреже (Фоча на Дрини). По задњим извјештајима 
хемијско-биолошких анализа воде, као и анализа на тешке метале, може се 
констатовати да је квалитет воде задовољавајући. Подаци о квалитету 
подземних вода не постоје, с обзиром да се не обавља систематско праћење на 
подручју општине Фоча. Доступну подаци о квалитети подземних вода су 
везани за подземне воде које се користе за водоснабдијевање, а за које законска 
регулатива налаже контролу хигијенске исправности воде за пиће. 

- Земљиште: На подручју општине Фоча недостатаје прецизни и редовни 
мониторинг стања и кориштења земљишта, не постоје подаци о емисијама у 
земљиште, као ни о нивоу контаминације земљишта тешким металима и 
осталим хемијским агенсима. Недостају и подаци о здравственом стању 
земљишта, тј. о количини пестицида, органских и анорганских ђубрива, те 
других хемикалија које доспијевају у тло на годишњем нивоу. Не постоје 
подаци о проблему збијености тла, о физичком губитку земљишта, те физичком 
губитку пољопривредног земљишта на територији општине. Минска поља, тј. 
неексплодирана убојна средства и мине представљају највећу узурпацију 
земљишта, односно потенцијалну опасност антропогеног карактера за 
становништво и материјална добра на подручју општине. Регистровано је око 
двадесетак минских поља, а већи дио се налази на подручјима која нису 
насељена. 

- Стање шумских екосистема: Општина Фоча је изузетно богата квалитетним 
шумама, које заузимају 69% њене површине, а од тога је 90% у државном 
власништву. Шумама на подручју општине управљају Шумско газдинство 
“Маглић” и Национални парк “Сутјеска”. За разлику од осталих општина БиХ, у 
општини Фоча земљишне површине под шумама организоване су у релативно 
велике парцеле. Укупна површина шума и шумског земљишта на територији 
општине Фоча износи 67.049,97 hа. Структура шуме према власништву: 
приватних шума 12.666,19 hа (18,9%), док државне шуме обухватају 54.383,78 
hа (81,1%). 

- Биолошка разноврсност: Унутар Националног парка, који се налази под 
заштитом, је ријека Сутјеска са природним ријеткостима (клисура, тјеснац, 
врата, пећине, ендемна флора и фауна). Разноликост фауне у ријекама Дрини, 
Ћехотини, Сутјесци и Бистрици представљају природно богатство. Ток ријеке 
Ћехотине у цјелини представља природну вриједност и резерват. На подручју 
општине Фоча нису доступни подаци о површини мочварног земљишта, броју 
угрожених и рањивих биљних и животињских врста, „рамсарских“ нити 
заштићених станишта. 

- Управљање отпадом: Предузеће које управља отпадом на подручју општине 
Фоча је „Комуналац“,а.д. Одлагање чврстог отпада на подручју општине врши 
се на депонији „Бабин Поток“. Годишња количина отпада који се произведе у 
овој општини је од 25.000 до 30.000 м3. На подручју општине Фоча постоје 
погони за примарну прераду дрвета (пилане), који у току свог рада продукују 
отпад. У индустријској зони Брод на Дрини налазе се погони за производњу 
брикета и пелета који користе дрвни отпад, тако да се проблем овог отпада на 
овој локацији успјешно рјешава. Сталних дивљих депонија у граду нема, а 
повремене нелегалне дивље депоније редовно се чисте. 

 

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 
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актуелизиран. Урбанистички план општине Фоча је важио до 2001. године, а 2004. 
године урађена је његова ревизија и продужена му је ваљаност до 2008. године. 

 

Елементи животне средине на које би пројекат могао утицати: 

- с обзиром на обухват микролокације и подручје руралног типа са развијеним 
природним карактеристикама, шумовитим предјелима, пашњацима и мањим 
површинама под пољопривредном производњом значајни елементи који могу 
бити изложени негативним утицајима реализације пројекта су: 

o нарушавање постојећих природних карактеристика, (каналисање воде 
у цијеви чија је укупна дужина сса 10 км неминовно доводи до измјена 
природних одлика постојећег корита водотока и правца пружања цијеви 
које ће бити дијелом надземним а дијелом подземним путем), 

o нарушавање постојећих пејсажних карактеристика, (изградња 
цјевововода неминовно доводи до измјена  

o утицаји на квалитет водотока Мала Бјелава, Велика Бјелава, Бјелава, 
(смањен протицај у постојећим коритима водотока с обзиром да 
каналисање воде путем цијеви неминовно доводи до промјена физичко-
хемијских карактеристика воде, нарочито параметара као што су 
засићеност кисеоником, БПК, ХПК, суспендоване материје и сл. а сви ти 
услови битно утичу на опсатанк живог свијета у води). 

o утицаји на акватичне екосистеме и живи свијет водотока Мала Бјелава, 
Велика Бјелава, Бјелава, (каналисање воде у цијеви чија је укупна 
дужина сса 10 км, доводи до смањеног протицаја воде у водотоцима и до 
редукције популације поточне пасртмке, поточне мрене, ријечног рака, 
измјене врсте вегетације на обалама корита и сл. 

o утицаји на ријеку Дрину, (на крањем дијелу тока ријеке Бјелаве на коти 
407 м.н.в., планирана је изградња машинске зграде МХЕ, гдје ће се 
вршити каналисањо испуштање воде у ријеку Дрину што може утицати 
на повећање нивоа воде нарочито у периоду већих падавина гдје ће и 
природно долазити до повећања нивоа воде а што може изазвати и 
околна плављења).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ППррееттххооддннаа  ппррооццјјееннаа  ууттииццаајјаа  ннаа  жжииввооттннуу  ссррееддииннуу   

 

48 

 

г. ОПИС СВИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ, У СМИСЛУ ОЧЕКИВАНИХ ЕМИСИЈА И 

ПРОИЗВОДЊЕ ОТПАДА, КАО И ИСКОРИШЋАВАЊА 

ПРИРОДНИХ ДОБАРA, ПОСЕБНО ЗЕМЉИШТА, ВОДЕ И 

БИОЛОШКЕ РАЗНОЛИКОСТИ (БИОДИВЕРЗИТЕТА), У ТОКУ 

ЊЕГОВЕ ИЗГРАДЊЕ ИЛИ ИЗВОЂЕЊА У ТОКУ ЊЕГОВОГ РАДА 

ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 
 

 

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 постројења кућне турбине могу се 
подијелити према трајању на:  

� утицаје током изградње и 

� утицаје током коришћења. 

 

Извори емисија приликом изградње постројења 

Утицаји на квалитет вода 

Приликом изградње МХЕ Бјелава негативни утицаји на површинске и подземне воде 
могући су као посљедица:  

� уношења седимента и остатака вегетације, 

� случајног просипања или цурења уља и горива из радне 
механизације директно у површинске водотоке, 

� замућења воде у површинским водотоцима, 

� просипање отпадне воде од прања мјешалице за бетон, машина, 
алатки и посуда (креч, малтер), 

� одлагања отпада у корита, депресије или на обале водотока.  

 

Потенцијални негативни утицаји изградње једног оваквог објекта могу се 
манифестовати како на површинске тако и на подземне воде. За вријеме наглих излива 
атмосферских вода настаје замућивање вода те погоршање општих квалитативних 
карактеристика вода. Наведено може бити и посљедица формирања градилишта. Ови 
радови могу имати негативан утицај на површинске и подземне воде, али и појаву 
ерозионих процеса због уклањања површинског слоја земљишта. 

 

Због наведеног могуће је да се у одређеној мјери промијени природно стање терена 
формирањем огољеног простора подложног утицају атмосферских падавина. Један од 
негативних утицаја приликом градње јесте и извођење земљаних радова у циљу 
припремних радњи које претходе бетонским радовима и постављању цјевовода. Ови 
радови могу у незнатној мјери девастирати околни простор. Извођење радова захтјева 
присуство како запослених радника тако и механизације. Механизација користи 
нафтне деривате, гориво, разне врсте уља и мазива, што може да утиче на воду 
вегетацију и земљиште. 
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Грађевинским радовима отвара се површински слој терена стабилизован биљкама. 
Кишне капи ударајући у тло помажу дробљење и омекшавање тла, а отицањем воде 
односе се честице тла стварајући нанос, чиме настаје процес ерозије. Интензитет 
ерозије на неком подручју се може одредити категоризацијом ерозионих процеса према 
степену њихове разорности. Ерозиони процеси се разврставају у пет категорија: 

- I категорија-претјерано јаки ерозиони процеси, 

- II категорија-јаки процеси ерозије, 

- III категорија-процеси ерозије средње јачине, 

- IV категорија-слаби процеси ерозије, 

- V категорија-веома слаби процеси ерозије.  

С обзиром да у објекту није предвиђен санитарни чвор нити други потенцијални 
извори емисија отпадних вода у току рада објекта не очекују се негативни утицаји 
отпадних вода.  
 
Приликом извођења грађевинских радова препоручује се кориштење покретних еко-
тоалета за потребе запослених радника на градилишту. Негативни утицаји се могу 
јавити као посљедица припреме локације за изградњу, као и радова током изградње и 
то:  

� обезбјеђење приступних путева за извођење радова, 

� извођење земљаних и грађевинских радова на изградњи самих објеката, 

� извођење монтажних и електромонтажних радова, 

� извођење завршних радова на уређењу. 

