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              Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
                              В Л А Д А 
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
         ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ 
                            БАЊА ЛУКА 
                 Трг Републике Српске 1 
 
Број:15.04-96-62/13 
Датум: 23.12.2013. године  
 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 
Српске, рјешавајући по захтјеву Инвеститора „COMSAR ENERGY HYDRO“, д.o.o. Бања 
Лука, за oдобравање Студије утицаја на животну средину пројекта ХЕ „МРСОВО“ на 
ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане снаге 36,8 MW, а на основу члана 73. Закона о 
заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“ број 71/12), члана 2. 
Правилника о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и 
критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну 
средину („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) и члана 190. Закона о 
општем  управном  поступку  ("Службени гласник Републике Српске" број 13/0, 87/07 и 
50/10),  д о н о с и                     

 
  Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О одобравању Студије утицаја на животну средину                                                                                                                                  

1. Одобрава се Студија утицаја на животну средину пројекта ХЕ „МРСОВО“ на 
ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане снаге 36,8 MW. Инвеститор пројекта 
„COMSAR ENERGY HYDRO“, д.o.o. Бања Лука. Студија утицаја на животну 
средину је израђена у складу са одредбама Закона о заштити животне средине и 
подзаконским актима донешеним по основу Закона, а израђивач Студије је 
„ПРОЈЕКТ“ а.д. Бања Лука, институција овлашћена од овог Министарства.    
 

2. Инвеститор  „COMSAR ENERGY HYDRO“, д.o.o. Бања Лука је дужан да у току 
изградње и експлоатације хидрелектране на ријеци Лим, а у складу са рјешењима 
датим у Студији утицаја на животну средину, примјени мјере спречавања, 
смањивања или ублаживања штетних утицаја на животну средину, а посебно: 

     
 
2.1.  Мјере за заштиту ваздуха  
 
Зa вријеме изгрaдње: 

- Примијенити све мјере неопходне да дисперзија лебдећих честица у ваздуху буде 
што мања, током извођења грађевинских радова (ископ, утовар и истовар 
материјала), ублажавати мјерама заштите којима се емисије лебдећих честица 
доводе у граничне вриједности (оптимална влажност материјала, квашење и 
орошавање материјала). 
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- Редовно одржавати и oрошавати приступне и друге градилишне путеве, као и 
манипулативне платое.  

- Локалне саобраћајнице планирати на начин, да се не поремети локални и транзитни 
саобраћај у односу на ситуацију прије почетка изградње. 

- Приликом манипулације растреситим материјалом (скидање површинске 
вегетације, ископи, поравнавање терена), минимизирати прашење прскањем водом. 

- Теретна возила и друга возила, која ће довозити/одвозити грађевински материјал, 
прије изласка на саобраћајнице очистити од остатака земље која се може наћи на 
точковима возила. 

- Брзину и рад транспортних средстава прилагодити условима пута. 
- Редовним (планским, периодичним) и ванредним техничким прегледима машина и 

возила која ће се користити приликом изградње објеката, осигурати максималну 
исправност и функционалност система сагоријевања погонског горива. 

- Користити уређаје, возила и постројења која су према европским стандардима 
класификована у категорију с минималним утицајем на квалитет ваздуха. 

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

- Избјегавати непотребан рад грађевних машина (искључивати машине). 
- Не одлагати вишак материјала од ископа или било какав отпад и не нарушавати 

изглед околине тим поступцима, при изградњи приступних саобраћајница. 
- На локацији није дозвољено спаљивање било каквог материјала. 
- У циљу оцјене утицаја рада хидроелектране Мрсово на стање квалитета ваздуха, 

вршити мониторинг концентрације загађујућих материја у ваздуху током изградње, 
и током рада поменутог објекта.   

 
У току експлоатације 

- У току експлоатације предметног енергетског постројења нису потребне мјере 
заштите ваздуха, јер је технолошки процес производње електричне енергије такав, 
да нема утицаја на ваздух.  

- Након изградње хидроелектране неопходно је извршити поновно мјерење 
квалитета ваздуха, а уколико се уочи да је дошло до прекорачења вриједности 
прописаних Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС, број 124/12) и 
Уредбом о условима мониторинга квалитета ваздуха (Сл. гл. РС, број 124/12), 
неопходно је прописати додатне мјере заштите. 

- У случају поправки, ремонта или текућег одржавања користити уређаје, возила и 
постројења која су, према европским стандардима, класификована у категорију с 
минималним утицајем на квалитет ваздуха. 

- Због формирања акумулације воде и утврђивања утицаја исте на микроклиматске 
промјене подручја које захвата ХЕ Мрсово, успоставити мониторинг станицу на 
подручју које захвата акумулација.  

 
 
2.2. Мјере за заштиту вода 

 
Зa вријеме изгрaдње: 

- Одводњу и пречишћавање отпадних вода вршити у складу са Главним пројектом. 
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- Изградити контролисан затворени систем одводње са асфалтираних површина, са 
сепараторима масти и уља, којим је могуће постићи квалитет воде у складу са 
Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде (Сл. 
гласник РС 44/01). 

- Употријебљене воде са градилишта прихватати сигурним системима канализације, 
скупљати у одговарајућим резервоарима и пречишћавати на прописани начин прије 
испуштања у реципијент. 

- Објекти за пречишћавање отпадних вода морају бити непропусни и истим мора 
бити осигуран прилаз специјалним возилима ради чишћења. 

- Сав материјал од ископа, који неће бити одмах употријебљен у изградњи, 
депоновати на за то предвиђеним локацијама у складу са Пројектом организације 
градилишта (депоније вишка материјала) заштићеним од појаве ерозије, као и ван 
прогнозираних зона високог ризика од загађења вода. 

- Депоновање не вршити у кориту и уз обале водотока, или зонама санитарне 
заштите, као и зонама високог ризика од загађења вода, а у случају да се ови 
локалитети нађу на водном добру или јавном водном добру, тражити 
водопривредну сагласност. 

- Користити чисти материјал за насип у близини водотока, без примјеса земље или 
других нечистоћа. 

- Све активности предвиђене пројектном документацијом у зони ријеке реализовати 
уз што мању деградацију читавог простора, са циљем очувања постојећег биљног и 
животињског свијета и њихових станишта. 

- Радове на изградњи проводити тако да се не поремети хидраулички режим течења 
подземних вода, прихрањивања издани и слично. 

- Осигурати просторе са непропусном подлогом за смјештај и сервисирање 
механизације, изван зона дефинисаних као зоне високог ризика од загађења вода. 

- Забрањен је поправак механизације и замјена уља у зонама високог ризика од 
загађења вода и у близини ријечног корита. 

- На локалитетима градилишта, за потребе радника поставити еколошке тоалете. 
- Приступити изради Програма санитарне заштите изворишта Крупица, чији је 

саставни дио и Елаборат о квалитету и резервама подземне воде и тим документом 
прописати зоне санитарне заштите изворишта на бази математичког модела 
струјања подземне воде и мјере заштите по појединим зонама. 

 
У току експлоатације: 

- Изградити систем за сакупљање и пречишћавање оборинских вода са 
манипулативних површина бране и постројења машинске зграде, изградњом 
сепаратора масти и уља. 

- Санитарне отпадне воде одводити путем септичке јаме у биодиск на 
пречишћавање, а биодиск редовно одржавати у функционалном стању. 

- Одржавати сливнике за прикупљање воде са манипулативних површина и 
одржавати сепараторе масти и уља. 

- Атмосферске отпадне воде и зауљене отпадне воде са манипулативних и радних 
површина, одводити у сепаратор масти и уља на пречишћавање, а затим у крајњи 
реципијент. 
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- Испод трансформаторског постројења машинске зграде, као и испод турбине, 
изградити непропусне танкване-уљне базене запремине довољне да могу примити 
евентуално исцурјело турбинско или изолационо уље из система машинске зграде. 

- Плутајући нанос (пластична амбалажа, кесе, дрво) у акумулацији, редовно 
сакупљати и складиштити на привремену локацију, до преузимања од стране 
надлежне комуналне службе. 

- Извршити издвајање корисних компоненти из плутајућег наноса (нпр. дрво). 
- Планирати мјере трајног побољшавања еколошког стања ријечне долине на 

цијелом потезу коришћења. 
- Преливне објекте на преградама диспозиционо поставити, тако да несметано по 

властиту безбједност могу да евакуишу велику воду вјероватноће 0,1%. 
- Поставити и одржавати уочљиве знакове о забрани свих активности на води и на 

ријечним обалама, узводно 500 m oд бране и редовно контролисати испуњење ових 
услова. 

- Корисник је дужан израдити Оперативни план одржавања и одржавати системе и 
објекте за пречишћавање вода у складу са Планом.    

- Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о 
условима испуштања отпадних вода у површинске воде (Сл. гласник РС, број 
44/01) и Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и 
насеља гдје нема јавне канализације (Сл. гласник РС, број 68/01). 

 
 
2.3. Мјере за заштиту земљишта 

 
Зa вријеме изгрaдње:  
- Прије почетка изградње планирати приступне путеве за механизацију као и 

одлагалишта (депоније) на локалитетима гдје ће бити најмања штета за биљни 
покров. 

- Сви радови се морају одвијати у оквиру димензија градилишта дефинисаног 
пројектном документацијом, како би се спријечила деградација околног земљишта. 

- Извођачима радова строго нагласити одговорност чувања цијеле околне вегетације 
и земљишта, унутар и изван грађевинске зоне. 

- Максимално сачувати постојећу вегетацију и сјечу шума свести на минимум, да би 
се избјегле појаве ерозије и клизања земљишта.  

- У случају појаве ерозионих процеса, предузети хитне мјере стабилизације тла. 
- Материјал из ископа депоновати на депонијама које су предвиђене за те намјене. 
- Материјал из ископа који неће бити употребљен у току грађевинских радова 

депоновати на локације које су предвиђене за те намјене, а које су заштићене од 
појаве ерозије. 

- Избјегавати деградацију тла у смислу узимања грађевинског материјала из падина 
подложних клизању. 

- Изводити антиерозионе и биоинжењерске радове на позајмиштима грађевинског 
материјала, привременим и сталним депонијама, ради спречавања појаве клизишта 
и нестабилности косина. 
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- Смјештај свих возила и механизације која користе течно гориво, мора бити на 
уређеном водонепропусном платоу, уз строгу контролу евентуалног загађења 
(процуривање). 

- Течна горива чувати у простору за ову намјену који мора имати чврсту, 
водонепропусну подлогу, мора бити наткривен и ограђен и са ознаком забране 
приступа незапосленим и неовлаштеним лицима. 

- Уколико дође до излијевања горива, одмах приступити санацији загађене 
површине. 

- Обезбједити средство за сухо чишћење земљишта у случају просипања хемикалија 
на земљиште. 

- Извршити ревитализацију околног земљишта са биолошком и механичком 
консолидацијом, након завршетка радова. 

- Проводити редовно и контролисано збрињавање комуналног и опасног отпада на 
прописан начин, забранити било какво привремено или трајно одлагање отпадног 
материјала на околно земљиште, осим на за то Пројектом организације градилишта 
и Планом управљања отпадом, предвиђеним мјестима. 

- Након завршетка радова потребно је санирати приступне путеве, привремена 
паркиралишта механизације и опреме, те уклонити вишак грађевинског и отпадног 
материјала са ширег простора, око мјеста грађења. 

 
У току експлоатације: 

- Поставити контејнере затвореног типа за прикупљање комуналног отпада на 
одговарајућим мјестима.  

- Асфалтирати манипулативни плато у кругу хидроелектране, како би се спријечило 
процуривање нафте и њених деривата у земљиште и евентуално цурење из 
моторних возила која се крећу у кругу хидроелектране. 

- Сва механизација која ће се користити треба да буде на асфалтираном платоу 
предвиђеном за паркинг. 

- Строго контролисање манипулисања нафтом и нафтним дериватима уз максималне 
мјере заштите. 

- Одредити начин складиштења и чувања горива, мазива и уља, као и депоновање 
старог уља и мазива. 

- Бурад која ће се користити за чување горива морају бити од поцинкованог 
челичног лима, заварене конструкције са по два челична обруча, ради заштите при 
премјештању, утовару и истовару. 

- У случају да се горива, уља и мазива чувају у подрумским просторијама, подови 
морају бити такви да се искључује могућност стварања искри при помјерању 
буради, а под подрумске просторије такође мора бити непропустан и од 
ватроотпорног материјала, због евентуалног цурења. 

- Обавезно је редовно прегледање градилишта, како би се уочило могуће загађење 
или појава ерозије, како би се правовремено приступило санацији. 

- Редовно одржавати и чистити сабирне уљне јаме испод турбина. 
- На мјестима која су највише захваћена ерозионим процесима и деградиране 

површине слива, предвидјети одговарајуће мјере заштите од ерозије (шумско-
мелиоративне радове) као и пошумљавање, као једна од битних мјера заштите 
земљишта од ерозионих процеса. 
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- У случају инцидената, потребна је хитна интервенција у складу са оперативним 
плановима интервентних мјера у различитим инцидентним ситуацијама. 

 
 
2.4. Мјере за управљање отпадом 
 
Зa вријеме изгрaдње: 

- Забранити даље одлагање отпада на постојећу градску депонију, а у склопу радова 
на изградњи објеката хидроелектране и приступних путева, санирати депонију и 
обалу ријеке, на тој локацији. 

- У току извођења радова на иградњи предметних објеката, негативан утицај чврстог 
отпада минимализовати његовим правилним збрињавањем и на предметној 
локацији поставити затворене водонепропусне контејнере за одлагање чврстог 
отпада, те вршити одвојено одлагање отпада (комунални отпад одлагати одвојено 
од грађевинског отпада, отпада од ископавања, отпада од крчења вегетације и 
слично).  

- Сав отпад који ће настајати у току извођења радова одвојити према врстама и 
одлагати у водонепропусне контејнере, а даље га збрињавати у договору са 
надлежним комуналним предузећем са којим ће инвеститор склопити уговор о 
збрињавању отпада, а о начину одлагања и збрињавању наведеног отпада, уредно 
водити евиденцију. 

- Комунални чврсти отпад, папир и картон, папирна и картонска амбалажа, пластика 
и пластична амбалажа, потрошене гуме које ће настајати у процесу рада, 
прикупљати, одвојити према врстама, а затим одлагати у затворене водонепропусне 
контејнере и одвозити у договору са надлежном комуналном службом. 

- Све врсте пластичне и картонске амбалаже, зауљене крпе или заштитна радна 
одјећа која се евентуално може појавити у току функционисања предметног објекта 
и која може бити контаминирана уљима и мастима, одлагати одвојено од осталог 
отпада у затворене водонепропусне контејнере, те одвозити у договору са 
надлежном службом. 

- Уговоре за збрињавање свих врста отпада закључити у складу са Правилником о 
условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавача на 
одговорно лице система за прикупљање отпада (Сл. гласник РС, број 118/05). 

- Отпадна уља и мазива прикупљати у посебним бачвама, складиштити у 
индустријском кругу хидроелктране на наткривеној подлози, а затим испоручивати 
овлаштеној институцији. 

- Приликом израде Елабората о уређењу градилишта, дефинисати начин збрињавања 
отпадних вода, грађевинског и другог отпада, те предвидјети тачне количине 
материјала који ће се морати одстранити приликом извођења радова и израдити 
план њиховог одлагања. 

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

- У случају неконтролисаног испуштања горива, техничких уља и масти из 
механизације и машина које се користе при раду, обезбиједити средства за брзо 
упијање нафтних деривата, а загађено земљиште механички одстранити и 
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одложити у водонепропусан контејнер (предвиђен за одлагање опасног отпада), до 
његовог коначног збрињавања, јер отпад који настаје на овај начин представља 
опасан отпад и наведена врста отпада се не смије мијешати и одлагати заједно са 
другим отпадом. 

- Урадити Акциони план заштите у случају просипања опасних материја, у циљу 
спречавања загађења површинских и подземних вода, као и земљишта.  

 
У току експлоатације: 

- Произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво складиштење 
отпада, прије његовог поврата или одлагања.  

- Произвођач или ималац отпада може вршити поврат или одлагање, сам користећи 
адекватну опрему, поступак или постројење за поврат или одлагање у складу са 
прописаним условима или користећи овлаштену службу за третман отпада уз 
надокнаду. 

- Комунални отпад одлагати у затворене контејнере. 
- Искориштене нафтне деривате (уља и мазива) сакупљати и складиштити у металну 

бурад, заштићену од атмосферског утицаја и приступа неовлашћених лица, до 
збрињавања са овлашћеном институцијом. 

- Уговоре за збрињавање свих врста отпада закључити са овлашћеним 
институцијама у складу са Каталогом отпада (Службени гласник РС, број 39/05) и 
Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и 
продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада (Службени гласник 
РС, број 118/05). 

- Инвеститор је обавезан урадити План управљања отпадом у складу са чланом 26. и 
27. Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС, бр. 53/02 и 65/08), до 
подношења захтјева за издавање еколошке дозволе. 

 
 
2.5.   Мјере заштите од буке  
 
У току изградње: 

- Користити атестирану опрему и уређаје, конструисане или изоловане да у животну 
средину не емитују буку преко дозвољеног нивоа. 

- Поштовати уобичајено радно вријеме током дана, посебно у близини насељених 
мјеста. 

- Вршити мјерења нивоа буке у периоду рада и на основу добијених вриједности 
примјењивати мјере заштите од буке у насељеним мјестима, као и мјерења буке на 
радним мјестима у контексту безбједног и здравог рада на радном мјесту 
запослених на изградњи предметног пројекта. 

- У случају да резултати мјерења нивоа буке прелазе дозвољене вриједности, 
забранити кориштење механизације која производи прекомјерну буку. 

- Израдити Пројект заштите од буке. 
- Искључивати моторе заустављене механизације и машина. 
- У фази пројектовања, потребно је израдити главни пројект заштите од буке, 

уважавајући максимално допуштене нивое буке на одговарајућим мјерним 
мјестима. 
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У току експлоaтaције: 
- У циљу спречавања емисије прекомјерне буке из објекта хидроелектране, редовно 

пратити исправност и одржавање техничких стандарда инсталисане опреме и 
уређаја. 

- Машинску зграду, као највећи извор буке, звучно изоловати, тако да се спријечи 
ширење буке. 

- Уређаји који емитују буку морају бити атестирани, односно конструисани или 
изоловани да у спољну средину не емитују буку преко дозвољеног нивоа. 

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

- Придржавати се мјера заштите од буке уређаја смањеном емисијом буке у животну 
средину и подизањем зеленог појаса, уз правилан одабир и диспозицију дрвореда и 
другог зеленила у циљу формирања заштитних баријера. 

 
 
2.6.   За заштиту пејзажа    
 
У току изгрaдње: 

- Смањити непотребно уништавање околних површина. 
- Спречавати стварање депонија и непредвиђених одлагалишта грађевинског и 

другог отпада. 
- Забранити крчење шума и вегетације изван површина предвиђених техничком 

докумнетацијом. 
- Спровести мјере за заштиту од пожара. 
- У току израде Главног пројекта израдити Пројекат пејзажног уређења. 

 
У току експлоатације: 

- Додатно хортикултурно уређење и одржавање зеленила на простору бране. 
- Рекултивација површине на којој је било смјештено радничко насеље. 
- Рекултивисати површине на којима је било смјештено привремено одлагалиште 

грађевинског отпада и земље. 
- Уклонити ријечни нанос (смеће, дрвна маса и друго), са приобаља акумулације.  

 
 

2.7.  Мјере за заштиту ихтиофауне 
 

- Прије почетка било каквих радова на риболовној води, обавезно обавијестити 
корисника. 