Утицаји на квалитет ваздуха 

Добар квалитет ваздуха је предуслов за здравље и добробит људи и екосистема. 
Загађени ваздух утиче на различите начине на здравље људи, екосистеме и материјале. 
Атмосфера може дјеловати као средство транспорта загађујућих материја до удаљених 
локација, и других медија (копно и вода). У току извођења радова на изградњи 
предметног објекта могу се појавити одређене количине прашине и штетних гасова. 
Узрок емисија штетних материја у ваздух могу бити грађевинске машине којима ће се 
вршити радови на изградњи мини хидроелектране. При раду грађевинских машина и 
механизације које као енергент користе гориво процесом сагоријевања енергента 
настајаће емисије штетних гасова и прашине у ваздуху.  
 

Утицаји на квалитет земљишта 
 
Негативни утицаји на квалитет земљишта приликом извођења радова одражавају се 
кроз слиједеће: 

- уклањања хумусног слоја приликом припремних радова на ископавању, 
- могућност расипања нафтних деривата из механизације која се користи на 

градилишту, 
- расипање опасног отпада као што су зауљене крпе, истрошене гуме и сл. 
- неконтролисано одлагање комуналног отпада од стране заспослених на 

градилишту, 

- деградације земљишта као посљедице присуства тешких машина.  
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- посљедице одлагања грађевинског и других врста отпада, затим случајног 
просипања или цурења уља или горива из радне механизације, може 
представљати врло значајан негативан утицај по квалитет земљишта ако се не 
примјене мјере превенције или ублажавања негативних утицаја. 

- могуће загађење земљишта у случају акцидената (излијевање веће количине 
нафте или уља) може достигнути ниво еколошке несреће. 

 
Утицаји на продукцију отпада 
 
При извођењу радова на изградњи предметног објекта може се очекивати настанак 
слиједећих врста отпада: машинска уља и масти, горива и мазива из машина, 
транспортних и осталих средстава рада, чврсти отпад. Од машина и механизације 
настајаће отпадна машинска уља и масти, горива и мазива.  Поред тога, настајаће и 
одређена количина комуналног отпада. 

 

Према томе, отпад који се очекује да ће настајати на локацији приликом изградње МХЕ 
Бјелава према каталогу отпада датим у Правилник о категоријама, испитивању и 
класификацији отпада (''Службени гласник Републике Српске'', број 19/15, 79/18 и 
70/20): 

 

Шифра Назив 

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

13 03 06* минерална хлорована уља за изолацију и пренос топлоте другачија 
од оних наведених у 13 03 01*        

17 05 04 земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03  

17 02 01 дрво 

17 02 02 стакло 

17 02 03 пластика 

20 01 01 папир и картон 

  

Негативан утицај чврстог отпада може се минимализовати његовим адекватним 
збрињавањем. У том смислу потребно је на предметној локацији поставити 
водонепропусан контејнер за одлагање, а затим га збрињавати у договору са 
комуналним или другим предузећем које је овлаштено за управљање овом врстом 
отпада.  
 

Утицај на пејзаж 
 
Утицаји на пејзаж, повезани су са предложеним активностима на изградњи и раду мале 
хидроелектране биће значајни, узимајући у обзир топографске промјене, промјене у 
дренирању простора и вегетацији, што ће директно да утиче на изглед подручја и на 
љепоту пејзажа. Дуготрајни утицаји додатно појачавају озбиљност утицаја на промјене 
пејзажних одлика подручја. Изградња мале хидроелектране на датој локацији ће имати 
посебно негативне утицаје на вегетацијски покривач који ће се уклонити или потопити 
приликом изградње и рада предметног објекта.  
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Утицај на природна добра посебних вриједности 
 
С обзиром да је у питању локација гдје на предметној локацији нису констатована 
природна добра од посебних вриједности, не постоји могућност утицаја исте. Такође, 
изградња предметног објекта неће имати утицаја на природна добра посебних 
вриједности ширег подручја. 
 
Утицај на здравље становништва 
 
Емисија прашине која може да се јави у фази изградње предметног објекта може имати 
утицаја на околно становништво у случају већих концентрација прашине приликом 
извођења припремних земљаних и грађевинских, као и монтажних радова. Негативни 
утицаји на здравље околног становништва могу се јавити у случају загађења вода 
(површинских или подземних), као и због неправилног збрињавања отпада који ће 
настајати приликом изградње.  

 

Негативан утицај на здравље становништва може се испољити и због повећане 
концентрације штетних гасова у ваздуху. Може се претпоставити да ће штетни утицаји 
(прашина, бука, штетни гасови, вибрације) који се могу јавити приликом извођења 
радова на изградњи бити занемариви, односно неће имати већег утицаја на здравље 
околног становништва, ако се проведу све превентивне мјере заштите. Из 
превентивних разлога у току извођења радова на изградњи потребно је вршити 
мониторинг концентрација загађујућих материја. 

 
Утицај на укупан ниво буке 
 
Услијед одвијања радова на изградњи предметних објеката као посљедица рада 
механизације и машина настајаће бука која може утицати на повећање нивоа буке на 
локацији гдје се изводе радови. Ово могуће повећање нивоа буке које се може 
очекивати биће повременог карактера и не може имати значајан утицај на ниво буке у 
животној средини. Узрок повећаног нивоа буке може бити и рад више машина 
истовремено, али и у случају техничке неисправности механизације и машина које ће 
се користити при раду.  

 

У току извођења радова на изградњи предметног објекта мораће се извршити мјерења 
нивоа буке у животној средини, у правцу најближих стамбених објеката, којима ће се 
утврдити ниво буке у животној средини. Резултате мјерења упоредити са Правилником 
о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању буци (''Службени 
гласник Републике Српске'', бр. 56/16)како би се утврдило да ли ниво буке који настаје 
приликом извођења радова на изградњи прелази максимално дозвољени ниво буке. 
Могућ је повећани ниво буке током рада ангажоване механизације при извођењу 
припремних радова за монтажу. 
 

Извори емисија приликом експлоатације постројења 
 
Приликом кориштења предметног постројења не очекују се значајни утицаји на 
животну средину приликом редовног функционисања објекта. Негативни утицаји на 
животну средину се могу испољити усљед акцидентних ситуација на квару и оштећењу 
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постројења и појаве пожара. Детаљнији описи извора емисија су дати у наредним 
поглављима.  
 
Утицај на квалитет воде 

  

Приликом кориштења изграђеног предметног постројења не очекује се загађење 
подземних и површинских вода изузев у акцидентним ситуацијама: 

- код оштећења трансформатора гдје одређена количина уља може доспјети у 
земљиште и подземне воде, 

- неконтролисаног одлагања отпада на отвореном земљишту и сл. 
 
Добијањe електричне енергије процесом који се одвија у хидроелектрани представља 
један од најчистијих облика добијања исте. У овом случају не можемо говорити о 
загађењу воде приликом редовног рада постројења јер тог загађења нема. Загађења 
воде приликом рада постројења могу настати услијед техничке неисправности и/или 
немарности које би проузроковале просипање нафте, разних врста уља (хидрауличко, 
трансформаторско, турбинско) и мазива које се користе у току производње за 
одржавање постројења, односно немарно бацање отпада. Све набројано је веома опасно 
и загађују велике количине воде, односно нафта, уља и мазива су веома опасна за 
биљни и животињски свијет у води.  
 
Утицај на воде приликом рада мале хидроелектране више се огледа у промјени режима 
тока ријеке, стварању прелива што утиче на температуру и проток воде, измјени 
рељефа и микроклиме простора. Ово све треба потврдити испитивањима прије и након 
изградње МХЕ. Током рада може доћи ће до локалног замућивања воде. У случају 
акцидента неопходно је извршити узорковање и анализу воде и извршити поређење са  
граничниме вриједностима за квалитет воде, односно дозвољене вриједности 
параметара у отпадним водама које се смију испуштати у површинске воде дефинисане 
Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени 
гласник Републике Српске“, број 44/01). 
 

Табела бр. 1. Граничне вриједности за квалитет воде, у складу са Правилником о 
условима испуштања отпадних вода у површинске воде 

 
Параметар једнинца мјере гранична 

вриједност 

температура воде 0C 40 

pH рН 6,50-9,50 

таложивост након 30 min таложења ml талога/l 5 

укупне суспендоване материје g/m3 500 

ХПК бихроматни gО2/m
3 125 

БПК5 gО2/m
 ٭ 3

алкалитет g CaCO3/m
 ٭ 3

амонијачни азот g/m3 N 40 

нитритни азот  g/m3 N 10 

нитратни азот g/m3 N - 

укуни азот g/m3 N 100 

укунни фосфор g/m3 P 5 

угљентетрахлорид mg/m3 3000 

ДДТ mg/m3 400 

пентахлорефенол mg/m3 2000 
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алдрин mg/m3 10 

диелдрин mg/m3 10 

ендрин mg/m3 10 

изодрин mg/m3 10 

хексахлорбензен mg/m3 2000 

хексахлорбутадиен mg/m3 3000 

хлороформ mg/m3 1000 

1,2-дихлоретан mg/m3 200 

трихлоретилен mg/m3 200 

тетрахлоретилен mg/m3 200 

хексахлорциклохексан mg/m3 4000 

трихлорбензен mg/m3 100 

сума полицикличних хлорованих угљоводоника (ПАХ) mg/m3 200 

сума полихлорованих бифенила mg/m3 20 

фенолни индекс mg/m3 100000 

бензен mg/m3 100000 

толуен mg/m3 100000 

ксилен mg/m3 7000 

формалдехид mg/m3 25000 

минерална уља mg/m3 100000 

детерџенти mg/m3 10000 

сребро mg/m3 100 

алуминијум mg/m3 ٭٭ 

арсен mg/m3 100 

кадмијум mg/m3 50 

кобалт mg/m3 1000 

укупни хром mg/m3 1000 

шестовалентни хром mg/m3 200 

бакар mg/m3 1000 

гвожђе mg/m3 ٭٭ 

жива mg/m3 10 

манган mg/m3 500 

никл mg/m3 50 

олово mg/m3 500 

селен mg/m3 2000 

антимон mg/m3 2000 

калај mg/m3 2000 

цинк mg/m3 2000 

флуориди g/m3 50 

цијаниди g/m3 1 

сулфиди g/m3 2 

сулфати g/m3 200 

сулфити g/m3 10 

хлориди g/m
3 250 
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Табела бр. 2. Граничне вриједности према Уредби о класификацији вода и 
категоризацији водотока (''Службени гласник Републике Српске'' број 42/01) 
 