- Инвеститор је обавезан са корисником риболовне зоне склопити уговор у циљу 
очувања рибљег фонда. 

- Очување рибљег фонда, посебно младице и липљена, при чему нарочиту пажњу 
треба посветити природним мријестилиштима у периодима мријешћења. 

- Очување рибљег фонда омогућити рибљим преводницама, преносницама или 
редовним порибљавањем аутохтоним врстама. 

- Водозахват изградити тако да не буде угрожен еколошки прихватљив минимални 
проток воде који ће омогућити обављање нормалне функције водених организама 
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уз нормалну репродукцију и одржавање биолошке разноврсности водотока 
низводно од бране, а самим тим и постојећег екосистема. 

- Током грађења обезбиједити несметану проточност корита, како не би биле 
угрожене рибе на низводним дионицама. 

- Приликом преграђивања корита ријеке предузети мјере заштите риба.  
- У сарадњи са риболовачким друштвом, рибе пребацити у проточни дио ријеке и 

све активности на градилишту око заштите ихтиофауне, морају се одвијати кроз 
сарадњу са риболовачким друштвом. 

- Стално пратити одржавање и развој популација ријетких угрожених врста и 
предузимати мјере њихове заштите. 

- Вјештачко порибљавање вршити одраслом млађи, у обиму који је потребан. 
- Трајна забрана вршења спортског риболова младице и липљана до  формирања 

богатијег рибљег насеља, када се може одобрити риболов у ограниченом обиму.  
- Послије формирања акумулације у циљу заштите аутохтоних рибљих популација, 

строго забранити уношење алохтоних врста риба. 
- Могућу реконструкцију будућег насеља риба, колико је могуће треба усмјерити ка 

организацији економски рентабилне и програмиране експлоатације. 
- За највећи дио акумулације треба одабрати одговарајуће дубинске врсте риба из 

породице салмонида и вршити стално порибљавње и то одраслом млађи (језерска 
пастрмка, језерска златовчица) и тако би се „покрила“ рибама и она профундална 
водена подручја, гдје иначе ни аутохтоне рибе не могу живјети. 

- Праћење, чување и заштита квалитета воде кроз обезјеђење провођења законских  
прописа. 

- Одредити забрану вршења спортског риболова и одредити максимални дневни 
улов риба и минималне мјере за сваку поједину врсту риба, те начина и врсте 
спортског риболова (справе, алати, мамци). 

- Изградити производно мријестилишно - рибогојни објект за обезбјеђивање млађи 
за порибљавање. 

- Потебно је предвидјети интензивно порибљавање које треба бити регулисано 
израдом и примјеном научно-стручних Програма порибљавања који ће 
допринијети успостављању квалитетно-квантитативног стања ихтиофауне, прије 
формирања акумулације. 

- Порибљавање вршити са млађи која има сертификат да је млађ здрава и да нема 
вирусних, бактеријских и паразитских болести.  

- Порибљавање вршити у прољетно-љетном и јесењем периоду у складу са временом 
природног мријеста. 

- Успоставити одговарајући еколошки минимум намјенским испуштањем воде из 
акумулације у периоду ниског водостаја. 

- Свакодневно контролисати подручје у обухвату XЕ од загађења које може довести 
до угинућа и масовног помора рибљег фонда. 

- У случају угинућа риба одмах обавијестити надлежне институције из области 
рибарства. 

- Вршити повремену контролу ефикасности порибљавања и на основу добијених 
података уводити одговарајуће мјере. 



10 
 

- Неопходно је детаљније истражити организме класа водоземаца, гмизаваца, птица 
и сисара, а затим успоставити адекватан мониторинг, што би допринијело заштити 
станишта ових организама. 

- Пратити популације зообентоса, фитобентоса, зоопланктона и фитопланктона у 
току изградње и рада акумулације, како би се дошло до нових спознаја о понашању 
природних популација у новонасталим условима, што би имало велике користи у 
развоју како фундаменталне, тако и апликативне биологије. 

- Спријечити напрасно и брзо пражњење акумулације приликом извођења редовних 
ремонта бранских постројења, како не би дошло до физичких поремећаја водене 
средине. 

- Поставити уређаје који спречавају улазак риба у излазне грађевине, односно 
турбинска постројења хидроелектране. 

- Сачувати водене и копнене врсте које су у категорији заштићених врста 
(ендемичне, ријетке и угрожене), а ендемични и ријетки облици међу воденим и 
копненим организмима представљају баштину о којој се треба посветити посебна 
пажња, те ови облици морају на дужи период бити континуирано праћени у току 
изградње и рада ХЕ, како би се дошло до спознаје о понашању природних 
популација у новонасталим условима.  

 
 
2.8. Мјере за заштиту флоре, фауне и екосистема 
 
У току изградње: 

- Приликом извођења планираних радова треба строго водити рачуна да се што мање 
наруши стабилност екосистема.  

- Извођење радова треба обављати у границама обухвата радова дефинисаним 
урбанистичким документима (извођење радова ван пројектованих није дозвољено, 
а ако се то деси треба омогућити нову процјену и нове услове заштите природе) и 
под надзором одговарајућих стручњака.  

- У фази изградње ће се добити велике количине камена, земљишта и дрвета које 
треба користити на овоме или на неком другом подручју, а у сагласности са 
надлежним службама.  

- Квалитетнију земљу из ископа користити за рекултивацију околног земљишта и 
насипа, а до употребе ову земљу депоновати на одређене локације и заштити од 
ерозије, а вишак земљишта, камена и дрвета, не смије се депоновати дуж ријеке.  

- Забрањује се депоновање било које врсте отпада на предметној локацији. 
- Постојећу вегетацију треба максимално чувати, а на обешумљеним површинама 

планирати шумско-мелиоративне радове. 
- Инвеститор је дужан извршити стручну процјену за количину дрвне масе која ће се 

искрчити сјечом шуме за потребе изградње ХЕ и успостављање акумулације.  
- Вршити сјечу шуме на падинама које окружују језеро у складу са интересима 

акумулације, тако да се спријечи ерозија и засипање језера и отварање клизишта.  
- Током изградње потребне инфраструктуре и објеката хидроелектране могуће је да 

дође до одрона и ерозије, што може довести до јаче деградације већег дијела 
екосистема.  
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- У току изградње, а касније као дио уређивања простора, неопходно је заштитити и 
учврстити најкритичније дијелове биотопа, а након тога је неопходно насељавање 
деградираних површина одређеним врстама биљака, што представља 
ревитализацију нарушеног екосистема.  

- За организацију унапређења, заштите и искоришћавања рибљег фонда изградити 
салмонидно мрјестилиште, које би обједињавало производњу млађи, производњу 
конзумне рибе (кавезни или слични узгој), те експлоатацију  рибе из отворених 
водених средина, вршењем спортског риболова, а овакво удружење би се бавило 
унапређењем и заштитом цјелокупног воденог и ужег обалног простора, 
укључујући и узгојне мјере из области шумарства (подизање шумских засада, 
борба против бујица). 

- По завршетку изградње акумулације долази до спуштања затварача на преливним 
пољима ради пуњења акумулације, а динамика спуштања затварача се мора 
прилагодити захтјеву да се обезбиједи неопходна проточност на низводном току 
ријеке. 

- Придржавати се свих мјера заштите воде и ваздуха јер оне уједно представљају 
мјере заштите за флору и фауну. 

- Инцидентне ситуације су могуће усљед хаварије радних машина у току изградње 
хидроелектране, а посљедице ће се рјешавати и санирати у сагласности са 
релевантним законима. 

- Приликом извођења радова и кориштења објекта, максимално уложити напоре како 
би се сачувале све биљне и животињске врсте које су у категорији заштићених 
(ендемичне, ријетке и угрожене). 

- Неопходно је извршити детаљна и дуготрајна истраживања водоземаца, гмизаваца, 
птица и сисара, да би се поуздано могло рећи које су врсте птица присустне на 
овоме подручју и на основу тога извршити валоризацију, на основу које би се 
могао прописати адекватан мониторинг.  

- Ограничити крчење вегетације, кретање грађевинских машина, механизације и 
транспортних средстава искључиво за простор одобрен Главним пројектом. 

- Извршити хортикултурно уређење овог простора коришћењем аутохтоног садног 
материјала, а у функцији заштите од буке и прашине, као и функцији очувања 
природног изгледа пејзажа. 

- Површине оштећене грађевинским радовима, након завршених радова довести у 
првобитно стање или уредити у складу са Пројектом вањског уређења на том 
простору. 

- Вршити предузимање мјера за заштиту од пожара. 
- Спречавање инцидентних ситуација (изливање масти, уља, и других опасних 

материја у околна станишта). 
- При пројектовању позиције будућег далековода, на дијелу који пролази кроз 

шумска подручја, одабрати најповољнију трасу са становишта очувања 
стабилности шумских екосистема.  

- Посебну пажњу посветити заједницама црног бора које су фрагментарно 
заступљене у ширем рејону разматраног подручја. 
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У току експлоатације: 
- Након извршених радова обавезно спровести мјере рекултивације и санације 

терена (околног земљишта, насипа), а за санацију терена користити квалитетну 
земљу из ископа.  

- Неопходно је формирати и побољшати фитосанациони појас приобаља, као 
намјенски појас који ће имати заштитну и еколошку функцију, а исти формирати 
од врста које су отпорне на промјену водног режима, а то су аутохтоне врсте које 
су градиле узани појас хигрофилне вегетације (Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, 
Salix fragilis, Salix alba i Populus alba).  

- Врсте дрвећа које су посјечене на обалама, замјенити врстама које су ту расле прије 
потапања и које добро подносе промјену водног режима, а  хортикултурно уређење 
локације извести као слободно непарковско, уз употребу искључиво аутохтоне 
флоре. 

- Дефинисати објекте, параметре и локалитете за успостављање дуготрајног 
мониторинга уз неопходно уважавање науке и струке, а мониторингу ће бити 
подвргнута флора и фауна која ће се пратити у воденим и копненим екосистемима.  

- Одмах по пуштању у рад ХЕ, сагледати промјене које су настале приликом 
изградње. 

- Пратити популације зообентоса, фитобентоса, зоопланктона и фитопланктона како 
у току изградње, тако и у току рада акумулације, како би се дошло до нових 
спознаја о понашању природних популација у новонасталим условима, што би 
имало велике користи у развоју како фундаменталне, тако и апликативне 
биологије.  

 

2.9. 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 (члан 82. Закона о културним 
добрима, „Службени гласник Републике Српске“, број, број 11/95).  

- 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 лица (члан 42. Закона о 
заштити природе, „Службени гласник Републике Српске“, број 113/08).  

- Ангажовати стручно лице Завода за заштиту културно-историјског насљеђа, за 
вршење надзора над извођењем радова. 
 
 

2.10. Мјере зa зaштиту комунaлне инфрaструктуре 

- Обавеза инвеститора је да у сарадњи са извођачем радова редовно одржава и 
реконструише локалне путеве који се користе за потребе изградње. 
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- Након изградње хидроелектране обавеза је да изврши реконструкцију и врати у 
пријашње стање све локалне путеве, како би се омогућила несметана комуникација 
становништву које ту живи. 

- Инвеститор је дужан да по захтјевима надлежног електродистрибутивног предузећа 
предузме све неопходне активности да ниједан корисник не остане без електричне 
енергије. 

- У мјестима гдје евентуално дође до колизије са локалним водоводом, Инвеститор је 
дужан да омогући несметано снабдјевање воде, становништву које користи тај 
водовод, приликом извођења радова.   

 
 
2.11. Мјере за заштиту здравља људи  

За вријеме изградње: 
- У циљу минимизације утицаја на здравље радника, околног становништва и 

ресурса животне средине, рад треба да се организује у строго хигијенско – 
санитарном режиму. 

- Домицилном становништву и заинересованој јавности треба презентовати 
позитивне и негативне ефекте имплементације пројекта изградње ХЕ, а отпоре и 
конфликте интереса због пејзажних, имовниских и других аспеката са 
разумјевањем размотрити и наћи адекватно рјешење. 

- Током изградње потребно је осигурати службу примарне задравствене заштите за 
раднике на градилишту, како не би дошло до додатног оптерећења на локалну 
задравствену заштиту. 

- Инвеститор је обавезан, уколико се изградњом објеката појави било који негативан 
утицај на здравље људи и животну средину, изврши обавјештавање у складу са 
одредбама Закона о заштити животне средине и надлежностима Министарства 
задравља и социјалне заштите Републике Српске. 

- Инвеститор је дужан обезбиједити хигијенско–техничке мјере заштите радника, 
радну одјећу, превентивне здравствене прегледе и друге мјере личне и колективне 
заштите радника градилишта. 
 

У току експлоатације: 
- Мјере заштите здравља становништва у току експлоатације ће бити проведене кроз 

мјере заштите од буке, мјере заштите воде, земљишта и ваздуха.  
- Обавеза Инвеститора је да изврши благовремено обавјештавање уколико се појави 

било који негативан утицај на здравље људи и животну средину у току изградње и 
експлоатације предметне хидроелектране у складу са одредбама Закона о заштити 
животне средине и надлежностима Министарства здравља и социјалне заштите 
Републике Српске. 

- Када се ради о заштити здравља становништва, потребно је слиједити Здравствену 
политику и стратегије за здравље у Републици Српској до 2020. године и препоруке 
Стратегије 5. за праћење и редукцију ризичних фактора животне и радне средине и 
јачање инфраструктуре и функције установа за Здравствену заштиту у поступку 
израде просторних и других планова, односно основа и друге инвестиционо-
техничке документације који су у вези са Националним акционим планом за 
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здравље и животну средину (НЕХАП) за Републику Српску, усвојен од стране 
Владе РС (Сл. гласник РС, број 1/02). 

 

2.12. Организационе мјере заштите 
 

- У циљу минимизације утицаја на здравље радника, околног становништва и ресурса 
животне средине, рад организовати у строго хигијенско – санитарном режиму. 

- Грађевински радови на изградњи морају бити у фази да омогућују нормални почетак и 
несметано извођење радова. Морају се испоштовати сви прописи заштите животне и 
радне средине. 

- Сав материјал који се употребљава, мора бити доброг квалитета и одговарати 
постојећим прописима и стандардима.  

- Ако се приликом извођења радова покаже потреба за мањим одступањима од Главног 
пројекта, мора се за сваку промјену дати писмена сагласност надзора. 

- Грађевински радови треба да се изводе тако да се не оштећују површине и природни 
садржаји мимо пројекта (због непажње или нестручног рада) и да се посао обавља тако 
да не долази до непотребног прашења, просипања земље, бацања отпада, а сав 
грађевински отпад треба одмах прикупљати и депоновати на за то одређени и уређени 
простор, прије одвожења са локације. 

- Потребно је извршити детаљне прегледе комплетне електроинсталације на градилишту 
са аспекта заштите на раду и при прегледу обратити пажњу на прописно уземљивање 
свих металних маса у објекту, аутоматско искључење напајања у случају потребе и 
друге мјере заштите које се наводе у пројекту електроинсталације. 

- Сва предвиђена машинска опрема и инсталације треба да одговарају важећим 
стандардима и нормама квалитета.  

- Сва уграђена опрема и инсталације морају бити заштићени одговарајућим премазима, 
те испитани пробама на одговарајући притисак и непропусност изолације (испитивано 
одговарајућим напоном). 

- Предузети мјере спречавања расипања материјала на приступним путевима (из возила 
која транспортују материјал потребан за изградњу), а ако до тога дође потребно је исти 
уклонити. 

- У току експлоатације наведених објеката, неопходно је у оквиру законских рокова 
вршити контролу примјене наложених мјера заштите животне средине. 

- Предузимање опсежних првентивних мјера за заштиту од пожара према важећим 
стандардима и обезбјеђивање потребних средстава за почетно гашење, односно брзу 
локализацију пожара, те обучавање радника за стручно и безбједно руковање 
уређајима и средствима за гашење, односно локализацију пожара. 

- Одмах је потребно звучно упозорити на избијање пожара и обавјестити полицију и 
најближу ватрогасну јединицу, гасити пожар до њиховог доласка и учествовати у 
гашењу расположивим људством и средствима. 

 
 

2.13. Правне мјере заштите 
 

- У фази израде техничке документације, а прије почетка извођења радова, неопходно је 
административно-правним мјерама санкционисати могућу индивидуалну изградњу у 
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непосредном окружењу хидроелектране, на овај начин спречавају се негативни утицаји 
којима би такви објекти били изложени и накнадни захтјеви за мјерама заштите. 

- Обезбједити инструменте у оквиру уговорне документације, коју Инвеститор буде 
формирао са извођачима, о неопходности поштовања свих прописаних мјера заштите у 
фази извођења радова. 

- Обезбједити инструменте да на реализацији послова из домена изградње и 
експлоатације буду ангажовани они субјекти који имају стручног кадра за испуњење 
дефинисаних задатака из домена заштите животне средине. 

 
 
3. Мониторинг 

 
            Инвеститор  је дужан проводити мониторинг у складу са тачком 2.6. Студије 
утицаја на животну средину, а посебно: 

У току изградње: 

Предмет 
мониторинга Параметар који се осматра Мјесто вршења 

мониторинга 

Вријеме и начин 
вршења 
мониторинга 

К
ва

ли
те

т 
ва

зд
ух

а 

Према Уредби о вриједностима 
квалитета ваздуха (Сл. гл. РС, 
број 124/12), и то: сумпорни 
оксиди SO2, азотни оксиди NO, 
NO2, NOX, O3, угљиководоници, 
укупне лебдеће честице (УЛЧ), 
параметри вјетра - брзина и 
смјер, хидрометеоролошки 
параметри - температура, 
релативна влажност и 
атмосферски притисак 

У оквиру парцела 
извођења 
грађевинских 
радова 

Три пута 
годишње 
(прољеће. љето, 
јесен) 
континуирано 
седмодневно 
мјерење 

К
ва

ли
те

т 
по

вр
ш

ин
ск

их
 

во
да

 Физичко-хемијски и биолошки 
параметри (основни показатељи 
квалитета воде) 

Средишњи дио 
успора, као и 
послије 
преградног 
мјеста. 

Четири пута 
годишње 
(сезонски) 

К
ва

ли
те

т 
по

дз
ем

ни
х 

во
да

 Физичко-хемијски и биолошки 
параметри (основни показатељи 
квалитета воде) 

Код преградног 
мјеста 

Четири пута 
годишње 
(сезонски) 
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Предмет 
мониторинга 

Параметар који се осматра Мјесто вршења 
мониторинга 

Вријеме и начин 
вршења 
мониторинга 

Х
ид

ро
м

ет
ео

ро
ло

ш
ка

 
м

је
ре

њ
а Мјерење водостаја (протока), 

температуре воде, температуре 
ваздуха на лицу бране, 
влажности, мјерење падавина, 
мјерење суспендованог наноса 

Узводно од 
акумулације, 
Уређени мјерни 
профил низводно 
од преградног 
мјеста и 
машинске зграде. 

Сви параметри се 
мјере дневно сем 
мјерења 
суспендованог 
наноса који се 
мјери једном 
годишње 

О
тп

ад
 Евиденција о производњи, 

врстама отпада, прикупљању и 
коначном збрињавању отпада  

У зони 
грађевинских 
радова 

Дневно 

Е
м

ис
иј

а 
бу

ке
 

Интензитет нивоа буке 
У зони 
грађевинских 
радова 

Вршити дневно и 
ноћно мјерење 
буке четири пута 
годишње 

К
ва

ли
те

т 
зе

м
љ

иш
та

 

Садржај хумуса, фосфора, 
калијума и азота, pH вриједност, 
тешки метали 

Средишњи дио 
успора 

У случају 
акцидентних 
ситуација 

Ф
ло

ра
, ф

ау
на

 и
  

 и
хт

ио
ф

ау
на

 

Утврђивање промјена на флори и 
фауни 
Праћење оштећења појединих 
врста флоре 
Праћење квалитативног и 
квантитативног стања, те 
праћење здравственог стања 
ихтиофауне 
Карактеристичне врсте 
појединих категорија фауне, 
посебно ловне дивљачи 

У зони 
грађевинских 
радова и ближој 
околини 

Стални 
мониторинг 
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У току експлоатације: 

Предмет 
мониторинга 

Параметар који се 
осматра 

Мјесто вршења 
мониторинга 

Вријеме и начин 
вршења мониторинга 

К
ва

ли
те

т 
ва

зд
ух

а 

Према Уредби о 
вриједностима 
квалитета ваздуха (Сл. 
гл. РС, број 124/12) и 
то: сумпорни оксиди 
SO2, азотни оксиди 
NO, NO2, NOX, O3, 
угљиководоници, 
укупне лебдеће 
честице (УЛЧ), 
параметри вјетра - 
брзина и смјер, 
хидрометеоролошки 
параметри - 
температура, 
релативна влажност и 
атмосферски притисак 

Код преградног 
мјеста 

Једном годишње 
континуирано 
седмодневно мјерење  

К
ва

ли
те

т 
и 

пр
от

ок
 п

ов
рш

ин
ск

их
 в

од
а 

 

Параметри квалитета 
воде (pH – вриједност, 
температура, 
амонијачни азот, 
нитритни азот, 
нитратни азот, 
фосфор, талог након 
0,5 h таложења, 
укупне суспендоване 
материје, БПК5 при 
20°C, ХПК 
дихроматни, PAH, 
минерална уља, 
детерџенти, гвожђе, 
манган, олово, 
кадмијум, арсен, 
укупно хром, сулфати, 
хлориди, флуориди, уз 
обавезно укључену 
мутноћу, температуру 
и проток воде. 

- Средишњи дио 
успора акумулације 
- На испусту из 
бране, односно 
послије турбина. 

Четири пута годишње 
(сезонски) аутоматском 
мјерном опремом 
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Е
м

ис
иј

а 
бу

ке
 

Интензитет нивоа 
буке 

Код преградног 
мјеста 

Вршити дневно и ноћно 
мјерење буке четири 
пута годишње 
(сезонски). 

Ф
ло

ра
, ф

ау
на

 и
 и

хт
ио

ф
ау

на
 

Утврђивање промјена 
на флори и фауни 
Праћење оштећења 
појединих врста флоре 
Праћење 
квалитативног и 
квантитативног стања, 
те праћење 
здравственог стања 
ихтиофауне 
Карактеристичне 
врсте појединих 
категорија фауне, 
посебно ловне 
дивљачи 

Подручје 
акумулационог 
језера, приобални 
регион, подручје на 
граници са 
шумским 
екосистемом, 
шумски екосистем. 
 
Прибранско 
подручје ХЕ, 
средишњи и 
узводни дио ХЕ, 
ријечни ток Лима 
прије и послије 
акумулационог 
језера. 

Стално праћење уз 
квартално узимање 
узорака – узорке 
животних заједница 
воде узимати 
репрезентативним 
пробама. 
Одређивање величине 
популације по јединици 
простора екосистема. 
Стандардна 
истраживања популација 
животиња и птица. 

О
ск

ул
та

ци
ја

 б
ра

не
 –

 
ге

од
ет

ск
а 

м
је

ре
њ

а 

Обухватају 
хоризонтална, 
радијална, 
тангенцијална и 
вертикална помјерања 
на тијелу бране 
најмање једном 
мјесечно у циљу 
оцјене стабилности 
бране (геодетска 
мјерна опрема) 

Брана 

Мјесечни извјештај о 
помјерању на тијелу 
бране, са оцјеном 
стабилности бране 

О
ск

ул
та

ци
ја

 б
ра

не
 –

 
м

ех
ан

ич
ко

 т
ел

ем
ет

ри
јс

ка
 

м
је

ре
њ

а 

Мјерења рада 
дилетационих 
спојница између 
блокова, релативно 
хоризонтално 
помјерање дијелова 
конструкције, 
ротација дијелова 
конструкције, напони 
у темељној спојници и 
напони у тијелу бране  

Тијело бране, 
дилетационе 
спојнице, темељна 
спојница 

Континуиран 
мониторинг 
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О
ск

ул
та

ци
ја

 б
ра

не
 –

 
хи

др
ог

ео
ло

ш
ка

 м
је

ре
њ

а 

Мјерења нивоа 
подземних вода на 
пијезометрима, 
протицаји на 
преливима, мјерења 
процједних вода испод 
тијела бране у кориту 
ријеке, мјерења нивоа 
подземне воде у 
боковима, те дуж 
акумулације са обје 
обале. 

Подручје бране и 
акумулације 

Једном мјесечно у циљу 
оцјене утицаја 
акумулације на 
подземне воде, као и за 
утврђивање губитака 
воде из акумулације. 

О
ск

ул
та

ци
ја

 б
ра

не
  

хи
др

ом
ет

ер
ео

ло
ш

ка
 

м
је

ре
њ

а 

Мјерење водостаја 
(протицаја), 
температуре воде, 
температуре ваздуха 
на лицу бране, 
влажности, мјерење 
падавина, мјерење 
суспендованог наноса 

Узводно од 
акумулације, 
Уређени мјерни 
профил низводно 
од преградног 
мјеста и машинске 
зграде. 

Сви параметри се мјере 
дневно, осим мјерења 
суспендованог наноса 
који се мјери једном 
годишње 

О
ск

ул
та

ци
ја

 
бр

ан
е 

– 
се

из
м

ич
ка

 
м

је
ре

њ
а Мјерења евентуалних 

сеизмичких 
активности у ближој и 
широј околини 

На тијелу и у 
околини бране у 
компактним 
стијенским масама. 

Континуирано 

О
ск

ул
та

ци
ја

 б
ра

не
 –

 
ви

зу
ел

ни
 п

ре
гл

ед
 

Визуелни прегледи 
објекта и падина на 
ободу акумулације се 
врше због 
регистровања 
извјесних појава на 
брани и околини.  

Објекти ХЕ и 
падине на ободу 
акумулације, бране 

Континуирано 
Извјештаји о 
осматрањима се праве 
једном мјесечно 
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О
ск

ул
та

ци
ја

 б
ра

не
 –

 с
та

њ
е 

об
ал

а Утврђивање стања у 
којем се налазе обале 
као и објекти и 
инфраструктура на 
које постројење и 
акумулација има 
непосредан утицај. 
Визуелни преглед 
нестабилних и 
условно стабилних 
појава по ободу 
акумулације гдје су 
планиране 
антиерозионе мјере. 

На обје стране 
(обале) 
акумулације, 
узводно и низводно 
од бране 

Два пута годишње 
(прољеће и јесен) и 
послије евентуалног 
наглог пражњења 
акумулације 

 

 

4. Инвеститор „COMSAR ENERGY HYDRO“, д.o.o. Бања Лука је дужан испунити и 
остале мјере утврђене у коначном облику Студије утицаја на животну средину. 
 

5. Студија утицаја на животну средину пројекта ХЕ „МРСОВО“ на ријеци Лим, општина 
Рудо, инсталисане снаге 36,8 MW  – коначни облик, урађенa у децембру 2013. године, 
је саставни дио овог рјешења. 

 
6. Рјешење о одобравању Студије утицаја на животну средину престаје да важи ако 

носилац пројекта не прибави одобрење за грађење у року двије године од дана пријема 
рјешења. 

 
7. Инвеститор „COMSAR ENERGY HYDRO“, д.o.o. Бања Лука је обавезан да поднесе 

овом министарству захтјев за издавање еколошке дозволе за пројекат ХЕ „МРСОВО“ 
на ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане снаге 36,8 MW, у складу са чланом 85. 
Закона о заштити животне средине и чланом 2. Правилника о постројењима која могу 
бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени  
гласник Републике Српске“, број 124/12). 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Инвеститор „COMSAR ENERGY HYDRO“, д.o.o. Бања Лука је на основу Рјешења 
о утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја и изради Студије утицаја на животну 
средину, доставио овом министарству дана 03.06.2013. године, нацрт Студије утицаја на 
животну средину за пројекат ХЕ „МРСОВО“ на ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане 
снаге 36,8 MW. Студија утицаја на животну средину је израђена у складу са одредбама 
Закона о заштити животне средине и подзаконским актима донешеним по основу Закона, а 
израђивач Студије је „ПРОЈЕКАТ“ а.д., Бања Лука, институција овлашћена од овог 
Министарства. 
 



21 
 

Достављена документација је била доступна заинтересованој јавности у 
просторијама општине Рудо од 01.07.2013. године до 13.09.2013. године. У складу са 
чланом 69. Закона, Студија утицаја на животну средину за пројекат ХЕ „МРСОВО“ на 
ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане снаге 36,8 MW, је уз копију захтјева, достављења 
на мишљење сљедећим субјектима: 

 
1. Министарству здравља и социјалне заштите РС 
2. Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 
3. Републичком заводу за заштиту културно–историјског и природног насљеђа РС 

 
Мишљења достављена у поступку претходне процјене су  саставни дио Рјешења о 

утврђивању обавезе процјене утицаја и изради Студије утицаја на животну средину, а 
мишљења достављена у поступку одобравања Студије су саставни дио Оцјене о 
примљеним примједбама заинтересоване јавности и прелиминарном стручном ставу 
инвеститора. 

 
Обавјештење о поднешеном захтјеву за одобравање Студије утицаја на животну 

средину, времену и мјесту одржавања јавне расправе и мјесту гдје је омогућен увид у 
документацију, објављено је у дневном листу «Независне Новине», дана 27.06.2013. 
године.   
 

Носилац пројекта је организовао јавну расправу о нацрту Студије утицаја на 
животну средину за пројекат ХЕ „МРСОВО“ на ријеци Лим, општина Рудо, дана 
14.08.2013.  године у просторијама Дома културе у општини Рудо, са почетком у 10 
часова, у којој је учествовао и преставник министарства. 

 
Учеснике јавне расраве су са намјераваним захватом упознали представници 

„ПРОЈЕКТ“ Бања Лука, израђивачи Студије, институције која је овлашћена од овог 
Министарства за обављање дјелатности из области заштите животне средине, а о јавној 
расправи је сачињен записник, достављен Министарству дана 19.08.2013. године. 

 
Министарство је, у складу са чланом 71. Закона о заштити животне средине, 

донијело Оцјену о примљеним примједбама заинтересованих органа и прелиминарном 
стручном ставу носиоца пројекта, дана 08.10.2013. године, којом је наложено достављање 
Студије допуњене у складу са мишљењима Министарства здравља и социјалне заштите, 
Републичког завода за заштиту културно – историјског и природног насљеђа, 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Записника са јавне расправе, 
МЗ Мрсово, Групе грађана села Обрвена и општине Рудо. 
 

Након пријема допуњене Студије утицаја на животну средину, дана 18.10.2013. 
године, а у складу са чланом 72. Закона о заштити животне средине, рјешењем  Министра 
број 15.04-96-62/13 од 07.11.2013. године, именован је «МАСТЕР», д.о.о. Бања Лука, 
институција која има овлашћење овог Министарства, да уради ревизију Студије утицаја на 
животну средину за пројекат ХЕ „МРСОВО“ на ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане 
снаге 36,8 MW. Извјештај о ревизији достављен је дана 25.11.2013. године, којим је 
установљено да се Студија прихватљива са техничког аспекта и са аспекта заштите 
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животне средине, с тим да се уваже примједбе и коригују недостаци који су уочени 
приликом ревизије Студије.  

  
Носилац пројекта је доставио Студију у коначном облику у складу са примједбама 

и упутствима из извјештаја о ревизији, дана 11.12.2013. године, а дана 12.12.2013. године 
Министарство је затражило од ревидента да изврши контролу садржаја Студије утицаја на 
животну средину – коначна верзија, што је и учињено дастављањем потврде о 
усклађености наведене Студије са Извјештајем о ревизији, дана 16.12.2013. године. 
 

Студија утицаја на животну средину пројекта ХЕ „МРСОВО“ на ријеци Лим, 
општина Рудо, инсталисане снаге 36,8 MW – коначни облик, је саставни дио Рјешења о 
одобравању Студије. 
 

У складу са Законом о административним таксама („Службени гласник Републике 
Српске“ број 100/11) уз захтјев је приложен доказ да је уплаћен износ од  1 000 КМ за 
издавање рјешења за одобравање студије утицаја. 
 

Имајући у виду наведено, Министарство је према члану 73. Закона о заштити 
животне средине, одлучило као у диспозитиву. 
 

Ово рјешење је коначно у управном поступку, те против њега није допуштена 
жалба, али се може  покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бањој 
Луци у року од 30 дана од пријема овог рјешења. Тужба таксирана са 100 КМ судске таксе 
се предаје у два истовјетна примјерка непосредно Суду или му се шаље препоручено 
поштом. 

Уз тужбу се прилаже ово рјешење у оригиналу или препису. 
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1.1. Уводно образложење 
Изградња хидроелектране „Мрсово“ на ријеци Лим у претходном периоду била 
је предмет различите пројектне документације од Идејног рјешења из 1983. 
године, које је урађено од стране Енергопројект-Хидроинжењеринга из 
Београда, преко Идејног пројекта из 1990. године, урађеног од стране 
Енергоинвест-Енергоинжењеринга из Сарајева, до Актулелизације Идејног 
пројекта из 2000. године урађеног од стране Енергопројект-Хидроинжењеринга 
из Београда. Идејно рјешење и предстудија економске оправданости из 2012. 
год., израђени од стране „ИК консалтинг и пројектовање“ д.о.о. Београд, су 
имали за задатак актуелизацију дотадашње пројектне документације и 
прилагођавање пројекта тако да се сви објекти хидроелектране (брана са 
припадајућим објектима и акумулација) налазе на територији Републике Српске 
тј. да будућа акумулација својим режимом не ремети природан режим на 
граничном профилу између Републике Српске и Републике Србије.  

Након утврђивања јавног интереса за додјелу концесије Влада Републике 
Српске је на основу приједлога Комисије за концесије донијела Рјешење о 
додјели концесије за изградњу и коришћење ХЕ Мрсово на ријеци Лим понуђачу 
„Comsar Energy Trading“ д.о.о. Бања Лука октобра 2012. године. Захтјев 
Министарства индустрије, енергетике и рударства Републике Српске за пренос 
права за концесију са „Comsar Energy Trading“ д.о.о. Бања Лука на „Comsar 
Energy Hidro“ д.о.о. Бања Лука је одобрен Рјешењем Комисије за концесије 
марта 2013. године.  

Да би била омогућена имплементација аспеката животне средине у процес 
пројектовања и изградње хидроелектране „Мрсово“ потребно је спровести 
поступак процјене утицаја на животну средину. Процјена утицаја разматра 
прихватљивост изградње планираног објекта сагледавајући његов утицај на 
животну средину, те одређује потребне мјере како би се минимизирали 
негативни утицаји и постигла највећа могућа очуваност животне средине.  

Поступак провођења процјене утицаја на животну средину је дефинисан 
Законом о заштити животне средине (Сл.гл.РС бр.71/12) који успоставља 
правни оквир за издавање еколошких дозвола, као и Правилником о 
пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и 
критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене 
утицаја на животну средину (Сл.гл. РС бр. 124/12). Хидроелектрана „Мрсово“ 
инсталисане снаге 36,8 MW припада пројектима за које је потребна процјена 
утицаја на животну средину. 

Интегрисање процјене утицаја на животну средину у пројектни циклус је 
значајно јер Студија утицаја на животну средину даје правовремено неопходне 
информације у кључним фазама пројектовања. Прелиминарни налази из 
Претходне процјене или Нацрта студије утицаја на животну средину могу, уз 
јавни увид и примједбе свих надлежних тијела и заинтересованих страна, 
указати на потребне измјене у пројекту којима је могуће избјећи или умањити 
негативне утицаје на животну средину, или на бољи начин сагледати еколошке 
предности. 

Надлежна министарства и тијела, као и заинтересована јавност, имају 
могућност да прегледају и дају примједбе на пројектно рјешење да би се 
избјегли или умањили негативни утицаји на животну средину прије него што се 
донесу коначне пројектне одлуке. Циљ је управљање заштитом животне 
средине током изградње и експлоатације хидроелектране што укључује и 
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неопходност мониторинга стварних утицаја пројекта на животну средину, а 
добијени подаци се требају користити за одговорно управљање пројектом. 

Студија о утицају на животну средину има за циљ да прикаже стање животне 
средине на предметном подручју, да сагледа и анализира позитивне и 
негативне утицаје до којих ће доћи изградњом хидроелектране на предвиђеној 
локацији. Студија даје приказ техничких и организационих мјера предвиђених у 
циљу спречавања и смањења значајних ефеката рада хидроелектране 
„Мрсово“ на животну средину. Студија је урађена у складу са Законом о 
заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр.71/12) и Упутством о 
садржају студије утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, бр.118/05) а на 
основу пројектне и друге документације која је достављена од стране „COMSAR 
ENERGY HIDRO“ d.o.o. Бања Лука, као и теренских истраживања и стручних 
сазнања радног тима израђивача Студије „Пројект“ а.д. Бања Лука. 
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Приликом израде ове Студије кориштена је слиједећа законска регулатива и 
остала документација: 
 

Закони: 
- Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр. 71/12) 

- Закон о заштити природе (Сл. гласник РС, бр. 113/08) 

- Закон о заштити ваздуха (Сл. гласник РС, бр. 124/11) 

- Закон о водама (Сл. гласник РС, бр. 50/06, 92/09) 

- Закон о шумама (Сл. гласник РС 75/08) 

- Закон о пољопривредном земљишту (Сл. гласник РС 93/06, 86/07, 14/10 
и 5/12) 

- Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС, бр. 53/02, 65/08) 

- Закон о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник РС, бр. 40/13) 

- Закон о културним добрима (Сл. гласник РС, бр. 11/95, 103/08) 

- Закон о геолошким истраживањима (Сл. гласник РС 51/04 и 75/10); 

- Закон о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким 
подручјима (Сл.л. СФРЈ 39/64);  

- Закон о експропријацији (Сл.гласник РС бр. 112/06). 

- Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о радијационој сигурности (Сл. 
гласник РС 52/01) 

- Закон о заштити од нејонизирајућих зрачења (Сл. гласник РС, бр. 02/05) 

- Закон о заштити од пожара (Сл. гласник РС, бр. 71/12) 

- Закон о рибарству (Сл. гласник РС, бр. 72/12) 

- Закон о ловству (Сл. гласник РС, бр. 60/09) 

- Закон о заштити на раду (Сл. гласник РС, бр. 01/08) 

Правилници: 
- 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 (Сл. гласник РС, бр. 124/12) 

- Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад 
само уколико имају еколошку дозволу (Сл. гласник РС, бр. 124/12) 

- Правилник о емисији испарљивих органских једињења (Сл. гласник РС, 
бр. 39/05) 

- Правилник о условима за обављање дјелатности из области заштите 
животне средине (Сл. гласник РС, бр. 28/13) 

- Правилник о категоријама отпада са каталогом (Сл. гласник РС, бр. 
39/05) 

- Правилник о методологији и начину вођења регистра постројења и 
загађивача (Сл. гласник РС, бр. 92/07) 
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- Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде 
(Сл. гласник РС, 44/01) 

- Правилник о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију 
(Сл. гласник РС, 44/01) 

- Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и шума (Сл. 
гласник СР БиХ, бр. 46/89) 

- Правилник о катастру шума и шумског земљишта (Сл. гласник РС, бр. 
30/94) 

- Правилник о утврђивању дозвољених количина штетних и опасних твари 
у земљишту и методе њиховог испитивања (Службене новине ФБиХ, бр. 
72/09)  

- Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 
земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања (Сл. 
гласник Републике Србије, бр. 23/94) 

Уредбе: 
- Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха (Сл. гласник РС, 

бр. 124/12) 

- Уредба о вриједностима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС, бр. 124/12) 

- Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока (Сл. гласник 
РС, бр. 42/01) 

- Уредба о граничним вриједностима емисије загађујућих материја у 
ваздух (Сл. гласник РС, бр. 39/05) 

- Упутство о садржају студије утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, 
бр. 118/05) 

- Уредба о Црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике 
Српске (Сл. гласник РС, бр. 124/12) 

Остали извори: 
- Директива о процјени утицаја одређених јавних и приватних пројеката на 

животну средину 85/337/ЕЕС 

- Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. год., 
Економски институт а.д. Бања Лука, Енергетски институт "Хрвоје Пожар" 
(EIHP), фебруар 2012. 

- Средњорочна развојна стратегија БиХ 2004. – 2007. (ПРСП); 

- Стратегија развоја електропривреде Републике Српске у периоду од 
1995. до 2020. године, Влада Републике Српске, октобар 1998. године, 

- План за изградњу нових производних електроенергетских капацитета у 
Федерацији Босне и Херцеговине, Влада Федерације БиХ, јануар 2005. 
године, 

- Студија енергетског сектора у БиХ, Нацрт коначног извјештаја, 
Енергетски институт "Хрвоје Пожар", Хрватска, Солузиона, Шпанија, 
Економски институт Бања Лука, Рударски институт Тузла, БиХ, 2008;  



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
17 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

 

Планска и техничка документација: 

 ЕЛАБОРАТ - Метеоролошке информације, климатолошки приказ и 
низови података најважнијих метеоролошких параметара за 
климатолошку станицу Рудо, за период 2006-2012, Републички 
хидрометеоролошки завод Република Српска, Бања Лука, мај, 2013.  

 Студија о економској оправданости за изградњу ХЕ „Мрсово” у Рудом са 
елементима процјене заштите животне средине, „Пројект“ а.д. Бања 
Лука, септембар 2012. 

 Идејно рјешење и предстудија економске оправданости изградње ХЕ 
„Мрсово“, ИК консалтинг и пројектовање д.о.о., Београд, септембар 2012. 

 ХЕ Мрсово Предстудија економске оправданости, SECI ENERGIA и 
GRUPPO INDUSTRIALE MACCAFERRI; Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни“, Завод за бране, хидроенергетику, руднике и 
саобраћајнице, Београд, 2008.  

 Идејни пројекат ХЕ „Мрсово“ - Актуелизација, Електропривреда 
Републике Српске, Требиње, Енергопројект Хидроинжењеринг МДД, 
Београд, 2000.  

 

Остала литература: 
 Просторни план Републике Српске до 2015. године, Урбанистички завод 

Републике Српске, а.д. Бања Лука, 2008. 
 Beck, G. (1927): Флора Босне и Херцеговине и Новопазарског Санџака, III 

дио. Српска краљевска академија, посебно издање књига LXIII, 
природњачки и математички списи, књига XV, Београд – Сарајево. 

 Beck-Mannagetta, G. continuavit K. Malý (1950): Flora Bosnae et 
Hercegovinae, IV Sympetalae, Pars 1: Labiatae 19 -72, Свјетлост, Сарајево. 

 Beck-Mannagetta, G.,  K. Malý continuavit Bjelčić, Ž. (1967): Flora Bosnae et 
Hercegovinae, IV Sympetalae, Pars 1: Scrophulariaceae  56 -104, Земаљски 
музеј БиХ, Сарајево. 

 Beck-Mannagetta, G.,  K. Malý continuavit Bjelčić, Ž. (1974): Flora Bosnae et 
Hercegovinae, IV Sympetalae, Pars 3: Labiatae 10 -47, Земаљски музеј 
БиХ, Сарајево. 

 Beck-Mannagetta, G.,  K. Malý continuavit Bjelčić, Ž. (1983): Flora Bosnae et 
Hercegovinae, IV Sympetalae, Pars 3: Labiatae 10 -44, Земаљски музеј 
БиХ, Сарајево. 

 CITES (1973): Конвенција о међународној трговини угроженим врстама 
дивље флоре и фауне. Вашингтон. 

 Европска црвена листа заштићених врста флоре и фауне. 
 Натура 2000-Босне и Херцеговине 
 Гајић, M. (1980): Преглед флоре Србије са биљногеографским ознакама. 

Гласник Шумарског факултета, 54, 111-154, Београд. 
 IUCN црвена листа заштићених врста флоре и фауне. 
 Јанковић, M. (1995): Биодиверзитет суштина и значај, Завод за заштиту 

природе Србије, Посебно издање, Београд. 
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 Комплексна хидробиолошка и рибарствено-биолошка истраживања 
слива ријеке Дрине на подручју будуће ХЕ „Вишеград“ – Студија „Нултог  
стања“, ПМФ Универзитета у Сарајеву, 1987. 

 Лакушић, Р., Павловић, Д., Абаџић, С., Гргић, П. (1977): Продромус 
биљних заједница Босне и Херцеговине. Годишњак Биолошког института 
Универзитета у Сарајеву, Посебно издање, Вол.  30: 1-87, Сарајево. 

 Матоничкин, И., Павлетић, З. (1972): Живот наших ријека. Школска 
књига, Загреб. 

 Шилић, Ч. (1990): Ендемичне биљке. ИП „Свјетлост“, Завод за уџбенике 
и наставна средства, Сарајево, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд. 

 Шилић, Ч. (1996): Списак биљних врста (Pteridophyta i Spermatophyta) за 
Црвену књигу Босне и Херцеговине. Гласник Земаљског музеја (PN), Н. 
С. св. 31: 323-367. 

 Tutin T. G. (ed.), (1964-1980): Flora Europaea 1-5, Cambridge University 
Press, London. 
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1.2. Полазне основе за израду студије утицаја на животну средину 
С обзиром на природу, величину и локацију пројекта, као и утицај који би могао 
имати на животну средину у складу са Законом о заштити животне средине 
Републике Српске - (Сл.гласник РС бр. 71/12) и Правилником о пројектима за 
које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за 
одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну 
средину (Сл.гл. РС бр. 124/12). „COMSAR ENERGY HIDRO“ Бања Лука, као 
носилац пројекта изградње хидроелектране „Мрсово“ је покренуо процедуру 
процјене утицаја на животну средину те се обратио Захтјевом 22.12.2012.год. 
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 
Српске, који је допуњен 27.12.2012.год., за претходну процјену утицаја на 
животну средину за пројект ХЕ „Мрсово“ на ријеци Лим, општина Рудо, 
инсталисане снаге 36,8 МW. Захтјев за претходну процјену утицаја на животну 
средину урађен је од стране „Пројект“ а.д. Бања Лука.  

У току разматрања и одлучивања о захтјеву Министарство је доставило Захтјев 
са документацијом на мишљење Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Министарству здравља и социјалне заштите, Републичком 
заводу за заштиту културно - историјског и природног насљеђа и општини Рудо. 

У свом Мишљењу бр. 12.03-4626/12 од 30.01.2011. год. Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде констатује да су прегледајући 
Захтјев за претходну процјену „пажњу усмјерили на рјешења која су дата за 
коришћење и заштиту вода, шума, шумског и пољопривредног земљишта, а 
предмет су надлежности Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, а пошто се ради о претходној процјени утицаја на животну 
средину, на основу доступних података, мишљења су да је претходна процјена 
утицаја и садржај документа прихватљив и да се у наредним фазама израде 
одговарајуће документације, пажња усмјери на сљедеће: 

- Обзиром да се највише мјера, прије свега, односи на праћење стања 
водотока и заштиту квалитета вода, неопходно је дефинисати и по 
потреби допунити податке о стању мреже хидролошких станица и 
осматрачких профила или евентуалне потребе за планска проширења, 
како би се обезбједили квалитетни подаци за наредне фазе израде 
пројектне документације, односно, фазу експлоатације објекта. 

- У погледу заштите флоре и фауне, као и цјелокупног акватичног 
екосистема ријеке Лим, неопходно је дефинисати објекте, параметре и 
локалитете за успостављање трајног мониторинга, како у току 
извођења радова, тако и мониторинга током експлоатације. 

- Свеобухватност ерозионих процеса захтијева и налаже спровођење 
одговарајућих анализа и доношење адекватних противерозионих мјера, 
базираних на планској контроли ерозије земљишта. Обзиром да ови 
процеси утичу на продукцију и пронос наноса, а самим тим и на виталне 
параметре функционисања планираног хидроенергетског објекта, 
неопходно је мјере праћења и контролу наведених процеса, као и 
спровођење одговарајуће заштите, сагледавати у ширем подручју 
планираног објекта. 

- Неопходно је наставити са хидролошким анализама, како би се са 
сигурношћу утврдили сви хидрауличко-хидролошки параметри, 
расположиви водни ресурси (површинских и подземних вода) и биланси 
вода. 
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- Са становишта интегралног приступа водопривредној проблематици, 
обавезно имати у виду, да одабрано техничко рјешење мора уважавати 
захтјеве одржавања хидролошког режима течења и стабилности корита 
у низводном дијелу водотока.“ 

Министарство здравља и социјалне заштите у свом мишљењу број 11/04-012-
376/12 од 13.12.2012. године, истакло је, између осталог, и сљедеће: 

„Предложене мјере ублажавања негативних утицаја узимају у обзир и 
позитивне ефекте предметног објекта на околину, развој подручја и планско 
праћење ефеката ублажавања и успостављање систематског мониторинга уз 
компензационе мјере унапређења окружења, те је неопходно придржавати се 
истих. 

Посебну пажњу посветити спречавању неконтролисаног излива и неправилног 
збрињавања отпадних и атмосферских вода, као и другог отпада, а нарочито 
спречавању случајног просипања или цурења уља и горива из радне 
механизације, директно у површинске воде. 

Неопходно је посветити већу пажњу негативном утицају буке, прашине, односно 
нарушавања квалитета ваздуха у односу на ружу вјетрова и конкретно 
образложити превентивне мјере у циљу заштите здравља радника, поближе 
објаснити идејно рјешење за диспозицију муља и утицај на животну средину, 
као и прецизирати потенцијалне опасности које проистичу из евентуалне 
хаварије предметног објекта. 

Потребно је уградити у саму Студију обавезу концесионара да уколико се 
изградњом објекта појави било који негативан утицај на здравље људи и 
животну средину, изврши обавјештавање у складу са законским одредбама 
Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", 
број 71/12) и надлежностима Министарства здравља и социјалне заштите 
Републике Српске. 

Стратешко опредјељење Републике Српске је да кроз Нацрт Просторног плана 
Републике Српске до 2015. године иде у правцу развоја термо и 
хидроенергетских капацитета усклађених са капацитетом расположивих 
сировинских ресурса у дијелу који се односи на реализацију малих 
хидроелектрана. 

Сходно наведеном, а у односу на стандарде и нормативе чија примјена је 
обавезна код изградње предметног објекта, може се констатовати да изградња 
наведеног објекта, ХЕ "Мрсово" на ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане 
снаге 36,8 MW, инвеститора "COMSAR ENERGY HIDRO", д.о.о. Бања Лука, 
може имати негативан утицај на здравље и животну средину, те се Студијом 
утицаја на животну средину требају предвидјети диспозиционе мјере система 
или адекватне мјере заштите, којима се умањују неповољни ефекти, а 
максимизирају позитивни ефекти на окружење.“ 

Републички завод за заштиту културно - историјског и природног насљеђа у 
свом мишљењу број 07/1.20,30/625-874/12 од 26.12.2012. године првенствено 
истиче: 

- „У обухвату пројекта ХЕ "Мрсово" није планирано успостављање 
заштићеног подручја. 

- У обухвату предметног пројекта је евидентирано културно-историјско 
насљеђе.“ 
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Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа у свом 
Стручном мишљењу даље наводи:  

„С обзиром да се ради о великом захвату у природи који ће имати велики утицај 
на животну средину посебно на биодиверзитет, неопходна је израда Студије 
утицаја пројекта на животну средину, која треба да садржи сљедеће: 

Хидротехнички и хидролошки аспекти: 

- техничка документација 
- геодетске подлоге 
- хидролошке подлоге 
- геолошко- хидролошке подлоге 

Електротехнички аспекти: 

Са аспекта просторног размјештаја, под претпоставком да је полазна тачка 
акумулација воде, а крајња, мјесто прикључења хидроелектране на електро-
дистрибутивну мрежу, хидроелектрана са свим њеним елементима заузима 
велику површину, па је потребно доставити: 

- Просторни распоред свих елемената система ХЕ, како би се могло 
видјети у којој мјери пројекат угрожава околну вегетацију и пејзажне 
квалитете природног окружења. 

- Трасе будућих далековода којима ће ХЕ бити спојена са главним 
водовима електроенергетског система Републике Српске и БиХ. 

Биолошки, еколошки и заштитарски аспекти: 

Документ треба да садржи квалитативне и квантитативне податке о 
биодиверзитету екосистема, конкретне процјене свих могућих утицаја, приказе 
вјероватних промјена које ће бити проузроковане тим утицајима, те мјере за 
ублажавање или отклањање негативних утицаја. 

- Попис свих културних и природних вриједности у зони утицаја XE, са 
тачно наведеним законским и подзаконским актима о проглашењу 
заштићених природних добара, о проглашењу природних и културних 
добара у предходној заштити, изводима из Просторног плана РС за 
природна добра која су Просторним планом РС предвиђена за заштиту 
итд. 

- Приказ релеватних података из ранијих истраживања вегетације, 
флоре и фауне на предметном водотоку и у његовој околини, са 
посебним освртом на ендемичне, реликтне, ријетке и заштићене врсте, 
законом заштићена појединачна стабла и других природних објеката, 
ако постоје. 

- Приказ података о квалитативном саставу флоре и фауне на 
предметном водотоку и у његовој околини добијених теренским 
истраживањем. За флору и фауну бескичмењака довољан је приказ до 
нивоа породице или рода, док је за фауну риба неопходно дати потпун 
попис врста и подврста заступљених у водотоку са посебним освртом 
на стање популација ендемичних, ријетких и угрожених врста, односно 
економски и спортско-риболовно значајних врста риба, роковима сеоба 
и мријешћења важнијих врста риба. 

- Дефинисати која количина и каквих шума мора бити посјечена ради 
изградње далековода и свих елемената XE. 

- На основу снимка "нултог" стања (непоремећеног природног стања у 
тренутку истраживања приликом којег се утврђују биотички и абиотички 
фактори) на терену дати процјене утицаја XE на животну средину у 
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квалитативном и квантитативном смислу, а посебно на рибље 
популације. 

- Дефинисати које ће се промјене десити, на које врсте би пројекат могао 
имати утицај у виду смањења бројности популација, да ли ће се за 
поједине врсте еколошки фактори спустити до песимума. 

- Дефинисати на који начин ће бити ријешен проблем очувања рибљег 
фонда, мјере за спречавање и ублажавање негативних утицаја. 

- Дефинисати ко треба управљати системом обавјештавања и 
узбуњивања у случају акцидентних ситуација. 

- Податке о томе ко ће бити надлежан за праћење (мониторинг) 
коришћења вода и заштите биодиверзитета. 

- Тачан списак литературе из које су узимани флористички и 
фаунистички подаци, метеоролошке литературе која је кориштена за 
узимање узорака и процјењивање утицаја, као и кориштене домаће и 
међународне легислативе.“ 

Такође су у стручном мишљењу Завода дате смјернице за обликовање и 
материјализацију хидроелектране, у смислу да : 

- „Објекти XЕ (машинске зграде) треба да буду минималних габарита у 
којима је могуће развити предвиђени процес производње. 

- Уколико је могуће објекте (машинске зграде) пројектовати тако да се 
каскадирањем и разуђеним габаритом неутралише утисак величине. 

- Препорука је да се обликовању и материјализацији посвети посебна 
пажња, како се не би нарушиле карактеристике природног окружења. 

- Препоручује се, колико је год могуће, примјена локалних природних 
материјала (камен, дрво). 

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

Захтијева се достава Заводу на мишљење Главног пројекта (архитектонска 
фаза) објеката ХЕ и пројекта вањског уређења. 

Даље у Стручном мишљењу Завод тражи, да „ради формирања квалитетне 
основе за доношење даљих одлука о пројекту, потребно је израдити сепарат о 
процјени утицаја овог пројекта на добро уписано на Листу свјетске баштине - 
Мост Мехмед-паше Соколовића у Вишеграду.“ 

На крају се наводи сљедеће: 

- „Слиједом дописа министарства индустрије, енргетике и рударства број 
05.05/312-638-3/11 од 08.11.2011. године, те обиласка предметне 
локације Завод је дао стручно мишљење број 07/1.30,20/625-786-1/11 
од 23.11.2011. године у коме су понаособ побројани, описани и 
валоризовани објекти који се налазе у непосредном окружењу 
планиране хидроелектране. 
Допис је у изворном облику уврштен у достављени Захтјев за 
претходну процјену утицаја на животну средину пројекта ХЕ Мрсово, 
општина Рудо. 

- У домену потапања акумулације, уколико се пројектом не буде штитила 
тераса Старо Рудо, остаје Чизмино гробље у коме се издвајају нишани 
из доба фетха, времена исламизације Босне, који се по димензијама и 
орнаметици директно ослањају на стећке. Поменуто гробље није 
евидентирано као културно - историјско добро, али с обзиром на аспект 
старости, усљед евентуалног потапања, споменике би требало 
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дислоцирати, премјестити на ново мјесто уз стручни надзор службе 
заштите.“ 

Општина Рудо у свом мишљењу број 02-313-1365/12 од 27.12.2012. године, 
наводи да је потребно обратити пажњу на сљедеће: 

„У подручју насеља Старо Рудо, у подножју брда Градине, налази се извориште 
рјечице Крупица која се третира као расположиви ресурс подземних вода 
доброг квалитета, тако да је ово извориште одређено као дугорочни водни 
ресурс општинског центра Рудо. Провођењем хидрогеолошких истражних 
радова одобрено је дугорочно извориште подземних вода, у зони врела ријеке 
Крупице, укупне процјењене издашности од око 250 l/s. Објекат водозахвата 
Крупице се састоји од бушеног бунара дубине 16 m, завршног унутрашњег 
пречника 110 mm. Пројектована и садашња издашност бунара је 17 l/s. 
Потребно је испитати и утврдити да приликом експлоатације система не дође 
до мијешања воде, те промјене квалитета и количине воде изворишта. 

Низводно од Рудог, удаљеност око 9 km, уз саму обалу Лима, на локацији 
званој "Заим поље" где је предвиђена изградња бране, смјештена је градска 
депонија. Градска депонија је у употреби више од 15 година. Иако геодетска 
мјерења нису урађена, процјењује се површина исте око 1,5 ha. Близинa ријеке 
Лима је око 50 m и уколико остане на овој локацији може доћи до потапања и 
еколошког загађивања ријеке. 