Параметар 
Класа квалитета површинских вода 

I II III IV V 

pH 6,8-8,5 6,8-8,8 6,5-9,0 6,5-9,5 <6,5;<9,5 

Електропроводљивост  uS 
cm-1 <400 400-600 600-800 800-1500 >1500 

aлкалитет 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 

укупне чврсте материје 
(испарни остатак) g/m3 

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

укупне суспендоване 
материје g/m3 

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

растворени кисеоник g/m3 >7 7,0-6,0 6,0-4,0 4,0-3,0 <3,0 

засићење воде кисеоником % 80-100 80-70 70-50 50-20 <20 

Пресићење воде кисеоником 
% 

- 110-120 120-130 130-150 >150 

БПК5 gO2 /m
3 <2,0 2,0-4,0 4,0-7,0 7,0-15 >15 

ХПК пермангантни gO2 /m
3 <6,0 6,0-10 10-15 15-30 >30 

амонијачни азот g/m3 N <0,10 0,10-0,20 0,20-0,40 0,40-1,00 >1,00 

нитритни азот g/m3 N <0,01 0,01-0,03 0,03-0,05 0,05-0,20 >0,20 

нитратни азот g/m3 N <1,0 1,0-5,0 5,0-10 10-25 >25 

укунни фосфор g/m3 P <0,010 0,010-0,030 0,030-0,050 0,050-0,100 >0,100 

сума полицикличних 
хлорованих угљоводоника 
(PAH) mg/m3 

<0,1 0,1-0,2 0,1-0,2 0,2-0,5 >0,5 

сума полихлорованих 
бифенила (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 

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

кадмијум, Cd mg/m3 - 0,05-1,0 1,0-2,0 2,0-5,0 >5,0 

укуни хром, Cr mg/m3 <5,0 5-15 15-30 30-50 >50 

гвожђе, Fe mg/m3 <100 100-200 200-500 500-1000 >1000 

манган, Mn mg/m3 <50 50-100 100-200 200-400 >400 

олово, Pb mg/m3 - 0,05-1,0 1,0-2,0 2,0-5,0 >5,0 

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 <0,50 0,50-0,70 0,70-1,0 1,0-1,7 >1,7 

број колонија аеробних 
органотрофа на 220С N/mL 

<103 103-104 104-105 105-7,5*105 >7,5*105 

укупни колиформи N/100 mL <50 50-5000 5*103-5*104 5*104-1*105 >1*105 
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Утицај на квалитет ваздуха 

Опрема за производњу електричне енергије у свом раду или при одржавању производи 
веома мало отпадних материја које у већој или мањој мјери могу негативно утицати на 
животну средину. При производњи електричне енергије у хидроелектрани, нема 
емисије штетних гасова у атмосферу, што је предност према Kyoto протоколу (1997 
године). Овај вид производње електричне енергије је најчистији и обновљив извор 
енергије. 

У случају акцидента у току рада МХЕ Бјелава неопходно је извршити мјерења 
квалитета ваздуха на локацији и измјеренје вриједноси загађујућих материја у ваздуху 
у животној средини треба да се упореде са граничним вриједностима прописаним 
Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (“Службени гласник Републике 

Српске” број 124/12), како би се утврдило да ли измјерене вриједности концентрација 
у животну средину прелазе максимално дозвољени ниво који је одређен поменутом 
Уредбом, а којим су утврђене граничне вриједности квалитета ваздуха. 

 
Табела бр. 3. Граничне вриједности, толерантне вриједности и границе толеранције за 

заштиту здравља људи (Уредба о вриједностима квалитета ваздуха (''Службени гласник 
Републике Српске'', бр. 124/12)) 

 

Период узорковања 
Гранична 

вриједност 

Граница 

толеранције 
Толерантна вриједност 

Сумпор-диоксид 

Један сат 350 µg/m3 64,2 µg/m3 414,2 µg/m3 

Један дан 125 µg/m3 - 125 µg/m3 

Календарска година 50 µg/m3 - 50 µg/m3 

Азот-диоксид 

Један сат 150 µg/m3 32,16 µg/m3 182,16 µg/m3 

Један дан 85 µg/m3 17,13 µg/m3 102,13 µg/m3 

Календарска година 40 µg/m3 8,56 µg/m3 48,56 µg/m3 

Угљен-моноксид 

Максимална дневна 

осмочасовна вриједност 
10 mg/m3 2,56 mg/m3 12,56 mg/m3 

Један дан 5 mg/m3 2,13 mg/m3 7,13 mg/m3 

Календарска година 3 mg/m3 - 3 mg/m3 

Суспендоване честице РМ 10 

Један дан 50 mg/m3 10,6 µg/m3 60,6 µg/m3 

Календарска година 40 mg/m3 3,42 µg/m3 43,42 µg/m3 
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Табела бр. 4. 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 µg/m3 

 

Количина емисије полутаната који настају из предметног објекта су занемарљивог 
карактера. 

Утицај на квалитет земљишта 

До загађења земљишта на локацији мале хидроелектране приликом њеног рада може 
доћи једино уколико се на локацији: 
� неконтролисано одлаже разноврсно продукован отпад, 
� неадекватно складиште нафта, уља и нафтни деривати, 
� нестручно рукује са уљима или другим нафним дериватима, 

 

Производња електричне енергије у малим хидроелектранама представљају технолошки 
процес из којег се не продукује чврсти отпад, нити другу врсту штетних и опасних 
материја, које би могле настати као нуспроизвод у току одвијања технолошког 
процеса. Међутим, за одвијање наведеног технолошког процеса неопходно је одвијање 
и других процеса и радњи из којих настаје одређена количина чврстог отпада.  

У случају неконтролисаног цурења уља и хемикалија и усљед неконтролисаног цурења 
уља из транспортних средстава, мјесто на ком је дошло до контаминације одмах 
очистити на слиједеће начине: 

 
 Aко се излије на бетонску површину, покупити инертним апсорбенсом 
или неким другим упијајућим материјалом, те исти складиштити тако 
да не загађује околину до одвожења на рерафинацију или третирања 
на неки други начин, у договору са овлаштеним предузећем за 
збрињавање опасног отпада; 

 Aко се излије на земљу, контаминирану земљу ископати, спремити у 
затворен контејнер до одвожења на рерафинацију или третирања на 
неки други начин, у договору са овлаштеном институцијом за 
збрињавање опасног отпада. 

 

У Републици Српској једини подзаконски акт о дозвољеним штетним материјама у 
земљишту је Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 
пољопривредном земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање 
(Службени гласник РС бр. 56/16) који се односи на пољопривредно земљиште. У 
наставку се дају граничне вриједности у складу са наведеним правилником: 
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Табела бр. 5. Граничне вриједности у земљишту  према Правилнику о дозвољеним 
количинама опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за 
наводњавање и методама за њихово испитивање (Службени гласник РС бр. 56/16) 

 
Тешки метали и 

потенцијално 
токсични елементи 

(укупни облик) 

Максимално дозвољене количине у зависности од текстуре 
зељишта (mg/kg) 

Пјесковито 

земљиште 

Прашкасто-

иловасто 

земљиште 

Глиновито 

земљиште 

Кадмијум (Cd)  0,5 1 2 

Хром (Cr)  40 80 120 

Бакар (Cu)  60 90 120 

Жива (Hg)  0,5 1 1,5 

Никл (Ni)  30 50 75 

Олово (Pb)  50 100 150 

Цинк (Zn)  60 150 200 

Кобалт (Co)  30 45 60 

Молибден (Mo)  10 15 20 

Арсен (As)  10 15 20 

Баријум (Ba) и 
њeгова једињења 

60 80 100 

Ванадијум (V) 30 40 50 

Талијум (Tl) 0,5 1 1 

Бор (B) 30 40 50 

Сумпор (S) 300 400 500 

Флуор (F) 150 250 350 

 

Утицај на продукцију отпада 

 
Отпад који се очекује да ће настајати на локацији приликом коришћења предметног 
постројења према каталогу отпада датим у Правилнику о категоријама, испитивању и 
класификацији отпада (''Службени гласник Републике Српске'', број 19/15,79/18 и 
70/20). 
 

Шифра Назив 

13 03 06* минерална хлорована уља за изолацију и 

пренос топлоте другачија од оних наведених у 

13 03 01*           

16 02 отпади од електроничке и електронске опреме 

15 01 амбалажа 

20 

03                                                        

           

остали општински отпади        
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Негативан утицај чврстог отпада може се минимализовати његовим адекватним 
збрињавањем. У том смислу потребно је на предметној локацији поставити 
водонепропусане контејнере за одлагање, а затим га збрињавати у договору са 
комуналним или другим предузећем које је овлаштено за управљање овом врстом 
отпада. Инвеститор ће морати склопити уговор о збрињавању отпада са овлаштеном 
службом. 
 

Утицај буке 

 

Бука и вибрације у току рада МХЕ Бјелава,  могу да се јави у току  рада турбина и 
генератора. Бука која настаје задржава се  и потпуно локализује унутар машинске 
зграде.   