Водећи рачуна о фонду ихтиофауне, члан 72. тачка 3. Закона о риболову 
("Службени гласник РС" број 72/12), односно обавеза да приликом изградње 
хидроелектране се поштује сљедеће: 

- "Корисници доводних, турбинских и других канала дужни су да уграде и 
одржавају уређаје који спречавају улаз рибе у канале, а корисници 
бране су дужни да обезбиједе несметан пролаз рибе".  

Рјешењем број 15.04-96-230/12 од 31.01.2013. год. Министарство за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је наложило „COMSAR 
ENERGY HIDRO“ д.о.о. Бања Лука да достави Студију утицаја на животну 
средину пројекта ХЕ „Мрсово“ на ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане снаге 
36,8 MW, ради вођења даљег поступка процјене утицаја на животну средину. У 
Рјешењу је наглашено да Студија утицаја на животну средину мора бити 
усклађена са стручним мишљењима Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, Министарства здравља и социјалне заштите, Републичког 
завода за заштиту културно историјског насљеђа и општине Рудо. 

„Пројект“ а.д. Бања Лука, пошто посједује лиценцу за обављање дјелатности из 
области заштите животне средине, као и велико искуство у изради пројектне и 
студијске документације, нострификације и ревизије пројеката везаних за 
изградњу енергетских објеката, потписао је Уговор за израду Студије утицаја на 
животну средину за ХЕ „Мрсово“ на ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане 
снаге 36,8 MW. 

Претходна процјена утицаја на животну средину представља почетну 
документацију која је послужила за увид свих заинтересованих субјеката у 
проблематику животне средине код изградње и експлоатације овог пројекта, као 
и за израду Студије утицаја на животну средину. Обзиром да Студија утицаја на 
животну средину треба бити усклађена са горе наведеним стручним 
мишљењима надлежних Министарстава, Завода и општине Рудо, сва 
мишљења су стручно размотрена и обрађена кроз поједине тачке Студије. 
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На захтјев „COMSAR ENERGY HIDRO“ д.о.о. Бања Лука Министарство за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске издало је 
Локацијске услове за изградњу хидроелектране „Мрсово“, инсталисане снаге 
36,8 МW, на доњем току ријеке Лим, на територији општине Рудо, у складу са 
Стручним мишљењем и урбанистичко-техничким условима, издати од 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 
Српске, бр. 15.02-364-120/13 од 27.05.2013. год.  

Рад на изради Студије о утицају на животну средину обухватио је слиједеће 
задатке: 

 сакупљање релевантне документације која ће послужити у изради 
Студије, и то: топографских подлога, тематских карата подручја, 
претходно урађених студија и анализа за предметно подручје, 
стратешких студија и планова заштите на државном и ентитетском 
нивоу; 

 сагледавање терена у смислу верификације прикупљених података, 
валоризација стања флоре и фауне, идентификација могућих природних 
и културно историјских вриједности простора, анализа климатских 
карактеристика, као и других значајних показатеља стања животне 
средине; 

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

 мјерење нултог стања квалитета ваздуха, површинске и подземне воде, 
земљишта и нивоа буке; 

 квантификацију могућих утицаја и посљедица на животну средину; 
 квалитативну и квантитативну анализу утицаја на животну средину; 
 учешће на јавној расправи у матичној општини у којој се налази 

предметни објекат на којој ће заинтересоване службе, организације и 
појединци бити у могућности да искажу своје ставове, приједлоге и 
примједбе, а консултант ће исте у реалној и разумној мјери уградити у 
предметни документ; 

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

 израду плана мониторинга животне средине током изградње; 
 посебну пажњу посветити могућим социјално – економским утицајима. 

У складу са чланом 69. став 2. Закона о заштити животне средине, 
Министарство је доставило захтјев за одобравање студије утицаја и Студију 
утицаја на животну средину, субјектима из члана 65. став 1. дана 14.06.2013. 
године, ради давања мишљења о садржају Студије и Одјељењу надлежном за 
заштиту животне средине Општине Рудо, ради увида заинтересоване јавности. 
У Законом прописаном року мишљење из претходног става доставили су: 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство 
здравља и социјалне заштите, Републички завод за заштиту културно-
историјског и природног насљеђа и општина Рудо. 

Обавјештење о поднешеном захтјеву за одобравање Студије утицаја на 
животну средину, времену и мјесту одржавања јавне расправе и мјесту гдје је 
омогућен увид у документацију, објављено је у дневном листу "Независне 
новине", дана 27.06.2013. 
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Дана 14.08.2013. године одржана је јавна расправа у просторијама Дома 
културе у општини Рудо, са почетком у 10 часова. Предметну студију су 
презентовали представници "ПРОЈЕКТ" а.д. Бања Лука, израђивачи студије, 
институције која је овлашћена од овог Министарства за обављање дјелатности 
из области заштите животне средине, а након тога су се у расправу укључили и 
остали присутни. Расправа је затворена од стране представника Министарства, 
а записник је водио представник инвеститора. 

У складу са чланом 70. став 4. Закона о заштити животне средине, носилац 
пројекта је доставио Записник са одржане јавне расправе у законом 
прописаном року. У складу са чланом 70. став 5. заинтересованој јавности је 
остављен рок од 30 дана за подношење примједби, у писаној форми, у вези са 
захтјевом и нацртом Студије. 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 
Српске је запримило: 

- дана 26.06.2013. године Стручно мишљење Министарства здравља и 
социјалне заштите број 11/04-012-271/13, 

- дана 08.07.2013. године Стручно мишљење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде број 12.07-7088/13, 

- дана 08.07.2013. године Стручно мишљење Републичког завода за 
заштиту културно - историјског и природног насљеђа број 07/1.30/625-
491/13, 

- дана 19.09.2013. године примједбе МЗ Мрсово, 
- дана 23.09.2013. године мишљење Општине Рудо, Начелник општине и 

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске 
послове број 02-312-5/13, 

- дана 01.10.2013. године Прелиминарни стручни став о примљеним 
примједбама од „COMSAR ENERGY HIDRO“ д.о.о. Бања Лука, као 
Инвеститора. 

На основу запримљених мишљења Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републике Српске је 08.10.2013. год. под бројем 
15.04-96-62/13 донијело “Оцјену о примљеним примједбама заинтересоване 
јавности, заинтересованих органа и прелиминарном стручном ставу носиоца 
пројекта на примједбе”. 

У складу са Оцјеном Министарства извршена је допуна Студије утицаја на 
животну средину хидроелектране „Мрсово“ на ријеци Лим, општина Рудо, 
инсталисане снаге 36,8 МW. Носилац пројекта је у свему у складу са чланом 71. 
Закона о заштити животне средине (Сл.гл.РС бр.71/12) доставио допуњену 
Студију, укључујући и посебни дио студије „Одговор на оцјену о примљеним 
примједбама заинтересоване јавности, заинтересованих органа и 
прелиминарном стручном ставу носиоца пројекта на примједбе на нацрт 
Студије утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ у којем је дат 
кратки преглед примљених мишљења заинтересованих органа са 
образложењем да ли су и на који начин примљена мишљења била узета у 
обзир приликом израде Студије утицаја.  
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На основу Рјешења Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију Републике Српске бр. 15.04-96-62/13 од 07.11.2013. год. ревизија 
Студије утицаја на животну средину пројекта хидроелектране „Мрсово“ на 
ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане снаге 36,8 МW је повјерена „Мастер“ 
доо Бања Лука. Извјештај о ревизији Студије утицаја на животну средину се 
налази у прилогу ове Студије, а урађен је и посебан додатак „Одговори на 
Извјештај о ревизији Студије утицаја на животну средину хидроелектране 
Мрсово“. Сви одговори и појашњења на примједбе стручне ревизије су 
уврштени у коначну верзију Студије утицаја. 
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1.3. Приложена документација 
У току израде Студије утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
кориштена је и слиједећа документација која се налази у прилогу: 

1. Рјешење о потреби спровођења процјене утицаја на животну средину за 
пројекат хидроелектране „Мрсово“ на ријеци Лим, општина Рудо 
инсталисане снаге 36,8 MW, инвеститора „COMSAR ENERGY HIDRO“ 
д.o.o. Бања Лука, Рјешење издато од стране Министарства за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију РС, бр. 15.04-96-230/12 од 
31.01.2013.год. 

2. Извјештај о ревизији Судије утицаја на животну средину пројекта ХЕ 
„Мрсово“ на ријеци Лим, „Мастер“ доо – ПЈ “МАСТЕР ИНСТИТУТ“ - Бања 
Лука, новембар, 2013. год. 

3. Оцјена о примљеним примједбама заинтересоване јавности, 
заинтересованих органа и прелиминарном стручном ставу носиоца 
пројекта на примједбе, Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републике Српске, бр. 15.04-96-62/13 од 
08.10.2013. год. 

4. Прелиминарни стручни став о примљеним примједбама на Студију 
утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ „COMSAR 
ENERGY HIDRO“ д.о.о. Бања Лука, бр. 796/13 од 01.10.2013. год. 

5. Записник са јавне расправе – Студија о утицају на животну средину 
хидроелектране „Мрсово“ „COMSAR ENERGY HIDRO“ д.о.о. Бања Лука, 
бр. 676/13 од 16.08.2013. год. 

6. Локацијски услови за изградњу хидроелектране „Мрсово“, инсталисане 
снаге 36,8 МW, на доњем току ријеке Лим, на територији општине Рудо, у 
складу са Стручним мишљењем и урбанистичко-техничким условима, 
издати од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију Републике Српске, бр. 15.02-364-120/13 од 27.05.2013. год.  

7. Закључак о издавању водних смјерница за израду пројектне 
документације за изградњу хидроенергетског објекта ХЕ „Мрсово“ на 
ријеци Лим, слив ријеке Дрине, општина Рудо, издато од Јавне установе 
„Воде Српске“ Бијељина, бр. 01/3-ВА.1-4732-1/13 од 20.05.2013. год. 

8. Уговор о концесији за изградњу и коришћење хидроелектране Мрсово на 
ријеци Лим, општина Рудо, Влада Републике Српске, Министарство 
индустрије, енергетике и рударства, бр.05.05./312-848712, новембар 
2012. године 

9. Рјешење Комисије за концесије Републике Српске бр.01-100/13 од 
22.03.2013. године о сагласности на пренос права на концесију са 
концесионара „Comsar Energy Trading“ д.o.o. Бања Лука на новоосновано 
концесионо предузеће „Comsar Energy Hidro“ д.o.o. Бања Лука за 
изградњу и кориштење ХЕ „Мрсово“, на ријеци Лим. 

10. Рјешење о сагласности на пренос права на концесију са концесионара 
„Comsar Energy Trading“ d.o.o. Бања Лука, на новоосновано концесионо 
предузеће „Comsar Energy Hidro“ d.o.o. Бања Лука, издато од 
Министарства индустрије, енергетике и рударства Републике Српске бр. 
05.05/312-375-1/13 од 28.03.2013. год. 
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2. Технички дио 
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2.1. Опис локације и подручја могућег утицаја пројекта на животну 
средину 

Шире подручје обухвата планиране акумулације и ХЕ „Мрсово“ смјештено је на 
на подручју општине Рудо која се налази у источном дијелу Републике Српске.  

Географски положај општине Рудо одређен је координатама 43°33'50’’ сјеверне 
географске ширине и 19°08'02’’ источне географске дужине. Општина Рудо 
граничи са општинама Вишеград, Ново Горажде, Чајниче и Рогатица у 
Републици Српској и са општинама Прибој и Чајетина у Србији. Простор 
општине обухвата површину од 344 km2, што чини око 1,4% Републике Српске. 
Административни центар општине је у насељеном мјесту Рудо. 

 
Слика 1 Положај општине Рудо у Босни и Херцеговини 

Према планираној регионализацији Републике Српске општина Рудо припада 
мезорегији Источно Сарајево. Такође, припада другом развојном правцу чије 
природне вриједности простора омогућавају интензиван привредни развој на 
основу аграрних, шумских, рудних као и хидроенергетских потенцијала. 

Планирани објекти ХЕ „Мрсово“ лоцирани су на доњем току ријеке Лим, 3 km 
низводно од насеља Мрсово, односно 9 km низводно од моста у насељеном 
мјесту Рудо и 18 km и 750 m узводно од ушћа ријеке Лим у Дрину.  



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
30 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

 
Сликa 2 Положај ХЕ „Мрсово" 

Преградни профил лоциран је приближно на средини постојећег тунела 
регионалног пута Ушће Лима – Рудо. Пут са тунелима налази се висински изнад 
планиране бране и акумулације и трасиран је дуж десне обале. У зони лијеве 
обале акумулације налазе се локалне саобраћајнице, док их у зони планиране 
бране нема. 

Узводно од преградног профила у широј зони акумулације налазе се 
пољопривредне површине и насеља: Обрвена, Соколовићи и Мрсово на десној 
обали, односно Старо Рудо, Парнице, Дорићи и Полимље на лијевој обали 
ријеке Лим. Мањи дио наведених пољопривредних површина и насеља ће бити 
угрожен формирањем успора акумулације Мрсово. Највеће насеље у широј 
зони акумулације је Рудо.  

На разматраном подручју под утицајем планиране хидроелектране Мрсово 
нема заштићених природних добара и заштићених природних вриједности.  
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Слика 3 Сателитски снимак локалитета (преграда и акумулација) ХЕ 
"Мрсово"1 у односу на ХЕ „Вишеград“ 

Енергетски потенцијал ријеке Лим је до данас мало искоришћен, обзиром да је 
изграђено само једно енергетско постројење ХЕ „Потпећ“, која се налази 
узводно од планиране ХЕ „Мрсово“. Низводно од планираног преградног 
профила ХЕ „Мрсово“ завршава се успор акумулације ХЕ „Вишеград“ на ријеци 
Дрини. Ријека Увац, као главна притока Лима, регулисана је изградњом брана 
Увац, Кокин Брод и Радојња узводно од ушћа у Лим. 

 

2.1.1. Копија плана катастарских парцела на којима се предвиђа изградња 
објекта или извођење активности, са уцртаним распоредом свих 
објеката у саставу комплекса 

За потребе изградње ХЕ Мрсово израђен је документ Стручно мишљење и 
урбанистичко-технички услови из којег су преузети доље наведени подаци о 
катастарским парцелама од којих се формирају новопланиране парцеле 
предметне хидроелектране. 

Из наведеног документа произилази да се за потребе изградње саме 
хидроелектране Мрсово, односно њених објеката, формирају двије парцеле: 

1. Парцела преградног мјеста са пратећим објектима  

2. Парцела акумулације 

Поред тога, због плављења дијела постојећег гробља на двије локације у 
Дорићима и Полимљу, потребно је иста измјестити, што захтијева формирање 
двије нове парцеле за наведена гробља. 

                                                
1 Извор: GOOGLE EARTH, 2010. година 

ХЕ „Вишеград“ 

ХЕ „Мрсово“ 
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Такође је потребно формирати и нову парцелу дијела дионице пута која се 
измјешта јер се плави, пошто се налази испод коте планиране акумулације. 

На графичким прилозима бр. 5., 5.1., 5.2. и 5.3., урађеним на подлогама 
достављеним од стране Инвеститора, представљен је план катастарских 
парцела на којима се предвиђа изградња објекта или извођење активности, са 
уцртаним распоредом свих објеката и акумулације хидроелектране.  

Према катастарском плану размјере 1:6250, формирају се нове парцеле од 
катастарских парцела, или њихових дијелова, које су дате у доље наведеним 
табелама. Збирни број катастарских честица са припадајућим катастарским 
општинама дат је на следећим табелама. 

Табела 1 Парцеле преградног мјеста са пратећим објектима ХЕ Мрсово 

Катастарска 
општина Ангажоване парцеле, к.ч.бр. 

Укупна 
површина 

(ha) 

К.
О

. С
ок

ол
ов

ић
и 

2632 (Лим); 2629; 2630; 

17,03  

К.
О

. Р
уд

о 

1615; 1486 (Лим); 1616; 

Површина парцеле преградног мјеста износи 17,03 ha. 
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Табела 2 Парцеле акумулације ХЕ Мрсово 

Катастарска 
општина Ангажоване парцеле, к.ч.бр. 

Укупна 
површина 

(ha) 

К.
О

. С
ок

ол
ов

ић
и 

2633, 2634, 2635/1, 2635/2, 2635/3, 2635/4, 2635/5, 2629, 
2636/1, 2636/2, 2636/3, 2636/4, 2636/5, 2636/6, 2632 (Лим); 
990/1, 990/2, 992/1, 992/2, 992/3, 992/4, 993/1,993/2, 994/1, 

994/2, 994/3, 994/4, 994/5, 994/6, 994/7, 995/1, 995/2, 
995/3, 995/4, 1018/2, 1018/3, 1018/4, 1018/5, 1018/6, 

1018/7, 1021/2, 1021/3, 1021/4, 1021/5, 1021/6, 1021/7,  
1022/1, 1022/2, 1022/3,  1023, 1025/1, 1025/2,1026/1, 
1026/2, 1026/3, 1026/4, 1027/1, 1027/2, 1028, 1057/1, 

1057/2, 1057/3, 1058/1, 1058/2, 1058/3, 1058/4, 1058/5, 
1058/6, 1058/7, 1058/8, 1058/9, 1058/10, 1058/11, 1058/12, 
1059, 1060, 1061/1, 1061/2,1062, 1063/1, 1063/2, 1064/1, 

1064/2, 1064/3, 1065/1, 1065/2, 1069, 1066/1, 1066/2, 
1066/3, 1067/1, 1067/2, 1067/3, 1068, 1069, 1078/1, 1078/2, 

1078/3, 1078/4, 1078/5, 1080,  1070/1, 1070/3, 1070/4, 
1082/1, 1082/2, 1082/3, 1082/4, 1083/1, 1083/2, 1083/3, 

1084/1, 1084/2, 1084/3, 1088/1, 1088/2, 1087, 1086, 1090/3, 
1090/4, 1096, 1098/1, 1098/2, 1170/1, 1170/2, 1170/3, 1171, 
1172/1, 1172/2,1172/3,1172/4,1173, 1174/1, 1174/2, 1174/3, 

1174/4, 1174/5, 1174/6, 1174/7, 1174/8, 1174/9, 1174/10, 
1174/11, 1175/1, 1175/2, 1175/3, 1175/4, 1175/5, 1182/1, 
1182/2, 1182/3, 1182/4, 1182/5, 1182/6, 1182/7, 1182/8, 

1182/9, 1182/10, 1182/11, 1182/12, 1181/1, 1181/3, 1181/4, 
1181/5, 1181/6, 1181/7, 1179/1, 1179/2, 1179/3, 1179/4, 

1179/5, 1179/6, 1179/7, 1179/8, 1179/9, 1179/10, 1179/11, 
1180/1, 1180/2, 1180/3, 1180/4, 1180/5, 1180/6, 1180/7, 

1180/8, 1180/9, 1180/10, 1180/11, 1176/1, 1176/2, 1176/3, 
1176/4, 1176/5, 1176/6, 1176/7, 1176/8, 1176/9, 1177/1, 
1177/2, 1177/3, 1177/4, 1177/5, 1790/1, 1790/2, 1790/3, 
1790/4, 1790/5, 1790/6, 1790/7, 1787/1, 1787/2, 1787/4, 

1787/10, 1787/11, 1787/13, 1792/1, 1792/2,1793/1, 1793/2, 
1793/3, 1793/4,  1796/1, 1796/2, 1795, 1800/4, 1801/3, 

1802/3, 1802/4, 1804, 1807, 1809, 1810/1, 1810/2, 1810/3,  
1810/4, 1810/5, 1810/6,  1810/7, 1810/8, 1810/9, 1810/10, 
1810/11, 1810/12,  1810/13, 1810/14, 1810/15, 1810/16, 
1810/17, 1810/18, 1810/19, 1810/20, 1810/21,  1810/22, 

1810/23,  1810/24, 1811/2, 1811/3, 1811/5, 1906/1, 1906/2, 
1906/3,1906/4,1907/1, 1907/2, 1907/3,1911, 1975/1, 1975/2, 
1976, 1977/1, 1977/2, 1977/3, 1977/4, 1977/5, 1980, 1981/1, 

1981/2, 1981/3, 1981/4, 1981/5, 1982/1, 1982/2, 1982/3, 
1983, 1984/1, 1984/2, 1984/3, 1985, 1888/1, 1888/2, 1888/3, 

1888/4, 1888/5, 1888/6, 1989/1, 1989/2, 1989/3, 1989/4, 
1989/5, 1989/6, 1989/7, 1989/8, 1990/1, 1990/2, 1990/3, 
1990/4, 1990/5, 1992/1, 1992/2, 1993/1, 1993/2, 1993/3, 
1993/4, 1994/1, 1994/2, 1994/3, 1994/4, 1994/5, 1994/6, 

1994/7, 1995, 1996, 2001/1, 2001/2, 2001/3, 2001/4, 2001/5, 
2001/6, 2001/7, 2001/8, 2003, 2005/1, 2005/2, 2005/3, 
2006/1, 2006/2,2007, 2008/1, 2008/2, 2008/4,  2009/1, 

2009/2, 2010/1, 2010/2, 2010/3, 2010/4, 2010/5, 2011/1, 
2011/2, 2011/3, 2011/4, 2011/5, 2019, 2020, 2021, 2023, 
2024, 2026/1, 2026/2, 2026/3, 2026/4,  2027/1, 2030/1, 
2030/2, 2031, 2032/1, 2032/2, 2032/3, 2032/4, 2036/1, 

2036/2, 2036/3 

208,41 
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Укупна површина парцеле акумулације износи 208,41 ha. 

Табела 3 Парцеле гробља у Полимљу 

Катастарска 
општина Ангажоване парцеле, к.ч.бр. 

Укупна 
површина 

(ha) 

К.
О

. 
Р

уд
о 

1549 и 1550 0,37 

 
Табела 4 Парцеле гробља у Дорићима 

Катастарска 
општина Ангажоване парцеле, к.ч.бр. 

Укупна 
површина 

(ha) 

К.
О

. 
Р

уд
о 

дио 1386/1, 1386/2, 1385,1388 0,12 

 

                                                
2
 Катастарска општина К.О. Рудо Град, везана је за катастарске подлоге размјере 

1:1000 

К.
О

. Р
уд

о 

286, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 291/1, 291/3, 292/2, 293, 
294, 297, 299, 300, 301, 304, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 
305/5, 305/6, 305/7, 305/8, 307, 314/1, 1359/1, 1362/1, 
1362/2, 1362/3, 1367/1, 1374/1, 1374/2, 1374/3,1375/1, 

1375/2,1376,1377, 1378, 1379, 1381, 1382, 1383/1, 1383/2, 
1383/3, 1383/4,  1384/1, 1384/2, 1384/3, 1385, 1386/1, 

1386/2, 1388, 1389, 1390/1,1390/2,1391/1, 
1391/2,1391/3,1392, 1393, 1394, 1408, 1409, 1410, 1411, 

1412/1, 1412/2, 1413, 1414, 1415/1, 1416/1, 1417/1, 1417/2, 
1418/1, 1418/2,  1419/1, 1419/2, 1419/3, 1420/1, 1420/2, 

1420/3, 1420/4, 1420/5, 1420/6, 1420/7, 1421, 1434/1, 
1434/2, 1434/3, 1434/4, 1434/5, 1434/6, 1434/7, 1434/8, 

1435,1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441/1, 1441/2, 1442, 
1443,1445, 1446, 1447/2,1449, 1470/5, 1471, 1472, 1473, 
1474, 1476, 1477, 1478/1,1478/2, 1482, 1483/1, 1483/2, 

1483/3, 1484/1, 1484/2, 1484/3, 1484/4, 1487, 1488, 1489, 
1490, 1491, 1492, 1494, 1495/1, 1495/2, 1496, 1497/1, 

1497/2, 1497/3, 1497/4, 1497/5, 1497/6, 1497/7, 1498/1, 
1505/1, 1505/2, 1506/1,1506/2, 1507, 1508/1, 1508/3, 1509, 

1510, 1511/1, 1511/2, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 1513/3, 
1518/1, 1518/2,1518/3, 1519, 1520, 1541, 1542, 1543, 1544, 

1545, 1546/1, 1546/2, 1548, 1549, 1550, 1551/1, 1551/2, 
1551/3, 1551/4, 1552, 1554, 1555, 1556, 1557/2, 1558/1, 
1558/2, 1559/1, 1559/2, 1559/3, 1560/1, 1560/2, 1560/3, 
1560/4, 1560/5, 1560/6, 1560/7, 1561/1, 1561/2,1561/3, 

1562/1, 1562/2, 1562/3, 1562/4, 1562/5, 1562/6, 1563, 1564, 
1565, 1566/1, 1566/2, 1568/1, 1568/2, 1568/3, 

1568/4,1569/1, 1613/1, 1614/1, 1614/2, 1614/3, 1616/1 

К.
О

. Р
уд

о 
Гр

ад
2  

892; 891; 888; 374; 365; 266; 269; 283; 284; 285; 286.,те 
дијелови к.ч.бр. 976; 974; 973/1; 973/2; 972; 971/6; 971/2; 

971/4; 970; 894;893; 889; 887; 885; 884; 883; 882; 377; 376; 
373; 364; 263; 265; 270; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 

279; 280; 281; 282; 292; 291; 289/2; 1150(Лим); 
1151(Ријека Језеро) 
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Табела 5 Парцеле измјештене дионице пута 

Катастарска 
општина Ангажоване парцеле, к.ч.бр. 

Укупна 
површина 

(ha) 

К.
О

. 
Р

уд
о 1613/1, 1488, 1494, 1499/1, 1499/2, 1498/1, 1497/4, 1506/1, 

1505/1, 1508/1 и 1508/3 0,90 

Површина парцеле измјештене дионице пута износи 0,90 ha. 
Према горе наведеним табелама укупна површина парцела за потребе 
изградње саме хидроелектране је 225,44 ha. Поред тога додатна површина коју 
је неопходно изузети за измјештање дијелова гробља и пута износи 1,39 ha, 
што укупно износи 226,83 ha.  

На графичким прилозима бр. 5., 5.1., 5.2. и 5.3. представљен је план катастарских 
парцела на којима се предвиђа изградња објекта или извођење активности, са 
уцртаним зонама: 

 експропријације,  
 уже зоне утицаја под директним утицајем хидроелектране 
 шире зоне утицаја хидроелектране 

са распоредом свих објеката и акумулације хидроелектране, гдје се може 
видјети и површина ових обухвата:  

Укупна површина планирана за експропријацију:    226,83 hа 
Обухват под директним утицајем планиране хидроелектране   373,23 hа 
Oбухват шире зоне утицаја планиране хидроелектране    565,09 hа. 
Појединачни случајеви који се налазе изнад коте акумулације и коте 
експропријације, а њихови власници сматрају да су угрожени планираном 
изградњом, се рјешавају на захтјев власника кроз поступак експропријације 
према члану 11. Закона о експропријацији (Службени Гласник РС број 112/ 06). 
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2.1.2. Подаци о потребној површини земљишта у m2 за вријеме изградње са 
описом физичких крактеристика и картографским приказом 
одговарајуће размјере, као и површине које ће бити обухваћене када 
објекат буде изграђен 

Изградња објеката за које је предвиђено формирање парцела одвијаће се у 
границама планираних парцела које су дефинисане стручним мишљењем и 
урбанистичко техничким условима. ХЕ Мрсово је планирана као прибранска 
хидроелектрана са машинском зградом у тијелу бране, те су преградно мјесто, 
као и сви остали пратећи садржаји (машинска зграда, управна зграда, 
приступне саобраћајнице и слично) планирани унутар јединствене планске 
парцеле. 

У слиједећој табели је дат преглед потребне површине за вријеме изградње 
система. 

Табела 6 Површина земљишта у m2 за вријеме изградње система 

Објекти Површина обухваћена објектима и 
грађевинским радовима (m2) 

Брана 

до 170 300 

Машинска зграда  
Управна зграда 

Приступни путеви са новопланираним 
мостом 

Објекат контроле улаза 
Акумулација  до 2 084 100 

Дионица локалног пута који се 
измјешта до 9000 

Новоформиране парцеле гробља које 
се дјелимично измјешта због 

акумулације 
до 4 908 

Картографски приказ ових површина се налази на графичком прилогу бр.5. који 
представља извод из Плана парцелације из Стручног мишљења и 
урбанистичко-техничких услова за изградњу хидроелектране Мрсово на 
подручју општине Рудо. 

 
 
.  
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2.1.3. Разлози за избор предложене локације 
Основни разлог за избор предметне локације је неискориштени 
хидропотенцијал горњег слива ријеке Лим што је дефинисано Просторним 
планом РС 2010-2015 и Стратегијом развоја енергетике РС. Просторним 
планом на предметном локалитету планиране су двије хидроелектране ХЕ 
„Мрсово 1“ и ХЕ „Мрсово 2/Сетихово“, што је приказано исјечком из графичког 
прилога бр.12.1. Енергетски потенцијали. Просторним планом Републике 
Српске до 2015. године планирана ХЕ „Мрсово1“ је снаге 37,3 МW.  

Планирани објекти ХЕ лоцирани су на доњем току ријеке Лим, 3 km низводно од 
насеља Мрсово и наслањају се на завршетак акумулације ХЕ „Вишеград“. 

 

 

 

Слика 4 Енергетски потенцијали 3 

                                                
3
 Извод: Просторни план Републике Српске до 2015.године (Графички прилог број 

24.1.) 
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2.1.4. Приказ педолошких, геоморфолошких, геолошких, хидрогеолошких и 
сеизмолошких карактеристика терена 

Педолошке карактеристике 
На предметном подручју углавном преовладавају бреговита земљишта док 
долинских земљишта има веома мало (у ријечним токовима), а све у 
зависности од конфигурације и грађе терена. Посматрано шире подручје 
углавном су земљишта под шумском вегетацијом док су мање заступљена 
пољопривредна земљишта.  

Од бреговитих земљишта најразвијенија су из раздјела аутоморфних 
земљишта, класа смеђих земљишта и то: 

- Дистрични камбисол (кисело-смеђе земљиште), 
- Еутрични камбисол (еутрично смеђе земљиште на кречњаку),  
- Мозаици калкомеланосола и калкокамбисола. 

Од долинских земљишта углавном су заступљена алувијална земљишта 
(флувисоли) која су мање заступљена.  

Алувијална земљишта су развијена у долини ријеке Лим и његових притока 
што је и зона планиране акумулације. На мјестима гдје се ријеке излијевају 
најчешће су под ливадама због немогућности обраде. На осталим мјестима су 
под ораницама и представљају најквалитетнија земљишта у овом подручју за 
бављење пољопривредном производњом, посебно за узгој повртларских и 
ратарских култура, као и различитог воћа. 

 
Слика 5 Педолошки типови земљишта 

Дистрични камбисол - киселосмеђе земљишта односи се на смеђе земљиште 
које пружа лоше услове за исхрану биљака (лоше плодности). У употреби је и 
назив ''кисело смеђе земљиште''. Ово тло, за разлику од еутричног смеђег тла, 
је настало на киселим матичним стијенама. Карактерише га хумусни хоризонт 
испод којег се налази камбични хоризонт.  

Овај тип тла развио се на киселим супстратима као што су безкарбонатни 
шљунци, шкриљци, безкарбонатне глине и пијесци које могу бити слабије 
компактне или растресите, сиромашне базама, уз присутно снажно трошење 
примарних минерала. Због недостатка база изостаје стварање веће количине 
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глине. То су нешто дубља тла, али због великог садржаја скелета неподесна су 
за обраду, па су стога углавном под шумама. 

У предметном подручју заступљеност дистричнок камбисола је највећа. 
Просторно, највише се налази са десне стране ријеке Лим, а нешто мање на 
лијевој страни ријеке. 

Еутрично смеђе земљиште је земљиште које обезбјеђује добру исхрану 
(добра плодност). Особине матичног супстрата имају велики значај за појаву 
еутричних камбисола. Образовању и одржавању ових земљишта најбоље 
одговарају иловасти нормално дренирани супстрати, богати потенцијалним 
минералима као што су лес, иловасти језерски и ријечни седименти. Код ових 
земљишта хумусни хоризонт лежи непосредно изнад камбичног хоризонта.  

Еутрична смеђа тла се формирају на врло различитим стијенама, карбонатним 
или богатим базама, једино се не развијају на једрим кречњацима а искључене 
су и киселе стијене. Према дубини солума ово су углавном средње дубока и 
дубока тла. 

На предметном подручју ова тла су формирана на пјешчарима, лапорима, 
глинама, флишу, шљунцима и пијесцима, доломитима на једрим кречњацима 
али у заједници са лапорцима и рожњацима, те на трошним кречњацима, 
филитима, конгломератима и др.  

Просторно, највише су распрострањена на лијевој страни ријеке Лим, а на 
мањем локалитету на десној страни у подручју Лајсовића.  

Мозаици калкомеланосола и калкокамбисола су распростарњена у доњем 
подручју акумулације, односно у подручју преградног мјеста. У овој 
педосеквенци која је заступљена на кречњачким блоковима подједнако су 
заступљене црнице и смеђа земљишта. Ријеч је о сувим стаништима, слабо 
киселе реакције, хумозна, слабо обезбијеђена са фосфором а средње са 
калијем. Ријеч је о типично шумским земљиштима. 
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Геоморфолошке карактеристике 
Разматрано подручје са становишта геоморгфологије карактерише изузетна 
рељефна динамичност, гдје са на релативно малом простору смјењује велики 
број висинских појасева, почев од 300 па све до 1394 m.n.m. Из наведеног се 
може закључити да је ово подручје планинског карактера, са израженим 
клисурама и планинским врховима. 

Локација хидроелектране се налази на висини од 336 до 356 m.n.m.  

 
Слика 6 Карта рељефа у широј зони утицаја изградње хидроелектране 

Мрсово 

Ријека Лим представља највећу притоку Дрине. Површина сливног подручја 
износи око 5785 km².  

За предметни обухват, као и за околно подручје, урађена је карта нагиба терена 
на основу дигиталног модела терена што је значајан параметар за приказ 
бонитетних карактеристика земљишта.  

Земљишта на овом простору, са аспекта нагиба, спадају у земљишта са равним 
до средње благим нагибима терена, па до земљишта са врло стрмим нагибима, 
која се налазе у подручју бране. 
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Земљишта са равним и средње благим нагибима се налазе у долини ријеке 
Лим на цијелом потезу планиране акумулације до подручја у ком се налази 
преградно мјесто.  

Земљишта која се налазе на већим нагибима од умјерено стрмог до стрмог, су 
нижих бонитетних категорија, од III – VI чиме су управо и условљена за биљну 
пољопривредну производњу. Ова земљишта се налазе по ободу планиране 
акумулације и у подручју преградног мјеста.  

 
Слика 7 Карта нагиба терена у широј зони утицаја изградње 

хидроелектране Мрсово 

 

Геолошке карактеристике 
На основу досадашњих истраживања терена изградње ХЕ Мрсово запажено је 
да шире подручје акумулације изграђују кластични и карбонатни седименти 
тријаса, кластични седименти јуре, магматске и метаморфне стијене јуре, 
кластични седименти неогена и творевине квартара. 

Тријас 

Стијене тријаске старости имају распрострањење у најнизводнијем дијелу 
акумулације (зона мјеста бране), као и у њеном најузводнијем дијелу (зона 
врела Крупица). 
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Средњи тријас-ладиник (Т2
2) у зони преградног мјеста није децидно 

документован због сличности са седиментним дијелом дијабазрожначке 
формације и због недостатка карактеристичних фосила. На основу неубједљиве 
суперпозиције, могуће је да су ови седименти јурске старости и да леже преко 
средње до горње тријаских карбоната. Састоји се од услојених кварцних 
пјешчара сиве и мрке боје, црвених и зелених рожнаца, лапораца и глинаца и 
недокументованим прослојцима и сочивима кречњака (као и дијабазрожначка 
формацији јурске старости). 

Средњи до горњи тријас (Т2;3) се на површини јављају на лијевој обали у зони 
врела Крупица и на лијевој и десној обали у зони преградног мјеста. 
Предпоставља се да у континуитету граде залеђе лијеве обале, а покривени су 
трансгресивним јурским седиментима. Према претходним интерпретацијама 
леже конкордантно преко кластита ладинског ката и чине их плочасти до 
банковити и масивни кречњаци. 

Јура 

У геолошкој грађи ширег подручја акумулације доминирају седиментне, 
магматске и метаморфне стијене јурске старости. 

Седиментне стијене чине услојени пјешчари, рожнаци, лапорци и лапоровити 
кречњаци (дијабазрожначка формација) и изграђују централни и узводни дио 
акумулације. Магматске стијене серпентинисани перидотити (а) и дијабази (ββ) 
изграђују најузводнији дио акумулације. Метаморфне стијене су значајно 
заступљене, а чине их амфиболити (А) и серпентинити (Се). 

Неоген 

Неогени седименти леже трансгресивно преко старијих стијена. Изграђују терен 
изнад коте успора у подручју града Рудо. Изразито су хетерогеног литолошког 
састава, са честим вертикалним измјенама конгломерата, пјешчара, лапораца и 
угљевитих лапораца. 

Квартар 

Квартарне седименте чине генетски различити типови творевина (делувијално-
елувијалне, пролувијалне и алувијалне наслаге) и покривају знатан дио терена. 

Структурни склоп 

У структурном погледу подручје акумулације припада централној офиолитској 
зони са изразито сложеном геолошком грађом и тектонским односима. 
Акумулациони басен припада крилу антиклиноријума генералног правца 
пружања СИ-ЈЗ. Преовлађујући је моноклинални склоп структуре са азимутом 
пада слојева према сјеверу и сјевероистоку. Одступања од генералног склопа 
су честа услед секундарног набирања и расједања. У ширем подручју 
акумулације постоје два маркантна система расједа, од којих један генерално 
паралелан структури (пружање СИ-ЈЗ), а други управан на њега (пружања СЗ-
ЈИ). 

Инжењерскогеолошка својства стијенских маса у зони акумулације 

У ширем подручју акумулације, са инжењерскогеолошког аспекта, издвајају се 
следећи комплекси: 

- комплекс карбонатних стијена; 
- комплекс метаморфних стијена; 
- комплекс магматских стијена; 
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- комплекс кластичних стијена и 
- комплекс квартарних творевина. 

Комплекс карбонатних стијена 

Чине га кречњаци слојевите до банковите, рјеђе масивне текстуре (Т23). 
Пукотинско-кавернозне су порозности, повољних физичко-механичких својстава 
и велике отпорности на дејство егзогених фактора. Карстификација се очекује 
дуж расједа и јаче испуцалих зона. Простори изграђени од ових стијена су 
стабилни, са стрмим одсјецима, испод којих су мјестимично формирани сипари. 
На блажим падинама кречњаци су покривени крупнозрном, слабо заглињеном 
дробином, која мјестимично прелази у кречњачке блокове. 