 
У случају повишеног нивоа буке у животној средини  неопходно је извршити мјерења. 
Мјерења нивоа буке у вањској средини треба да се раде  према Правилнику о 

дозвољеним границама интензитета звука и шума (''Службени лист СР БиХ'' број 

46/89).  

 

Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и шума (''Службени 

лист СР БиХ'' број 46/89) дозвољени нивои вањске буке су дати у сљедећој табели: 
 

Табела бр. 6. 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 L10и L1 су они нивои буке, који су прекорачени у трајању 
од 10% односно 1% укупног времена мјерења односно периода дан или ноћ. 
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Утицај на флору и фауну 

Узевши у обзир горе наведено за очекивати је да ће се у дијелу водотока ријеке 
Бјелаве, између водозахвата и машинске зграде, због промјене количине воде, битније 
пореметити број животињске популације и биљног свијета у самом кориту ријеке и у 
околини корита. Међутим, изградњом будућег хидроенергетског комплекса, без 
ријешеног проблема миграције риба ка узводним локалитетима природно бројно стање 
јединки би се могло промијенити. Посљедица тога би била деградација не само рибље 
популације и постојећих акватичних заједница, већ и формирање нових акватичних 
цјелина. Изградњом ове хидроелектране биће највише погођене рибље врсте које живе 
у ријеци Бјелави и притокама ове ријеке због прекида њиховог природног кретања. 
Такође, промјене температуре воде и количине кисеоника угрозиле би живот неких 
рибљих врста. 
 
Могући негативни утицаји на терестричне екосистеме обухвата следеће потенцијалне 
притиске: 

• локалне промјене (микро) климатских фактора могу утицати на измјене састава 
вегетације у ужој зони; 

• евентуална висока колебања водостаја могу негативно дјеловати на ободну 
вегетацију, а посљедично и на друге организме који су везани за ова станишта; 

• промјене у нивоу подземних вода могу негативно утицати на станишта уз 
ријеку и 

• промјене водног режима могу имати негативне посљедице на поједине врсте 
које су стенофагне (имају уску валенцу у погледу исхране), као на примјер на 
воденкоса, птицу која се храни пужевима који су карактеристични за текуће 
воде. 

Од биљног свијета изградњом објеката система биће угрожена само мала површина 
под шикаром у долинама ријека Велике и Мале Бјелава. 
 

Утицај на природна добра посебних вриједности 
 
У току рада МХЕ Бјелава неће имати утицаја на природна добра посебних вриједности. 
 

Утицај на здравље становништва 
 
Предметни простор, на коме се планира изградања МХЕ Бјелава слабо је насељен. За 
вријеме експлотације МХЕ не очекују се директни утицаји на здравље најближег 
становништва. 
 
Утицаји на квалитет екосистема 

 
Изградања хидроелектране и измјена првобитног стања третираног екосистема ће 
неминовно довести до одређеног нарушавање еколошких фактора за акватичне 
организме. На овај начин ће доћи до поремећаја еколошке равнотеже у аутентичном 
сливном подручју ријека Велике и Мале Бјелаве. Дакле, доћи ће до крчења вегетације, 
губитка аутохтоних станишта биљног и животињског свијета и насељавање нових 
врста. Доћи ће, исто тако, и до поремећаја еколошке равнотеже и миграционих путева 
за акватичне организме. Евентуалне поремећаје природне равнотеже и природног 
прираста ихтиофауне и других акватичних организама у ријекама Велика и Мала 
Бјелава ће требати временом утврдити, те у складу са одредбама Закона о заштити 
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природе и Закона о рибарству Републике Српске, договорити и планирати мјере 
ублажавања евентуалних негативних 
ефеката. 
 

 

д. ОПИС МЈЕРА И СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊИВАЊЕ ИЛИ 

УКЛАЊАЊЕ  ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

 

С обзиром на природу радова који ће се одвијати на локацији изградње МХЕ “Бјелава“ 
у општини Фоча, мјере превенције би се односиле на спречавање или смањивање 
негативних утицаја на људе, флору, фауну, земљиште, воду, ваздух и друге сегменте 
животне средине током изградње и током кориштења објекта.  
 

Мјере за заштиту ваздуха 

 

Зa вријеме изгрaдње: 
- У току изградње користити савремену праксу и средства код организовања 

градилишта и извођења радова. 
- Предвидјети коришћење уређаја, возила и постројења која су према европским 

стандардима класификована у категорију с минималним утицајем на околину. 
- Теретна возила и друга возила, који ће довозити/одвозити грађевински 

материјал, прије изласка на саобраћајнице, очистити од остатака земље која се 
може наћи на точковима возила у складу са Законом о основима безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ. 

- Брзину и рад транспортних средстава прилагодити условима пута и дефинисати 
планом управљања саобраћаја. 

- 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. 

- 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). 

- Редовна техничка контрола испушних гасова мотора постројења и возила на 
радилишту, као и њихово редовно одржавање, као и коришћење горива са 
малим садржајем сумпора. 

- Користити нискосумпорна горива, као енергенте, код којих је садржај сумпора 
испод 1%. 

- Заштита од прашине при транспорту камионима, у нашим климатским 
условима, задовољава поступак орошавања водом. 

- Специфична потрошња воде за орошавање зависи од подлоге пута (за земљани 
пут са уваљаним хабајућим слојем од пијеска је 0,50 – 1,00 l/min), a oрошавање 
вршити 2 до 4 пута у току дана. 

- Приступне путеве као и друге градилишне путеве редовно одржавати и квасити. 
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- Локалне саобраћајнице предвидјети тако, да не поремете локални и транзитни 
саобраћај у односу на ситуацију прије почетка изградње. 

- При изградњи приступних путева водити рачуна да нарушавање изгледа 
околине буде минимално. 

 
У току експлоaтaције: 

- У току експлоaтaције предметних енергетских постројењa нису потребне мјере 
зaштите вaздухa, изузев у акцидентним ситуацијама. 

- Након изградње хидроелектране извршити поновно мјерење квалитета ваздуха, 
а уколико се уочи да је дошло до прекорачења вриједности прописаних 
Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике 
Српске број 124/12), 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. 

 
Мјере за заштиту вода 

 
За вријеме изградње: 

- Придржавати се мјера за уређење простора у току извођења радова на изградњи, 
кроз придржавање услова наведених у пројектној документацији и локацијским 
условима. 

- Користити технички исправну механизацију и превозна средства на 
градилиштима за транспорт опреме и материјала. 

- Прилазне саобраћајнице и манипулативне површине изградити на начин да се 
осигура одвод површинских вода прилагођен предвиђеној фреквенцији и терету 
транспортних возила који ће се кретати на наведеној локацији. 

- Течна горива чувати у затвореним посудама, смјештеним на сигурном мјесту, 
по могућности у бетонском базену. 

- У случају процуривања горива, потребно је одмах приступити ремедијацији 
загађене површине. 

- Одредити начин чувања и складиштења горива, мазива и уља, те депоновања 
старог уља и мазива. 

- Бурад која ће се користити за чување горива треба да су од поцинкованог 
челичног лима, заварене конструкције и са по два челична обруча ради заштите 
приликом премјештања, утовара и истовара. 

- Забрањено је прати машине и возила у зони радова, а добром организацијом и 
надзором минимизирати могућност инцидентног загађења воде због немарности 
особља. 

- Успоставити систем адекватног управљања отпадним водама већ у фази 
организације градилишта. 

- Сакупљати фекалне отпадне воде и третирати их на локалном постројењу за 
отпадне воде (септичка јама са таложницама и дезинфекцијом помоћу 
хлоринатора или одговарајућег другог типског постројења). 

- Септичку јаму редовно одржавати и чистити њен садржај путем предузећа 
овлаштеног за ту врсту активности или због једноставности на градилишту 
користити преносне еколошке санитарне тоалете, које треба опет у сарадњи са 
најближом комуналном службом редовно одржавати и празнити. 

- Водонепропусни плато за смјештај механизације изградити тако, да се изгради и 
систем за сакупљање воде са њега, а тај систем за сакупљање воде опремити 
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сепаратором уља и суспендованих честица, на ком би се сва прикупљена вода са 
овог платоа пречишћавала прије упуштања у реципијент. 

- На свим манипулативним површинама и радионицама пројектовати и изградити 
одговарајуће сепараторе уља за фазу изградње и експлоатације. 

- Забрањено је истресање ископаног материјала на обалу ријеке и у водоток. 
 
У току експлоатације: 
- Планираним водозахватом извршити све радње како би се обезбиједио што већи 

проток у кориту ријека у циљу заштите квалитета воде од погоршања и 
настанка процеса еутрофикације. 

- Загађења вода и земљишта специфичним загађујућима материјама не би требало 
бити у току нормалног рада хидроелектране и исправности уређаја 
минихидроелектране, али да би се то постигло морају се испоштовати сљедеће 
мјере заштите водотока од евентуалних загађења: 

• Потребно је наставити одржавати изграђени систем за 
сакупљање и пречишћавање оборинских вода са 
манипулативних површина и постројења машинске зграде. 

• Редовно одржавати сливнике за прикупљање воде са 
манипулативних површина и сепараторе уља и 
суспендованих честица. 

• Испод трансформаторског постројења машинске зграде, 
као и испод турбина, изградити непропусне танкване, уљне 
базене запремине довољне да могу примити сво евентуално 
исцурјело турбинско или изолационо уље из система 
машинске зграде. 

• Редовно прегледати обале ријеке у обухвату 
минихидроелектране и приступати санацији на мјестима 
гдје се уочи појава клизишта. 

 
Мјере за заштиту земљишта 

 
За вријеме изградње: 

- Придржавати се мјера за уређење простора у току извођења радова на изградњи, 
кроз придржавање услова наведених у пројектној документацији и локацијским 
условима које је потребно прибавити. 

- Користити технички исправну механизацију и превозна средства на 
градилиштима, за транспорт опреме и материјала. 

- Течна горива чувати у затвореним посудама, смјештеним на сигурном мјесту, 
по могућности у бетонском базену. 

- У случају процуривања горива, потребно је одмах приступити ремедијацији 
загађене површине. 

- Одредити начин чувања и складиштења горива, мазива и уља, односно 
депоновања старог уља и мазива. 

- Манипулативни плато у кругу хидроелектране асфалтирати, тако да се спријечи 
процуривање нафте и њених деривата у земљиште и евентуално цурење из 
моторних возила која се крећу у кругу минихидроелектране. 

- Смјештај свих возила и механизације која користе течно гориво, мора бити на 
уређеном водонепропусном платоу уз строгу контролу евентуалног загађења, 
односно процуривања. 



ППррееттххооддннаа  ппррооццјјееннаа  ууттииццаајјаа  ннаа  жжииввооттннуу  ссррееддииннуу   

 

63 

 

- Течна горива чувати у затвореним посудама, смјештеним на сигурном мјесту, 
по могућности у бетонажном базену, а уколико дође до излијевања горива, 
потребно је одмах приступити санацији загађене површине. 

- При раду механизације треба избјегавати ноћни рад, те сталну контролу 
исправности механизације. 

- Прије почетка изградње, одлагалишта грађевинског материјала планирати на 
локалитетима гдје ће бити најмање штете за биљни покров. 

- Ако се током ископа појави и одређена количина хумуса, исти депоновати на 
посебна мјеста гдје ће бити изолован од утицаја других материјала из ископа, 
као и загађена хемикалијама (моторна уља и нафта из механизације која се 
користи на градилишту), а уклоњени хумус оставити за хортикултурно уређење 
локације градилишта, чиме ће се умањити деградација земљишта. 

- Правилно одлагати комунални отпад до преузимања од стране надлежне 
комуналне службе. 

- Заштитити површине осјетљиве на ерозију средствима стабилизације која 
спречавају ерозију и наношење еродираног материјала у водоток, ово се односи 
на обале ријеке Јањ, на којима ће се изводити највећи обим грађевинских 
радова. 

 
У току експлоатације: 
Загађења земљишта у току рада хидроелектране нема, али да би се то постигло морају 
се испоштовати сљедеће мјере заштите водотока од евентуалних загађења: 

- Испод трансформаторског постројења машинске зграде, као и испод турбина 
изградити непропусне танкване, уљне базене запремине довољне да могу 
примити сво евентуално исцурјело турбинско или изолационо уље из система 
машинске зграде. 

- Редовно прегледати обале ријеке у обухвату минихидроелектране и приступити 
санацији на мјестима гдје се уочи појава клизишта. 

 
Мјере за управљање отпадом 

 
Зa вријеме изгрaдње: 

- Одвојено сакупљати грађевински отпад и комунални отпад. 
- 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 мора 
се уредно водити евиденција. 

- Комунални чврсти отпад, папир и картон, папирна и картонска амбалажа, 
пластика и пластична амбалажа, потрошене гуме које ће настајати у процеса 
рада мора се 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, мора се одлагати 
одвојено од осталог отпада у затворене водонепропусне контејнере, те одвозити 
у договору са надлежном комуналном службом. 
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- Отпадна уља и мазива се морају прикупљати у посебним бачвама, складиштити 
у индустријском кругу хидроелектране на наткривеној подлози, а затим 
испоручивати овлаштеној институцији. 

- Начин збрињавања грађевинског и другог отпада, количине материјала које ће 
се одстранити приликом извођења радова и план одлагања овог материјала, је 
саставни дио Елабората о уређењу градилишта. 

- Уколико дође до неконтролисаног истицања опасних материја (гориво и уље), 
обезбиједити довољне количине адсорбенса и адекватне посуде за прихватање 
горива, а њихов даљи третман препустити овлаштеној институцији која треба да 
обави уклањање опасних материја и санацију терена у складу са одредбама 
Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС, број 111//13, 106/15, 16/18, 
70/20), а загађено земљиште које се одстрани одложити у водонепропусни 
контејнер (предвиђен за одлагање опасног отпада), до његовог коначног 
збрињавања, те 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. 

- Уредити мјеста за привремено одлагање отпада (водонепропусна површина 
заштићена од атмосферског утицаја) или одлагање вршити у контејнере веће 
запремине до преузимања сакупљеног отпада од стране овлаштених и 
надлежних институција. 

- Да не би дошло до испуштања, цурења горива, техничких уља и масти из 
механизације и машина, механизација и машине које ће се користити при раду, 
морају бити технички исправне и мора се редовно вршити њихов преглед. 

- Све активности збрињавања отпада вршити у складу са Планом управљања 
отпадом који треба припремити у складу са члaном 22. Закона о управљању 
отпадом („Сл. гласник РС“, број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20). 

 
У току експлоатације: 

- Плутајући нанос, који ће се сакупљати на водозахвату, редовно сакупљати и 
складиштити на привремену депонију до преузимања од стране надлежне 
комуналне службе. 

- Онемогућити приступ депонији неовлашћеним лицима и спријечити 
неконтролисано разношење сакупљеног отпада. 

- Забрањено је самоиницијативно спаљивање прикупљеног отпада. 
- Инвеститор се обавезује за одржавање корита водотока и уклањање плутајућег 

наноса из корита Мала Бјелава, Велика Бјелава и Бјелава, као и на мјесту 
испуста воде у ријеку Дрину (дрво, пластика). 

- Искориштене нафтне деривате (уља и мазива) сакупљати и складиштити у 
металну бурад заштићену од атмосферског утицаја и приступа неовлаштених 
лица, до збрињавања са овлаштеном институцијом. 

- Прикупљени отпад класификовати према Каталогу отпада и збрињавати га са 
овлаштеним институцијама. 

- Произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво 
складиштење отпада прије његовог поврата или одлагања и 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. 
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Мјере заштите од буке 

 
За вријеме изградње: 

- Грађевинске радове изводити у одређеним временским интервалима и према 
одговарајућим прописима и стандардима у складу са Правилником о 
дозвољеним границама интензитета звука и шума (Сл. лист СР БиХ, број 46/89). 

- Забрањено је кориштење грађевинских машина у ноћном периоду, а радове 
ограничити на радне сате и дане у седмици. 

- Радници на градилишту треба да користе заштитну опрему од буке (штитнике 
за уши). 

- У случају да ниво буке прекорачи дозвољене вриједности, забранити 
кориштење механизације која производи прекомјерну буку. 

 
У току експлоaтaције: 

- У циљу спречавања емисије прекомјерне буке из објекта МХЕ, редовно пратити 
исправност и одржавати техничкие стандарде инсталисане опреме и уређаја. 

- Нису потребне мјере заштите становништва, а у току ремонта радници ће 
користити заштитна средства од буке. 

 
Мјере заштите пејзажа 

 
За вријеме изгрaдње: 

- Радове изводити искључиво у просторном обухвату који је утврђен у пројекту. 
- Ограничити крчење и скидање вегетације само на површинама гдје је то 

неопходно. 
- Забрањује се извођење било којих других радова осим предвиђених пројектом. 
- Није дозвољено извођење радова којим би се реметио или мијењао правац 

водотока, као ни радови на регулацији ријечног корита без претходне 
сагласности надлежних институција. 

- Све инсталације на локацији (струја, ПТТ) морају бити каблиране. 
- Трасе будућих далековода којима ће минихидроелектрана бити спојени са 

главним водовима електренергетског система морају бити пројектовани уз 
минимално нарушавање природних и амбијенталних вриједности и достављени 
Републичком Заводу за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа, 
на увид. 

- Објекти минихидроелектране треба да буду минималних габарита у којима је 
могуће развити предвиђени процес производње. 

- Објекте пројектовати тако да се каскадирањем и разуђеним габаритом 
неутралише утисак величине. 

- Приликом изградње објеката, колико је год могуће, примјенити локалне 
природне материјале (камен, дрво). 

- У спољној обради избјегавати употребу видљивог бетона, лима, пластичних 
материјала. 

- Након извршених радова обавезно спровести мјере рекултивације и санације 
терена, како би исти подсјећао на првобитно стање. 

- Након одношења лагерованог материјала, за то употријебљене површине морају 
се уредити према пројекту рекултивације, а читав простор око главних објеката 
система након завршетка изградње, хортикултурно уредити на начин да 
визуелно оплемени простор и уредити обала ријека и фитосанационо их 
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обезбиједити, како би се и на тај начин дао допринос еколошком оплемењавању 
ријечне долине, ради што складнијег уклапања објеката у окружење. 

- Пејсажно уређење локације извести као слободно, непарковско, уз употребу 
искључиво аутохтоне вегетације. 

 
У току експлоатације: 

- Одржавати уређене обале и одржавати чистоћу површинских вода и обале, а то 
доприноси прихватљивости објеката система минихидроелектране у простору. 

- Имплементација квалитетног пројекта вањског и хортикултурног уређења 
допринијеће добром уклапању и прихватљивости новоформираних објеката у 
амбијенталну цјелину. 

 
Мјере за заштиту флоре и фауне, ихтиофауне и екосистема 

 
За вријеме изградње: 

- Заштиту копненог и воденог екосистема подручја ускладити са законским 
прописима, нормативима, стандардима и другим актима из области заштите 
животне средине у Републици Српској и свијету (Европи), а првенствено са 
Законом о заштити природе, Законом о заштити животне средине, Законом о 
заштити и добробити животиња, Законом о ловству и Законом о рибарству. 