Комплекс метаморфних стијена 

Представљен је серпентинитима (Се) и амфиболитима (А). Потпуно 
серпентинисани перидотити (а) заступљени су у средишњем дијелу 
акумулације на лијевој обали Лима. Одликују се правилном испуцалошћу и 
малом отпорношћу на дејство егзогених фактора. У површинском дијелу је 
формирана кора распадања дебљине до 5 m, мјестимично и више. Распаднути 
материјал, захваћен процесом спирања транспортован је у ниже дијелове 
падина. На стрмијим дијеловима падина овај материјал је у стању лабилне 
равнотеже. Чести су трагови плитких откидања, а регистроване су и појаве 
активних и умирених клизишта. Најмаркантније је клизиште „Рудина", чија ће 
ножица бити потопљена будућом акумулацијом. 

Амфиболити су претежно хомогене и изотропне стијене и углавном добрих 
физичко-механичких својстава. Изграђују стабилне дијелове терена. 

Комплекс магматских стијена 

Чине га серпентинисани перидотити (а) и дијабази (ββ). Сепентинисани 
перидотити су ултрабазичне стијене дјелимично захваћене метаморфозом и 
изграђују терен узводно од Рудог. Карактеришу их добра физичко-механичка 
својства. Јаче серпентинисани перидотити захваћени су процесом површинског 
распадања, дубине и од 5 m. Распаднути материјал захваћен је процесом 
површинског и линијског спирања. Посебно изражен интензитет јаружања јавља 
се на огољеним дијеловима терена, где су уочљиви бујични токови. 

Дијабази изливне, силикатне, непотпуно искристалисале стијене, масивне до 
флуидалне текстуре, добрих су и уједначених физичко-механичких својства. 
Изграђују стабилне дијелове терена. Заступљени су у незнатном дијелу 
акумулације. 

Комплекс кластичних стијена 

То је комплекс стијена тријаске (Т 2
2) и јурске (Ј2,3) старости, заступљени на 

подручју акумулације. Углавном су састављени од пјешчара, рожнаца, 
лапораца, глинаца и условно кречњака, са честим хоризонталним и 
вертикалним измјенама, слојевите до псеудо банковите текстуре. Мјестимично 
се запажа ушкриљеност цијелог комплекса. Изразита хетерогеност и 
анизотропија у литолошком погледу одразила се и на физичко-механичка 
својства и условила селективно површинско распадање и ерозију. Лапорци, 
глинци и ушкриљени дио серије, као мање отпорни од пјешчара и рожнаца, 
подложнији су дезинтеграцији и површинском распадању. Процесом спирања је 
дезинтегрисани дио транспортован и депонован на нижим дијеловима падина. 
Због присуства прашинасте глине и ситне дробине депоновани материјал је у 
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стању лабилне равнотеже. Евидентирана су бројна плитка откидања, умирена и 
активна клизишта. Највећа су клизишта „Мрсово" и „Полимље". 

Поред тријаских и јурских, у подручју града Рудо, а ван подручја акумулације, 
регистовани су конгломерати, пјешчари и лапорци неогене (Нг) старости. 

Комплекс квартарних творевина 

Од продуката квартара заступљени су: алувион, ријечне терасе, пролувијум и 
делувијум. 

Алувион и ријечне терасе чине различито сортирани шљункови и пјескови, 
промјенљивог састава и гранулације. У зони преградног мјеста дебљина им 
износи до 10 m, а у зони позајмишта и преко 10 m. 

Пролувијум је представљен невезаном, несортираном дробином и блоковима и 
ријетко пјесковитом глином. Формирани су у доњим дијеловима повремених и 
сталних водотока. У природним условима су углавном стабилни, па се на овим 
теренима у условима осцилација нивоа будуће акумулације не очекују појаве 
нестабилности. 

Делувијалне, елувијално-делувијалне и колувијално-делувијалне творевине 
покривају знатан дио простора акумулације. Највећим дијелом су у просторима 
изграђеним од кластичних седимената (Ј2,3), а мањим дијелом за 
серпентините. Представљене су су ситном дробином од основне стијене са 
променљивим садржајем прашинасте и пјесковите глине. Дебљина им варира 
од неколико m у вишим дијеловима падина до максимално процењене 10-12 m 
при дну падине. 

На стрмијим падинама регистрована су бројна клизишта. У природним 
условима су најчешће умирена или привидно умирена, а регистроване су и 
појаве условно нестабилних падина и три активна клизишта. Детаљнији приказ 
геолошке грађе терена је приказан на Графичком прилогу бр. 2. 

Хидрогеолошке карактеристике терена 
Стијенске масе у простору акумулације су са хидрогеолошког аспекта издвојене 
у двије групе: 

- стијене са функцијом хидрогеолошког колектора; 
- стијене са функцијом хидрогеолошког изолатора. 

Кречњаци средњег до горњег тријаса (Т2,3) са функцијом изразитог колектора су 
на површини терена у широј зони преградног мјеста и у зони града Рудог на 
лијевој обали Лима. 

Остале творевине (ако се изузме нешто повећана водопропусност у 
приповршинској испуцалој зони и дуж расједа) су слабоводопропусне до 
водонепропусне. Имају улогу хидрогеолошких баријера. Ове стијене, које су 
подина алувијалним творевинама, а повлата тријаским кречњацима имају 
посебан значај за вододрживост будуће акумулације. 

Како су у зони мјеста бране присутни неповољни хидрогеолошки услови у 
склопу тријаских кречњака (набушене простране каверне, поремећена 
кречњачка зона непосредно узводно од преградног профила, стална и 
повремена врела низводно од мјеста бране) ове баријерне творевине 
вероватно не могу имати такав значај какав им се приписује. 

 



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
45 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

Губици који се могу очекивати су: 

- привремени губици за засићење бокова до коте нормалног успора 
будуће акумулације; 

- губици у поремећеној кречњачкој зони узводно од преграде, јер је 
у вези са током Лима низводно од мјеста бране (локални ерозиони 
базис). 

Сливно подручје ријеке Лим износи cca 5570 km². Просјечне годишње падавине 
за период од 1961. до 1980. су 770 l/m³. Утицај топљења снијега није 
занемарљив, на оближњим висовима снијег се задржава дуже од 100 дана у 
години, а у просјеку је 19. сњежних дана годишње. Слив се налази у подручју 
умјерено континенталне климе. 

Хидрографске карактеристике 
Значајније притоке Лима су: Злоречица, Шекуларска, Љубовиђа, Љешница, 
Бјелопољска Бистрица, Милешевка, Бистрица и његова највећа притока, Увац. 

Ширина и дубина ријеке су дуж тока промјенљиве: код Бијелог Поља ширина је 
45 m, а дубина 2 m; код Пријепоља је ширина 60 m, а дубина до 2 m. На 
неколико мјеста у кањонима, ширина ријеке је само 3 m. У доњем дијелу слива, 
непосредно иза Пријепоља, формирано је акумулационо језеро запремине око 
44 милиона m3. 

Цијелим својим током Лим тече кроз клисуре и котлине, зависно од састава 
терена. Низводно од ушћа Увца ријека Лим се у великим кривинама спушта до 
долине Дрине и код мјеста Међеђа улива у Дрину. На ушћу у Дрину широк је 90 
m, а дубина му достиже до 5 m. 

На режим протицаја утиче и присуство наноса у кориту који садржи пијесак, 
шљунак, фрагменте па чак и блокове које ријечна вода ваља и транспортује те 
на тај начин врши њихову класификацију. 

Сливно подручје акумулације Мрсово у погледу наноса дјелимично 
растерећено усљед постојања акумулација Потпећ на Лиму тј. Радојња на Увцу, 
обје узводно од преградног профила. До акумулације Мрсово транспортује се 
дио наноса који доспије из ове двије акумулације (мањи дио) и дио наноса са 
међуслива. Укупна површина тог међуслива износи око 854 km2. Анализом 
категорије тла на анализираном сливном подручју раније је закључено да слив 
припада IV категорији разорности коју карактерише слаба ерозија. 

Сеизмолошке карактеристике терена 
При разматрању и дефинисању сеизмичких параметара за брану "Мрсово" 
послужили су подаци из елабората кога је „Институт за земљотресно 
инжењерство и инжењерску сеизмологију" - Скопље урадио 1980. године за 
брану "Вишеград". 

Преградни профили „Мрсово" и „Вишеград" су доста близу и лоцирани су у 
стијенама сличног стратиграфског развића. Према сеизмотектонској карти из 
наведеног елабората оба профила се налазе у морфоструктурној јединици 
сличних до истих сеизмичких карактеристика. Поменута образложења упућују 
на оправданост коришћења расположивих података из тог елабората, те да се 
исти показатељи могу аналогијом употријебити за израду пројекта ХЕ „Мрсово". 

 



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
46 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

На основу историјских података о земљотресима између 1800.-1900. године 
може се сматрати да у непосредној близини Мрсова није било појава врло јаких 
и катастрофалних земљотреса. У широј околини Мрсова, у радијусу 60 km 
налазе се епицентри земљотреса магнитуде М=4,0, што приближно одговара 
јачини 6° MSK. На удаљености од 80 km је епицентар Трескавица са најјачим 
потресима магнитуде М=6,0. 

У посматраном периоду овога вијека (период 1900.-1980. год.) регистровано је 
више потреса чије су учесталости промјенљивих магнитуда М=2,9 - 5,4. 

У ширем подручју Мрсова највећи потрес догодио се 3.07.1967. године 
(епицентар село Луке, сјеверозападно од Вишеграда). Јачина потреса износила 
је 7-8°MSK, односно магнитуде 5,1. Одраз овог земљотреса у околини Рудог и 
Мрсова износио је 4°MSK. 

Најближи епицентри догођених земљотреса налазе се јужно од мјеста бране на 
даљини од 5, односно 9 km. Њихове магнитуде су доста мале и кретале су се 
од 3,0 до 3,9. 

Без обзира на доста слабу сеизмичку активност овог подручја, стручњаци 
„Сеизмичког института" - Скопље указују да се у будућности овдjе могу 
очекивати појаве земљотреса јачине и до 8°MSK, што у пројекту треба и 
усвојити. 

Са јачином земљотреса од 8°MSK треба у пројекту рачунати и сеизмичко 
убрзање. Према расположивој табели садржаној у уџбенику "Инжењерска 
геологија" - М. Јањић, максимално убрзање за земљотрес јачине 8°MSK скале 
износи 251-500 mms. 



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
47 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

2.1.5. Подаци о изворишту водоснабдијевања (удаљеност, капацитет, 
угроженост, зоне санитарне заштите) и подаци о основним 
хидролошким карактеристикама 

Први градски водовод у Рудом изграђен је на самом почетку 20. вијека, и био је 
у употреби све до 1961. године. Те године је изграђен нови водовод 
каптирањем изворишта „Зова I”, капацитета 4,5 l/s. Даљи пораст потрошње 
воде условио је неопходност проналажења издашнијег изворишта, којим би се у 
дужем временском периоду обезбиједило снабдјевање града. Након провођења 
хидрогеолошких истражних радова као извор снабдјевања одабрано је 
извориште подземних вода у зони врела ријеке Крупице. Процијењена 
издашност врела износи око 250 l/s. Врело Крупица се уводи у систем 
водоснабдјевања Рудог 1982. године изградњом експлоатационог бунара 
капацитета 17 l/s. Објекат водозахвата се састоји од бушеног бунара дубине 
16m, завршног унутрашњег пречника 110 mm. Бунар је опремљен бунарском 
пумпом којом се вода из бунара потискује у резервоар Градина (висина дизања 
пумпе је 120 m). Изнад бунара је изграђен објекат за смјештај хидромашинске 
опреме и опреме за хлорисање воде на потисном цјевоводу. Контрола рада 
бунарске пумпе се проводи сигналима нивоа воде у резервоару Градина и у 
самом бунару. У жељи да се избјегну трошкови пумпања воде из резервоара 
Крупица, у градски водовод је 1999. године гравитационим путем уведена нова 
количина воде из изворишта „Зова II”, у количини од 5 l/s. У оквиру овог 
проширења водовода изведен је и гравитациони доводни цјевовод (ø110 mm, 
L=3500 m) до резервоара „Зова II”, запремине V=250 m3, коте дна 495 m n.m. 
Прелив из овог резервоара је гравитационим путем спојен са резервоаром 
„Зова I”, запремине V=50 m3.  

Изворишта „Зова I” и „Зова II” због свог висинског положаја нису у зони утицаја 
будуће акумулације ХЕ Мрсово. Водни ресурс подземних вода Крупица је, с 
обзиром на своју издашност и квалитет воде, одређен као главни ослонац 
будућег развоја водоснабдјевања ове средине, иако се сада користи само као 
привремена испомоћ систему у периодима веће потрошње. Стога је заштити 
квалитета овог ресурса потребно посветити посебну пажњу. Врело Крупица се 
налази у непосредној близини града на лијевој обали ријеке Лим, cca 120 m 
низводно од моста преко ријеке Лим. Лоцирано је на самом „репу” будуће 
акумулације Мрсово. Услов при пројектовању ХЕ Мрсово је да акумулација не 
утиче на природан режим течења ријеке Лим у профилу моста, па стога 
изведени објекти водоснабдјевања (бунар и пумпна станица) неће бити 
директно угрожени формирањем акумулације. Промјене су могуће у режиму 
подземних вода, али се оне не могу процијенити без израде квалитетног 
математичког модела струјања подземних вода. Предлаже се да се у наредном 
периоду приступи изради Програма санитарне заштите изворишта Крупица, 
чији је саставни дио и Елаборат о квалитету и резервама подземне воде. Тим 
документом би се прописале зоне санитарне заштите изворишта на бази 
математичког модела струјања подземне воде и мјере заштите по појединим 
зонама.  
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2.1.6. Приказ климатских карактеристика са одговарајућим метеоролошким 
показатељима4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8 Картографски приказ Кепенове класификације климе за РС, 
истакнут слив ријеке Дрине шири 

Климатске прилике у сливу Лима и Дрине условљене су прије свега, њиховим 
меридијанским простирањем. Слив је издужен у правцу сјевер - југ и у том 
правцу опадају надморске висине од високих, преко средњих и ниских планина.  
У сливу су честе клисуре а због тога се слив налази под утицајем различитих 
климатских режима. Изворишна и највиша област слива је под утицајем 
медитеранске климе. Медитерански утицај, мада доста ослабљен, осјећа се још 
и у горњем дијелу слива, до Фоче, одакле све више преовладава умјерено -
континентална клима, а у доњем сливу Дрине, низводно од Зворника, она 
прелази у континенталну.  

                                                
4 ЕЛАБОРАТ - Метеоролошке информације, климатолошки приказ и низови података 
најважнијих метеоролошких  параметара за климатолошку станицу Рудо, за период 
2006-2012, Републички хидрометеоролошки завод Република Српска, Бања Лука, мај, 
2013. 

CsC = медитеранска клима са топлим љетом 
C = умјерено топла кишна клима 
s = сушно је љети 
C = свјеже љето 

Dfb = влажна бореална клима са топлим љетом 
D = сњежно шумске климеr 
f = нема суше 
b = топло љето 
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У сливу се количина падавина смањује низ ток, мада неправилно. Високи 
планински предјели слива преко 2.000 метара надморске висине примају 2.000 - 
3.000 mm атмосферског талога. Средње планине тј. до Фоче око 1.400 mm, у 
Љубовији 890 mm, док је око ушћа Дрине у Саву 700 mm. Посматран у цјелини, 
слив Дрине у просјеку прима годишње 1.030 mm падавина и по томе он је богат 
водом. Зато Дрина и њене веће притоке (Тара, Пива, Лим) располажу знатним 
протицајима. Лим представља највећу притоку Дрине. Горњи дио слива 
припада Републици Црној Гори, док средњи и доњи дио слива припадају 
дијелом Републици Србији, а дијелом БиХ (Републици Српској). Лим извире у 
предјелу Маглића (2.141m), протиче кроз најсјевернији дио Албаније, потом 
поново кроз Србију под именом Грнчар. Спајањем река Грнчар и Врује, која 
извире испод проклетија, настаје ријека Ључа која утиче у Плавско језеро. Под 
својим именом Лим истиче из Плавског језера и тече поред Андријевице, 
Берана, Бијелог Поља, Пријепоља и Прибоја. Дуг је 197 km.  

Геолошки састав лимске долине је разноврстан и чине га стијене различите 
старости. Цијелим својим током Лим тече кроз клисуре и котлине, зависно од 
састава терена. У подручју кречњака долине су уске са високим долинским 
странама, а у осталим дијеловима су проширене. Котлине су најшире у горњем 
дијелу тока. Идући низводно, долине бивају све уже, а на крају прелазе у 
клисуру. Пошто напусти Пријепољско поље и прође поред града, Лим улази у 
дубоку клисуру са мањим котлинастим проширењима, а после ушћа Увца улази 
у долину која низводно постаје све дубља и на 5 km од ушћа прелази у кањон 
дубок до 530 m. Низводно од ушћа Увца ријека Лим се у великим кривинама 
спушта до долине Дрине и код мјеста Међеђа улива у Дрину. Дакле географија 
цијелог региона је мјешавина планинских и котлинских предјела. Надморска 
висина ширег региона Рудог се креће од 300-1450 m. Само мјесто Рудо налази 
се у брдско-планинском крају доњег тока ријеке Лим, двадесетак километара 
прије његовог ушћа у Дрину те око 45 km јужно од Вишеграда, на просјечној 
надморској висини од 400 m. Смјештен је на десној обали ријеке Лим. Насеље 
на тој страни ријеке се развијало након катастрофалне поплаве којом је 1896 
године уништено старо језгра мјеста.  

Дакле ове географске карактеристике региона, близина Медитерана, и биљни 
покривач одређују климатске карактеристике подручја општине и шире регије. 
Главне карактеристике циркулације су ваздушне струје с југа из суптропског, те 
са сјевера из субполарног појаса. 

У појединим периодима године посебно у зимском, дешавају се и продори 
хладног арктичког ваздуха. Синоптички системи који доносе промјене 
ваздушних маса над овим подручјем су цикони из Средоземног и Јадранског 
мора, фронтални поремећаји са сјеверозапада, те сјеверна и сјевероисточна  
струјања при антициклонима који долазе са сјевероистока Европског 
континента. Главни модификатор времена у овом региону је рељеф, који 
регионом Фоче и Чемерна одваја сјеверни континентални климатски утицај, од 
јужног медитеранског утицаја.  

Клима је умјерено континентална са повременим благим утицајем средоземне 
климе. Карактеристика такве умјерено континенталне климе су топла љета, с 
температуром око 22°C, с јулом као најтоплијим мјесецом. Зиме су такође 
умјерене осим планинског окружења које има изражену планинску климу и 
режим падавина. Просјечна температура најхладнијег мјесеца, јануара је око -
2°C. Прољећа и јесени су температурно уједначени. Просјечна годишња 
температура је мало изнад 9°C. Апсолутно максимална температура може 
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достићи вриједности близу 40°C, а апсолутно минимална може пасти до -25°C, 
а за овај кратки шетогодишњи низ мјерења најнижа забиљежена температура је 
била -19°C. Просјечне годишње количине падавина се крећу око 800, 900 mm. 
Вјетрови су слаби, а кад су умјереног или појачаног интензитета долазе из 
правца сјеверозапада, а при јаким јужним струјањима у Јадрану дува умјерен 
до јак југозападни. 

Температура ваздуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 9 Средња годишња температура из периода 1961-1990. 