- У циљу заштите копнених екосистема потребно је вршити адекватан одабир 
привремених одлагалишта материјала, трасирање привремених прилаза за 
механизацију уз консултације са стручњацима из области заштите животне 
средине и пажњу посветити стаништима која су слабо насељена вегетацијом, јер 
су то често мјеста на којима се налазе ендемичне, или чак стеноендемичне врсте 
биљака. 

- У циљу заштите ихтиофауне у току изградње поштовати све мјере прописане 
кроз мјере заштите вода. 

- У току изградње објеката система минихидроелектране биће потребно искрчити 
сву вегетацију на површинама које ће заузимати ови објекти, те у циљу заштите 
вегетације и непотребног још већег уништавања биљног фонда на овом 
подручју, ограничити крчење вегетације и кретање грађевинских машина, 
механизације и транспортних средстава искључиво у простору одобреном по 
Главном појекту. 

- Инвеститор је обавезан извршити стручну процјену за количину дрвне масе која 
ће се искрчити сјечом шуме за потребе изградње минихидроелектране. 

- У циљу заштите околне фауне и њеног што мањег узнемиравања, користити 
технички исправну грађевинску механизацију са што мањим степеном емисије 
штетних продуката сагоријевања, буке и вибрација, организацијом градилишта 
и фазним начином изградње водозахвата омогућити пролазе, приступе 
појилиштима и хранилиштима. 

- Што већи дио објеката реализовати у кориту за велику воду, на сувом, а затим у 
маловодном дијелу године под заштитом привремених загата реализовати дио 
објекта који се налази у проточном дијелу корита. 

- Због заштите риба организација градилишта се мора обавити уз следеће услове: 

• Све вријеме током грађења обезбједити несметану 
проточност корита, како не би биле угрожене рибе на 
низводним дионицама. 
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• При реализацији привремених загата у току ријеке, ради 
реализацији фазе преграђивања основног корита, морају се 
предузети све мјере за заштиту риба. 

• Евентуално заробљене рибе унутар привремених загата се 
морају под контролом чланова риболовачке организације 
пребацити у проточни дио корита. 

 
- Све активности на градилишту које имају интеракције са рибљим популацијама 

морају обављати у координацији са риболовачком организацијом и еколошким 
инспекторатима. 

- Након завршетка радова посебну пажњу посветити фази спуштања затварача на 
водозахвату, ради пуњења система минихидроелектране, а у тој фази динамика 
спуштања затварача мора се прилагодити захтјеву да се обезбиједи неопходна 
проточност на низводном току ријеке. 

 
У току експлоатације: 

- У току експлоатације овог енергетског комплекса посебна пажња за заштиту 
флоре и фауне треба да буде усмјерена на заштиту ихтиофауне. 

- За побољшање изгледа пејсажа, све површине треба препустити природној 
сукцесији заједница, а све слободне површине предвиђеног захвата треба 
озеленити аутохтоном вегетацијом. 

- Приликом одржавања насипа и околног подручја избјегавати претјерану 
косидбу и сјечу вегетације, како би се избјегла појава једноличног и стерилног 
станишта, а нарочито у вријеме репродукције фауне птица и ловне дивљачи. 

- Ставом 3. члана 73. Закона о рибарству (Сл. гласник РС, број 72/12), налаже се 
корисницима свих хидроелектрана на риболовним водама, обезбјеђење 
несметаног пролаза рибама која се може остварити изградњом рибљих пролаза, 
лифтова и сл. 

- Изградити водозахвате тако да се  омогући лонгитудинална миграција риба из 
доње у горњу воду. 

- Поред основне мјере, изградње рибљих пролаза подузети и следеће мјере 
заштите живог свијета ријека Мала Бјелава, Велика Бјелава и Бјелава: 

• Одабрати улазне водозахватне објекте са заштитом за рибе 
(концепција је, одвраћање рибе од кретања у правцу 
водозахвата), што је према савременим стандардима 
изградње таквих објеката у земљама са највишим 
захтјевима очувања еколошког окружења. 

• У сарадњи са локалним спортско-риболовним друштвима 
континуирано пратити стање рибље популације у 
низводним и узводним дијеловима ријека Мал Бјелава, 
Велика Бјелава и Бјелава уз ангажовање стручних лица из 
области ихтиологије, која ће урадити анализу и процјену 
штете рибљем фонду која ће настати у току градње и у 
току експлоатације хидроенергетског постројења и узети 
активно учешће у порибљавању и обнављању рибљег 
фонда. 

• Поремећај миграторних путева (првенствено узводно), као 
и природне равнотеже и прираста ихтиофауне и других 
акватичних организама, утврдити, те у складу са Законом о 
рибарству и Законом о заштити природе, урадити план 
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санације и редовног вјештачког порибљавања и одржавања 
аутохтоних врста. 

• Евентуалне поремећаје природне равнотеже природног 
прираста пратити и одржавати на оптимум. 

• Заштита екосистема треба да подразумијева да се у 
новоформираним воденим условима интродукује млађ 
одличног здравственог стања. 

• Заштита екосистема подразумјева и анализу других 
животних заједница воде и то организама са површине 
воденог екосистема – Неустон, организама из површинских 
слојева воде – Зоолпанктон и Фитопанктон и организама 
дна – Бентос. 

• На преградном мјесту – водозахвату одржавати еколошки 
прихватљиви проток који се утврђује на основу 
хидролошких особина водног тијела за карактеристичне 
сезоне, као минимални средњи мјесечни проток 
деведесетпетпостотне обезбјеђености, на основу члана 65. 
Закона о водама ("Службени гласник Републике Српске, 
број 50/06), тако да се у току експлоатације овог 
хидроенергетског објекта безусловно поштује 
водопривредни и биолошки минимум у циљу заштите 
цијелог екосистема, поготово у сушном периоду, те 
проводити мјере управљања водним ресурсом, сагласно 
Водопривредној дозволи. 

• Одржавати систем за спречавање продирања риба у 
постројења минихидроелектране. 

• Омогућити постављање знакова којима се обиљежавају 
рибарска подручја. 

• Забранити риболов у ужој околини објеката 
минихидроелектране. 

• Строго се придржавати свих одредби дефинисаних у 
члановима 73. и 74. Закона о рибарству (Сл. гласник РС, 
број 72/12). 

• Строго контролисан рад хидроелектране, посебно у 
периоду мријеста риба је мјера заштите рибље популације. 

 
Мјере за заштиту културног насљеђа и археолошких налазишта 

 
- Уколико се у току радова наиђе на археолошки локалитет, а за који се 

претпоставља да има статус културног добра, о томе обавијести Републички 
завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа и предузети све 
мјере како се културно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 

- Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-
палеонтолошког или минералошко - петрографског поријекла, а за које се 
претпоставља да има статус споменика природе, обавијести Републички завод 
за заштиту културно-историјског и природног насљеђа и предузети све мјере 
како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног. 
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Мјере зa услове живота у вандредним ситуацијама 

 
- Приликом изградње и рада хидроелектране постоје инцидентне ситуације 

којима се могу сматрати неповољни догађаји настали током експлоатације 
система, било због хаварија, или због дјеловања више силе. 

- Са гледишта планираног система посебно инцидентне ситуације су пробој и 
процуривање уља за хлађење из трансформатора на објектима 
минихидроелектране. 

- За све инцидентне догађаје морају се напријед предвидјети јасне процедуре 
дјеловања на санирању посљедица и за наведене инцидентне ситуације, а то 
подразумева сљедеће активности: 

• За санирање и локализацију загађења које би наступило у 
случају пробоја трафоа и истицања трансформаторског уља 
потребно је пројектом предвидјети одговарајуће 
диспозиционе елементе на тим објектима, а они се састоје 
од сабирних канала испод трафоа и базена за сакупљање 
уља, како исто не би могло да доспије у ријеку. 

• Све објекте је потребно пројектовати по свјетски 
прихваћеним критеријумима хидрауличке, статичке и 
конструкцијске стабилности, којима се остварује њихова 
максимална безбједност и опремити оскултационим 
инструментима за праћење понашања објеката током 
експлоатације, као и мрежом геодетских тачака и репера за 
праћење понашања (помјерања) конструкције по висини и 
у плану. 

• Имајући у виду доказану чињеницу да у инцидентним 
ситуацијама човјек као доносилац одлука реагује 
недовољно поуздано, разрадити експертне системе, као 
савјетодавне системе за понашање у појединим врстама 
инцидената, а ти експертни системи, у виду одговарајућих 
софтвера, припремљени намјенски, треба да у својству 
савјетодавног система подсећају извршиоце санације на 
процедуре, начин и редослијед дјеловања, мјеста на којима 
се налази потребна опрема и материјал, распоред задужења 
људи и све њихове телефоне за случај хитног дјеловања. 

 
Мјере за заштиту здравља људи 

 
За вријеме изградње: 

- Домицилном становништву и заинересираној јавности презентирати негативне 
и позитивне ефекте имплементације пројекта, те отпоре и конфликте интереса 
због пејзажних, еколошких, имовинских и других аспекта са разумјевањем и 
поштовањем размотрити и евалуирати. 

- Изградити одговарајућу инфраструктуру, како би се обезбиједила неометана 
комуникација локалног становништва између насеља и њихових имања, који 
живе у околини токова Мала Бјелава, Велика Бјелава и Бјелава. 

 
У току експлоатације: 

- Мјере заштите здравља становништва у току експлоатације нису потребне, али 
треба сарађивати и помагати становништву и рекреативцима да се адаптирају 
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новом просторном садржају и искористе могућности за развој привредних и 
рекреацијских активности. 

- Изградити одговарајућу инфраструктуру, како би се обезбиједила неометана 
комуникација локалног становништва између насеља и њихових имања, који 
живе у околини токова Мала Бјелава, Велика Бјелава и Бјелава. 

- Обавеза Инвеститора је и да изврши обавјештавање уколико се појави било који 
негативан утицај на здравље људи и животну средину у току извођења пројекта 
изградње и експлоатације енергетског објекта МХЕ „Бјелава“ у складу са 
законским одредбама Закона о заштити животне средине и надежностима 
Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске. 

  
Мјере у случају затварања постројења 

 

- Уклонити све предмете са локације и локацију вратити у задовољавајуће стање. 
- Извршити рекултивацију свих кориштених површина. 

 

 

ђ. КРАТАК ПРЕГЛЕД ОПЦИЈА КОЈЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА 

РАЗМАТРАО И НАВОЂЕЊЕ РАЗЛОГА ЗА ОДАБРАНО РЈЕШЕЊЕ, 

С ОБЗИРОМ НА УТИЦАЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

 
Предузећу „СРБИЊЕ ПУТЕВИ“ д.о.о. Фоча, након спроведеног поступка, одлуком 

Владе РС додјељене су концесије за изградњу двије мале хидро електране МХЕ Бјелава 

и МХЕ Мала Бјелава. Детаљном разрадом и анализом пројекта у 2019 год., дошло се до 

закључка да је могуће постићи боље искориштење потенцијала ријеке Бјелава и Мала 

Бјелава спајањем концесија МХЕ Бјелава и МХЕ Мала Бјелава у једну а самим тим и 

машинска зграда на заједничку парцелу у МХЕ „Бјелава“. Позиција водозахвата 2 је на 

коти 776,00 м.н.м. на ријеци Мала Бјелава, а водозахвата 1 на коти 560 м.н.м. на ријеци 

Велика Бјелава. Заједничка машинска зграда биће на коти 407 м.н.м. крај ријеке 

Бјелава. 

 

MХE „БЈЕЛАВА“ је постројење које користи два водозахвата, један на ријеци Великој 

Бјелави кота 560 m.n.m, са укупним падом 153 m и други на ријеци Малој Бјелави кота 

776 m.n.m са укупним падом 369 m. Према анализи распореда енергетског потенцијала 

дуж тока ријеке Бјелаве овај потез је врло добар за могућности хидроенергетског 

искориштења овог водотока. 
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е. НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ ПОДАТАКА 

 
 
Предметна локација налази се на подручју источног дијела Републике Српске у 
општини Фоча. Изградња МХЕ „Бјелава“ планирана је на дијелу водотока ријека 
Бјелава и Мала Бјелава, на земљишту означеном као к.ч. 1035, к.ч. 1306, к.о. Љубина; 
к.ч. 1189/1,к.ч. 12/1, к.ч. 12/2, к.ч. 1191, к.ч. 1192, к.ч. 40, к.ч. 35, к.ч. 32, к.ч. 1064, к.о. 
Мјешаја;  к.ч.1060, к.ч. 593, к.ч. 670, к.ч. 674  к.ч. 669, к.ч. 619, к.ч. 618, к.ч. 1734, к.ч. 
1762, к.ч. 1761,  к.ч.1768 к.о. Закмур и к.ч. 1918,к.ч.1968,  к.ч.1991,к.ч. 1992 к.о. Ђеђево, 
општина Фоча. Предметно земљиште је неизграђено смјештено у руралном подручју 
општине Фоча.  
 
У околини планиране локације, тока ријеке Мала Бјелава на којој је превиђен 
водозахват бр.2, на коти 776 м.н.в. налазе се предјели под шумом, мање површине под 
попљопривредом производњом, пашњаци, мање површине под засадима воћа и 
појединачни стамбени објекти у оквиру села Закмур. Мала Бјелава је лијева притока 
ријеке Велика Бјелава. Укупна дужина водотока Мала Бјелава је око 5,34 км. Мала 
Бјелава настаје из неколико мањих врела. Других већих притока нема сем више мањих 
водотока који углавном настају из мањих извора. Највеће извориште је врело Врелак, 
релативно велике издашности. Мала Бјелава има веома висок градијент пада, који је 
посебно повећан у горњем дијелу тока око 8.9%, што ову ријеку сврстава у веома добар 
хидропотенцијал. 
 
У близини тока ријеке Велика Бјелава на којој је планирана изградња водозахвата бр. 1, 
на коти 560 м.н.в. нема стамбених објеката изузев неколико помоћних објеката. У 
околини локације су шумовити предјели, површине под пашњацима и неприступачни 
терени. 
 
На крањем дијелу тока ријеке Бјелава која настаје спајањем ријека Мала Бјелава и 
Велика Бјелава на коти 407 м.н.в. планирана је изградња машинске зграде за потребе 
рада хидроелектране. Предметна локација се налази у непосредној близини улива 
ријеке Бјева у ријеку Дрину. У близини планиране локације машинске зграде налазе се 
појединачни стамбени објекти, ресторам, ријека Дрина и магистрални пут М-20 
(Горажде, Фоча, Гацко, Требиње). Укупна површина сливног подручја је око 12,3 км2. 
 

MХE „БЈЕЛАВА“ је деривационо проточно постројење које се састоји од два тиролска 

водозахвата са таложницом на коти В1=560 m.n.m и В2=776 m.n.m, укопаног 

притисног цјевовода дужине L1=4 895 m, а L2= 5 225 m и машинске зграде на коти 

К.Д.В. 407 m n.m. 

Водозахват В1 са таложницом је лоциран на коти 560 m.n.m. Средњи вишегодишњи 

протицај на профилу захвата, према обради је Qsre= 1,70 m3/s на ријеци Велика Бјелава. 

Траса притисног цјевовода дужине од 4895 m је предвиђено да се гради уз ново 

пробијену трасу пута лијевом страном. Машинска зграда је лоцирана на коти 407 m 

n.m. 

Водозахват В2 са таложницом је лоциран на коти 776 m.n.m. Средњи вишегодишњи 
протицај на профилу захвата, према обради је Qsre = 0,19 m3/s на ријеци Мала Бјелава. 
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Траса притисног цјевовода дужине од 5225 m је предвиђена да се гради уз ново 

пробијену трасу пута десном страном. Машинска зграда је лоцирана на коти 407 m n.m. 

Прорачун основних параметара опреме 

Прорачун снаге MХE “Бјелава” : 

- Промјене у позицији водозахвата 1 са коте 475 на коту 560 m.n.m Промјена 

позиције машинске зграде са коте 490 м.м.м на коту 407,00 

- Промјена позиције водозахвата 2 са коте 820 m.n.m на коту 776 m.n.m 

-  (промјене се односе на измјену услова постојећих издатих концесија)  
 

Основни параметри измјене пројектоване хидроелектране MХE „БЈЕЛАВА“ су: 

Водозахват 1 Велика Бјелава 

- средњи годишњи протицај на профилу захвата 1           Qsr= 1,70 m3/s 

- инсталисани протицај захвата 1    Qinst=2,30 m3/s 

- биолошки минимум захвата 1       Qmin=0,255 m3/s 

- степен инсталираности       Qi/ Qsr =1,35 

- тип водозахвата       тиролски 

- кота горње воде захвата 1  560 m n.m 

- кота доње воде захвата 1    407 m n.m 

- бруто пад постројења          153 m 

- пречник цјевовода   DN 1400 mm 

- дужина цјевовода    4895 m 

- нето пад постројења            hn=123,99 m 

- хидраулички губици у цјевоводу   12,01 m 

- тип турбине   Пелтон 

- број агрегата 2 

- инсталисана снага турбине 2x hi= 1500 kW 

 

Водозахват 2 Мала Бјелава             

- средњи годишњи протицај на профилу захвата 2           Qsr = 0,19 m3/s 

- инсталисани протицај захвата 2    Qinst =0,29 m3/s 

- биолошки минимум захвата 2       Qmin =0,012 m3/s 

- степен инсталираности захвата 2  Qi/ Qsr =1,53 

- тип водозахвата       тиролски 

- кота горње воде       803 m n.m 

- кота доње воде        407 m n.m 

- пречник цјевовода   DN 650 mm 

- дужина цјевовода    5 225 m 

- бруто пад постројења          hbr=396 m 

- нето пад постројења            hn= 363,85 m 

- хидраулички губици у цјевоводу   29,15 m 

- тип турбине   Пелтон 

- број агрегата 1 

- снага турбине           900 kW 
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А) Прорачун снаге MХE “Бјелава” : 

MХE Бјелава Предложена измјена 

Средњи годишњи протицај Qsr (m
3/s) V1=1,70 

V2=0,19 
 

Предпостављени протицај Qi/ Qsr (m
3/s) V1=1,35 

V2=1,53 
 

Инсталисани протицај Qi(m
3/s) V1=2,30 

V2=0,29 
 

Усвојени пречник D (m) D1=1400 
D2=650 
 

Дужина цјевовода L (m) L1=4895,00 
L2=5225,00 
 

Кота водозахвата м.н.м. V1=560,00 
V2=803,00 
 

Кота машинске м.н.м. 407,00 
Бруто пад Hbr(m) 153,00 

396,00 
 

Снага постројења Ni (kW) Ni=3 900 
Годишња производња                Е год  

(GWh) 
15,29 

Број турбина  3 
Одабрана турбина Пелтон (kW) 1500+1500+900 
Број      обртаја 

турбине 

n (мин-1) 1000 

 

Претпоставка да је за нормалне људске потребе, у складу са стандардом, једном 
човјеку током године потребна енергије у износу од N = 3000 kW. 

Прорачун конзума који се може снабдјети електричном енергијом, 

А) MХE “Бјелава” : 

N = (Е год x 1000000) / 3000 

N = (17,05 x 1000000) / 3000 = 5 683 становника 

N = 5 683 становника 
 

Објекти постројења (Водозахват, Доводни цјевовод, Машинска зграда, 

Производни агрегати, Водозахват V1 и V2) 

 

Усвојени је захват у дну или “Тиролски” захват и обликован је као ниски бетонски 
праг са захватним и незахватним дијелом. Овај тип захвата је одабран, јер се углавном 
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ради о планинском водотоку који у току године има неравномјеран протицај, велике 
воде у кратком временском периоду (приликом наглог топљења снијега на околним 
планинама или након интензивних падавина) и велике количине крупног вученог 
наноса. Овом врстом захвата могуће је на једноставан и сигуран начин извршити 
захватање потребних количина вода уз истовремено безбједно пропуштање вишка 
воде, великих вода и наноса. 
 
Захват се састоји од прага са два дијела: од захватног дијела објекта (бетонски праг са 
решетком и сабирним каналом потребне дужине), незахватног преливног прага и 
крилних зидова. Функција захватног дијела је да изврши захватање потребних 
количина вода. Евакуацију вишка вода и спречавање уношења крупног наноса и 
пливајућих предмета врши се преко цијеле дужине прага. Да не би дошло до 
поткопавања корита низводно од водозахвата предвиђена је заштита корита и косина 
бетоном и ломљеним каменом. Радови унутар ријечног корита, привремено ће 
нарушити еколошку равнотежу водотока и доприњети замућењу воде. Сходно 
позитивним искуствима на оваквим захватима водит ће се рачуна да се ублаже ти 
ефекти. Користит ће се помоћне преграде и радити у периоду ниског водостаја. 
Бетонска преграда ће се камуфлирати са природним каменим громадама, а временом се 
очекује природно затрпавање бујичним наносима и обрастање бетонске грађевине 
вегетацијом. Иначе, након опсервирања слива ријеке закључује се да водном снагом и 
бујицом нанешене камене громаде константно мијењају морфолошки изглед ријечног 
корита. 
 
Сабирни канал са решетком је димензиониран да захвата инсталисане количине вода. 

Решетка на сабирном каналу је димензионирана тако да спречава уношење 

крупнозрног наноса. Изведена је у нагибу 10 % ради лакшег чишћења. Решетка је 

израђена од плоснатих штапова од нерђајућег челика. Димензије штапова износе (10 x 

50)  mm, са свијетлим размаком између штапова од 20 mm. Штапови ће бити 

међусобно повезани округлом, челичном шипком. Носач решетке је израђен од 

завареног L профила по читавом обиму решетке. Штапови решетке се фиксирају у 

челичне рамове који се фиксирају у примарни бетон, а потом залију секундарним 

бетоном. Кроз решетку захваћене количине вода пропадају у сабирни канал. Нагиб дна 

сабирног канала је 5 %. На крају сабирног канала је табласти затварач. У погледу своје 

конструкције сви табласти затварачи представљају варену, челичну конструкцију 

израђену од конструкционих челика. Заптивање затварача ће се остварити заптивним 

гуменим профилима, а погони ће бити ручни. Вођице затварача су у аб зиду дебљине 1 

m који одваја преливни праг од таложника. На десној страни преливног прага је 

незахватни дио. Кота круне незхватног дијела прага је за 0,10 m виша од круне 

захватног дијела да би се омогућило захватање потребних количина вода при малим 

дотоцима. Евакуацију вишка вода и спречавање уношења крупног наноса и пливајућих 

предмета врши се преко цијеле дужине прага. Минимална дубина темељења је 50 cm у 

основној стијени. Коначна дубина темељења ће се утврдити након извођења геолошких 

истражних радова и приликом извођења ископа. 

На десној страни прага је бетонски крилни зид одвојен дилатацијом од преливног 

прага. Кота круне зида је 0,40 m изнад нивоа пројектоване велике воде. На десној 

обали је крилни зид са приступним платоом на истој коти. Са платоа је омогућен 
приступ механизмима за манипулацију затварачима на крају сабирног канала и 
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зимског отвора. Преко пењалица на зиду који одваја сабирни канал од таложника 

могућ је приступ грубој решетци на захватном дијелу прага и њено чишћење. 

Водозахват је пројектован тако да се спријечи пролаз у цјевовод и угрожавање рибљег 

фонда и других акватичних организама. 

Елементи животне средине на које би пројекат могао утицати: 

- с обзиром на обухват микролокације и подручје руралног типа са развијеним 
природним карактеристикама, шумовитим предјелима, пашњацима и мањим 
површинама под пољопривредном производњом значајни елементи који могу 
бити изложени негативним утицајима реализације пројекта су: 

o нарушавање постојећих природних карактеристика, (каналисање воде 
у цијеви чија је укупна дужина сса 10 км неминовно доводи до измјена 
природних одлика постојећег корита водотока и правца пружања цијеви 
које ће бити дијелом надземним а дијелом подземним путем), 

o нарушавање постојећих пејсажних карактеристика, (изградња 
цјевововода неминовно доводи до измјена  

o утицаји на квалитет водотока Мала Бјелава, Велика Бјелава, Бјелава, 
(смањен протицај у постојећим коритима водотока с обзиром да 
каналисање воде путем цијеви неминовно доводи до промјена физичко-
хемијских карактеристика воде, нарочито параметара као што су 
засићеност кисеоником, БПК, ХПК, суспендоване материје и сл. а сви ти 
услови битно утичу на опсатанк живог свијета у води). 

o утицаји на акватичне екосистеме и живи свијет водотока Мала Бјелава, 
Велика Бјелава, Бјелава, (каналисање воде у цијеви чија је укупна 
дужина сса 10 км, доводи до смањеног протицаја воде у водотоцима и до 
редукције популације поточне пасртмке, поточне мрене, ријечног рака, 
измјене врсте вегетације на обалама корита и сл. 

o утицаји на ријеку Дрину, (на крањем дијелу тока ријеке Бјелаве на коти 
407 м.н.в., планирана је изградња машинске зграде МХЕ, гдје ће се 
вршити каналисањо испуштање воде у ријеку Дрину што може утицати 
на повећање нивоа воде нарочито у периоду већих падавина гдје ће и 
природно долазити до повећања нивоа воде а што може изазвати и 
околна плављења).  

 
 
У оквиру документа обрађени су могући утицаји приликом изградње и након пуштања 
објеката у рад, као и мјере заштите животне средине које је потребно спроводити ако 
дође до изградње планираних објеката и успостављња планираног процеса. За потребе 
реализације пројекта нису разматрана алтернативна рјешења у смислу избора друге 
локације јер иста нису понуђена.  
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ПРИМИЈЕЊЕНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА  
 
 

1. Закон о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Српске'', број 
71/12, 79/15, 70/20) 

2. Закон о заштити природе (''Службени гласник Републике Српске, број 20/14) 
3. Закон о заштити ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'', број 124/11, 

46/17) 
4. Закон о водама (''Службени гласник Републике Српске'', број 50/06, 92/09, 

121/12, 74/17) 
5. Закон о пољопривредном земљишту (''Службени гласник Републике Српске'', 

број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 
6. Закон о шумама (''Службени гласник Републике Српске'', број 75/08 и 60/13) 
7. Закон о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Српске'', број 

111/13, 106/15, 16/18, 70/20) 
8. Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, 

број 40/13, 106/15, 03/16) 
9. Закон о геолошким истраживањима (''Службени гласник Републике Српске'', 

број 110/13) 
10. Закон о културним добрима (''Службени гласник Републике Српске'', број 11/95 

и 103/08) 
11. Закон о заштити на раду (''Службени гласник Републике Српске'', број 01/08 и 

13/10) 
12. Закон о заштити од пожара (''Службени гласник Републике Српске'', број 94/19) 
13. Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде 

(''Службени гласник Републике Српске'', број 44/01), 
14. Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и шума (''Службени лист 

СР БиХ'', бр. 46/89);  
15. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени 

гласник Републике Српске'', бр. 19/15, 79/18) 
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) 

17. Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само 
уколико имају еколошку дозволу (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 
124/12) 

18. Правилник о условима за обављање дјелатности из области заштите животне 
средине (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 28/13) 

19. Уредба о вриједностима квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике 
Српске'', бр. 124/12); 

20. Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха (''Службени гласник 
Републике Српске'', бр. 124/12); 

21. Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 42/01) 
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И З В Ј Е Ш Т А Ј 
 

 

о усаглашености пројектне документације и извршеној унутрашњој контроли 
 

 

   

ЗА 

ПРЕТХОДНУ ПРОЦЈЕНУ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

 

 

 

1. Пројектна  документација је израђена сагласно Пројектном задатку 
Инвеститора. 
 

2. Пројектна документација је израђена у складу са законским одредбама 
Закона о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 71/12, 16/18 и 70/20), стандардима и нормативима чија је примјена 
обавезна за предметни ниво документације. 

 
3. Постоји пуна сагласност између одговорног носиоца израде Пројекта и 

вршиоца унутрашње контроле. 
 

 
                                                                   

                                                                                                      
 

 

 

ДИРЕКТОР 

      

                 Проф. др Предраг Илић       

 

 

 

 
 
Бања Лука, 15.03.2021. године                                         
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ПРИЛОЗИ: 
 

1. Рјешење о регистрацији: 
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2. Рјешење о oдобрењу извођења геолошких истраживања: 
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3. Закључак о издавању водних смјерница: 
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4.      Концесиони уговор: 
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5.     Анекс I концесионог уговора: 
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6.    Сагласноти: 
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