Анализа температуре је урађена према расположивим низовима података који 
нису једнаке дужине и упоређени су са климатолошким нормалама околних 
станица које располажу тим вриједностима. Средња годишња температура 
варира зависно од висине. У нижим висинама је она за Фочу 10,1°C, Горажде 
9,8°C, а за висине око 1000 мнв, Златибор 6,1°C а Сјеница 6,1°C. За све 
станице, средње годишње температуре у задњем периоду порасле у односу на 
климатске нормале за око 0,6°C. Средња годишња температура, из 
расположивих података је за Рудо 10,7°C, Фочу 10,1°C, Горажде 9,8°C и 
Вишеград 11,1°C. Мјесечни ход температура је уједначен и показује да је 
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најтоплији мјесец јул са просјечном температуром од 19,7°C у Горажду до 
21,6°C у Руду, те Вишеграду 22°C. 

 
Слика 10 Средња дневна температура за назначене периоде у региону 

горњег тока Дрине и ријеке Лим 

 
Слика 11 Средња дневна температура дужег низа података у региону 

горњег тока Дрине 

Мјесечни ход средње дневне температуре за дужи низ година не показује 
знатно одступање у односу на задњих десетак година. Уочава се разлика 
условљена надморском висином, која показује нешто нешто ниже температуре 
у вишим предјелима, гдје је јануар најхладнији мјесец с температуром од            
-3,3°C, за Златибор и -5,0°C за Сјеницу, а на висинама око 400 mnv је од -0,9°C 
Горажде, -0,5°C Рудо до 0,1°C за Вишеград. 
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У посљедњих 10 година мјесечне температуре су порасле што је условљено 
глобалним климатским промјенама. То потврђују и карте разлика температура 
из периода (1081-2010) и (1961-1990) са слиједеће слике.  

 
Слика 12 Разлика средње годишње температуре између период  1961-1990 и 

1981-2010. регион Рудо 

Апсолутни максимум температура достиже у VII I VIII мјесецу, за ниже крајеве је 
то између 39°C и 42,8°C, колико је забиљежено у Вишеграду а у Руду је то 
40,9°C (али се ради о посљедњих 6 година мјерења). 

Апсолутно минимална температура забиљежена у вишим предјелима региона 
је од -35,6°C за Сјеницу до -22,8°C Златибор. У нижим предјелима те 
вриједности су Рудо -23,8°C, -18,2 Вишеград и Горажде -23,5°C.  

Карте Кепенове климе, температуре и падавина су направљене у GRASS-QGIS 
технологији, за цијелу територију БиХ и Републику Српску, из метеоролошких 
података који су имали хомогене низове мјерења, за 20 метеоролошких 
станица. 

Падавине 

Просјечна годишња количина падавина се креће од 766,3 mm у Вишеграду, 
793,5 mm у Рудом, до 944,5 mm у Фочи. Просјечне мјесечне количине падавина 
су равномјерно распоређене, с тим што се уочавају два максимума један на 
прелазу из прољећа у љето, у мају мјесецу, а други израженији у мјесецу 
новембру, када просјечно може пасти од 80 до 120 mm воденог талога.  

Табела 7 Средње мјесечне падавине из посљедњег периода са 
метеоролошких станица горњег тока Дрине и ријеке Лим 

 
 

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

Rudo (2006-2012) 53,9 52,8 50,3 52,6 84,1 78,9 78,2 49,7 65,2 81,7 83,8 84,8 793,5

Foča (2006-2012) 54,8 72,5 73,0 57,8 99,1 64,6 57,0 45,1 93,8 96,7 119,6 110,6 944,5

Višegrad(2003-2012) 55,4 57,6 44,2 49,8 75,0 70,2 76,8 56,4 63,0 69,5 78,4 69,9 766,3
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Слика 13 Средње мјесечне количине падавина са метеоролошких станица из 

горњег тока Дрине и Лима 

Анализом најкомплетнијих података са метеоролошких станица Златибор и 
Сјеница, са десне стране ријеке Лима и Дрине, може се закључити да је 
најзначајнија промјена у порасту просјечне количине падавина у периоду (1981-
2010) у односу на период климатске нормале (1961-1990). За Златибор је 
просјечна количина из периода 1961-1990 964,3 mm, а у периоду 1981-2010 је 
била 1017,3 mm. За Сјеницу је тај пораст нешто мањи од 712,6 mm из периода 
1961-1990 је просјечна количина у периоду 1981-2010 порасла на 749,5 mm. 

Занимљиво је примјетити да се режим падавина измјенио по годишњим 
добима. То се може видјети са слиједеће табеле и слике. Бројеви у табели су 
разлике просјечних мјесечних количина падавина: Δ= RRmj (1961-1990)-RRmj 
(1981-1990). 

Табела 8 Разлика просјечне мјесечне количине падавина из периода 1981-2010 
и 1961-1990 

 

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

Zlatibor -2,7 7,7 9,4 2,2 -5,6 0,2 0,3 0,5 14,9 11,6 6,9 7,6 53,0

Sjenica -3,4 9,2 7,8 7,0 -2,4 -6,1 -1,6 -5,3 15,7 5,2 2,6 8,3 36,9
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Слика 14 Разлика просјечне мјесечне количине падавина из периода 1961-1990 

и 1981-2010 

Пораст количине падавина је забиљежен у првим прољетњим мјесецима, а 
изразито изражен у септембру мјесецу на обје станице. Максималне мјесечне 
количине падавина могу бити и преко 200 mm, а максималне дневне на Сјеници 
73,6 mm, а на Златибору 89,9 mm. У Вишеграду је та количина за постојећи 
кратки низ мјерења 144,4 mm, у новембру 2004. године, док је у Фочи 
забиљежено 244,4 mm такође у новембру 2010 године, када су биле велике 
поплаве у сливу ријеке Дрине.  

Табела 9 Мјесечне и годишња сума падавина на климатолошкој станици Рудо 

Год 
мјесец 

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

2006 28,5  56,2 74,3 77,2 78,5 160,8 107,4 149,7 30,7 28,4 45,0 89,6 926,3 77,2 

2007 91,8 47,1 78,1 14,3 102,2 69,3 35,9 59,7 132,9 157,0 158,8 41,1 988,2 82,4 

2008 18,1 8,4 85,4 35,2 72,8 67,2 86,0 12,6 61,2 51,0 88,5 112,4 698,8 58,2 

2009 63,7 57,9 51,5 25,1 53,4 102,9 77,5 69 38,8 140,5 104,4 80,7 865,4 72,1 

2010 49,7 83,5 41,0 68,2 52,5 111,9 69,3 33,2 94,5 76,5 134,3 101,4 916,0 76,3 

2011 28,5 29,8 29,5 58,8 122,0 36,5 101,6 19,6 59,0 55,6 4,2 70,4 615,5 51,3 

2012 71,8 89,8 16,0 89,6 107,1 3,9 69,9 4,1 39,0 63,0 45,7 97,8 697,7 58,1 

Сума  352,1 372,7 375,8 368,4 588,5 552,5 547,6 347,9 456,1 572,0 580,9 593,4 5707,8 475,7 

Прос. 53,9 53,2 53,7 52,6 84,1 78,9 78,2 49,7 65,2 81,7 83,0 84,8 819 68,3 

Маx,пад. 91,8 83,5 85,4 89,6 122,0 160,8 107,4 149,7 132,9 157,0 158,8 112,4     

Година 2007 2012 2008 2012 2011 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2008     

Мин.пад. 18,1 8,4 16,0 14,3 52,5 3,9 35,9 4,1 30,7 28,4 9,8 41,1     

година 2008 2008 2012 2007 2010 2012 2007 2012 2006 2006 2011 2007     

За Рудо је максимална мјесечна количина 158,8 и поново је везана за мјесец 
новембар. Ако то упоредимо са највећим порастом падавина у Златибору и 
Сјеници који су везани за септембар мјесец видимо да подаци са лијеве обале 
риејке Дрине се морају детаљније обрадити, будући да овако кратки низ 
података не даје добру оцјену тренда. Али у сваком случају треба се истаћи да 
како идемо јужније према палнинам високе Херцеговине и планинама на 
тромеђи Србије, Црне Горе и БиХ, годишње суме падавина се повећавају. 
Посебно велике количине се биљеже на крајњем југу Херцеговине гдје 
доминира поморски плувиометријски режим под утицајем медитерана, па се 



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
55 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

највећа количина падавина јавља касно у јесен и почетком зиме са обилним 
падавинама, док је љети минимум падавина уз честу сушу. Годишња количина 
у тој регији износи око 2000 mm, па све до 3000 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 15 Годишње просјечне падавине из  периода 1961-1990. 
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Слика 16 Годишње просјечне падавине из  периода 1981-2010. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 17 Разлика просјечних падавина из  периода  1961-1990 у односу на 
период 1981-2010. 
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Релативна влажност 
Релативна влажност ваздуха као климатски фактор зависи од температуре 
ваздуха и облачности. Годишња промјена релативне влажности је супротна од 
годишње промјене температуре - највиша влажност ваздуха је у новембру и 
децембру, па постепено опада да би била минимална у јулу, а затим расте до 
новембра. Просјечна вриједност релативне влажности предметне локације је 
84%, те се може рећи да ово подручје има одлике влажног времена. Кретање 
средње мјесечне и просјечне годишње влажност ваздуха у периоду од 1961. до 
1980. године је дато у слиједећој табели. 

Табела 10 Средње мјесечне и годишње вриједности релативне влажности 
(%) за станицу Вишеград за период 1961. - 1980. 

Мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
Средња 87 87 85 83 82 80 77 78 83 86 88 88 84 
Минимална 76 76 79 75 70 73 65 69 77 76 76 82 78 
Максимална 94 94 94 90 89 91 86 85 90 94 95 95 88 

Табела 11 Средња мјесечна и годишња релативна влага на климатолошкој 
станици Рудо 
Година М    ј    е    с    е    ц    и Сума Год. 

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

2008 85 71 72 72 71 73 69 64 73 77 80 79 886 74 
2009 79 68 69 63 64 67 64 66 68 74 80 76 838 70 
2010 72 79 65 67 65 70 68 62 72 76 81 76 853 71 
2011 82 74 64 59 69 62 65 64 65 74 79 85 842 70 
2012 83 77 58 66 71 57 56 51 62 74 83 87 825 69 
Сума  80,2 73,8 65,6 65,4 68 65,8 64,4 61,4 68 75 80,6 80,6 848,8 71 

просјек 80 73 68 65 67 68 67 64 70 75 80 79 855 71 

 

Вјетар 

У вишим предјелима вјетар у сливу Лима је углавном сјеверног и јужног правца 
док се у нижим предјелима теже дефинише због саме конфигурације терена. 
Заступљеност вјетра је 50% у нижим дијеловима и до 95% на планинским 
врховима. На локацији будуће хидроелектране појава вјетра је релативно 
ријетка. Вјетар је углавном сјеверног правца што је узроковано конфигурацијом 
терена која врши каналисање вјетра. Најбржи вјетрови су вјетрови јужног 
правца. Олујни вјетрови су веома мало заступљени на предметној локацији. У 
наредној табели је дата расподјела правца вјетрова као и њихова брзина. 

Табела 12 Расподјела правца вјетрова и њихова брзина на станици Вишград 
за периоде 1961. - 1971. и 1977. - 1980. 

Смjер С СИ И ЈИ Ј ЈЗ З СЗ С 
Удио (%о) 58 24 30 15 26 16 26 23 780 
Брзина (м/с) 2,9 3,0 2,9 4,5 4,8 3,0 3,0 3,3  

Облачност као климатски фактор утиче на интензитет сунчевог зрачења и 
температуру ваздуха на земљи. Просјечна годишња облачност је 5,6 десетина. 
Максимална облачност је у децембру и износи 7,7 док је најведрије у јулу са 
облачношћу од 4,3 десетина. Ведар период током године су јули и август због 
облачности мање од 50%. 
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Највећи број ведрих дана (облачност мања од 2 десетине) је у јулу у просјеку 10 
ведрих дана, док је најмањи број ведрих дана у новембру и децембру (по 1). 

Табела 13 Годишњи ток облачности и средњи број облачних и ведрих дана за 
станицу Вишеград за период 1961. - 1980. 

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

Облачност 6,6 6,0 5,2 5,3 5,3 5,1 4,3 4,4 5,1 5,4 7,0 7,7 5,6 

Средњи број 
облачних дана 

13 10 10 10 10 9 6 7 9 8 15 19  

Средњи број 
ведрих дана 

2 2 6 7 7 7 10 9 4 2 1 1  

Локација будуће хидроелектране припада подручју са континенталном климом 
са просjечном количином падавина од 770 l/m2 и просјечним бројем 
падавинских дана од 112. Локација не представља вјетровито мјесто и 
најчешћи су вјетрови сјеверног правца. На датој локацији преовладава облачно 
вријеме са високим вриједностима релативне влажности ваздуха. 
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2.1.7. Опис флоре и фауне, природних добара и посебне вриједности 
(заштићених) ријетких и угрожених биљних и животињских врста и 
њихових станишта и вегетације 

Флора 
Водени и копнени екосистемими разматраног подручја обилују значајном 
разноликошћу биљног и животињског свијета који су се кроз историју  
прилагодили  на специфичне еколошке услове.  

Према еколошко-вегетацијској рејонизацији Босне и Херцеговине ово подручје 
припада прелазној илирско-мезјској области. У овоме подручју се граниче двије 
широко распрострањене климазоналне заједнице, а то су шуме храста китњака 
и обичног граба са запада и сладуна и цера са истока.  

На нешто удаљенијем подручју од ријеке у најнижим дијеловим и 
најразвијенијим земљиштима заступљена је термофилна заједница шума 
сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1940). На овом подручју оне 
имају екстразоналан карактер и то је њихова крајња западна граница 
распрострањења, а као климатогена и широко распрострањена заједница 
налази се у мезијској провинцији. Забиљежени су и њихови крајњи, прелазни и 
деградациони стадији на различитим киселим и еутричним силикатним 
земљиштима 

Изнад ових шума, на топлијим положајима, развијене су шуме цера и китњака 
(Quercetum petraeae – cerris (Lkšić 1976) Lkšić et Jov. 1980), а изнад њих шуме 
китњака (Quercetum petraeae montanum (Jov. 1948) Černj et Jov. 1953 s.lat.). На 
хладнијим и вишим положајима зсатупљене су шуме буква, а веома ријетко су 
заступљенешуме буква и јеле са смрчом. 

На еруптивним стијенама су развијене шуме црног бора, на габру и дијабазу 
Erico-Pinetum serpentinicum, а на перидотиту-серпентиниту Pinetum nigrae 
baziferens.  

На екстремно топлим положајима у кањону ријеке распрострањене су шуме 
бијелог граба (Carpinus orientalis illyricum H-ić). Височије положаје заузимају 
шуме букве (Fagetum montanum illyricum Fuk. et Stef. 1958) и шуме букве и јеле 
(Abieti-Fagetum illyricum) на различитим геолошким подлогама.  

Значајне површине се налазе и под климарегионалним заједницама букве и 
јеле са смрчом (Abieti-Fagetum, Piceo-Abieti-Fagetum).  

Од букових шума још треба споменути термофилну варијанту са црним грабом 
(Ostryo-Fagetum) најчешће заступљену на сјеверним кањонским странама Лима.  
На стрмим теренима и сјеверним експозицијама, на лијевој обали Лима, на 
појдиним мјестима, на хигрофилну шумску вегетацију надовезују се мезофилне 
букове шуме свезе Fagion moesiacae Horv et al. 1974. Заједница наведене свезе 
Fago-Tilietum има мање - више реликтни карактер. Ова заједница на 
израженијим нагибима и плићим земљиштима прелази у термофилне шуме и 
шикаре свезе Seslerio-Ostryon. У овим екосистемима констатована је врста 
Adenophora lilifolia (L.) Bess, која је ријетка на подручју БиХ и Балканског 
полуострва. 
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Слика 18 Вегетацијски типови  

Термофилне шуме и шикаре свезе Seslerio-Ostryon настањују изражене нагибе 
терена и јужне експозиције на појединим мјестима, у кањону се спуштају до 
саме обале ријеке Лима. На ушћу Лима развијена је заједница јесење шашике и 
црног граба (Seslerio autumnalis-Ostryetum carpinifoliae Ht et H-ić 1950). 

Од посебног значаја у кањону ријеке Лим развијена је вегетација пукотина 
карбонатних стијена, која врло често, на стрмим падинама, спушта се и до саме 
обале ријеке. Ова вегетација је прпада ендемичном југоисточно-динарском 
реду Amphoricarpetalia Lkšić 1968, односно свези Amphoricarpion autariati Lkšić 
1968 са већим бројем ендемичних заједница које су изграђене од великог броја 
популација ендемичних и реликтних врста, које су се једино успјеле очувати до 
данашњег времена у кањону наших ријека које су у доба глацијације имале 
рефугијални каракте, односно пружиле уточиште бројним врстама – 
терцијарним реликтима у чему се и понајвише огледа еколошки значај кањона. 
Вегетација сипара припада такође ендемичном југоисточно-динарском реду 
Arabidetalia flavescentis. 

Најзначајније и најзаступљеније врсте дендрофлоре које су градитељи шумских 
екосистема су углавном: храст китњак (Quercus petraeae (Mattuschka) Liebl.), 
храст цер (Quercus cerris L.), сладун (Quercus frainetto Ten.), црни бор (Pinus 
nigra Arnold), црна јова (Alnus glutinosa (L.) Gaertner), обични граб (Carpinus 
betulus L.), црни граб (Ostrya carpinifolia Scop.), пољски јасен (Fraxinus 
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angustifolia Vahl.), црни јасен (Fraxinus ornus L.), црна јова (Populus nigra L.), 
бијела врба (Salix alba L.), крта врба (Salix fragilis L.), ракита (Salix purpurea L.) и 
сива врба (Salix incana L.), горски јасен (Fraxinus excelsior L.) и друге. Од грмова 
често су присутне врсте: лијеска (Corylus avellana L.), глог (Crataegus monogyna 
Jacq.), дивља ружа (Rosa canina L.), дријен (Cornus mas L.), свиб (Cornus 
sanguinea L.), црвена зова (Sambucus racemosa L.), црна зова (Sambucus nigra 
L.) удика (Viburnum lantana L.) и друге. Често су присутне зељасте врсте: Sedum 
album L., Sedum acre L., Saxifraga tridactylites L., Asplenium trichomanes L., 
Polypodium vulgare L., Potentilla reptans L., Potentilla micrantha Ramond ex DC., 
Glechoma hederacea L., Primula vulgaris Huds, Galanthus nivalis L., Aegopodium 
podagraria L., Ranunculus repens L., Lysimachia vulgaris L., Lysimachia nummularia 
L., Viola hirta L., Lycopus europaeus, Calystegia sepium R.Br., Lamium maculatum 
L., Mentha aquatica, Alliaria ptiolata (Bieb.) Cav., Plantago major L., Rorippa 
sylvestris (L.) Bess., Galium aparine L., Artemisia vulgaris L., Geum urbanum L., 
Achille millefolium L., Eupatorium cannabinum L., Poa bulbosa L., Agrostis 
stolonifera L., Dactylis glomerata L., Deschampsia cespitosa (L.) Beuav, и многе 
друге. 

Поред врста широког географског распрострањења значајан број је и оних које 
имају реликтни и ендемични карактер, на простору кањона ријеке Лим, а то су: 
(Edraianthus graminifolius Amphoricarpus autariatus, Daphne malyana, Dianthus 
petraeus, Micromeria croatica, Moehringia bavarica, а од врста балканског 
распрострањења Scabiosa cinerea subsp. cinerea, Acer obtusatum, Rhamnus falax 
Boiss. и многе друге. Највећи број ових врста има веома уску еколошку валенцу 
у односу на низ еколошких фактора, а посебно на хидротермички режим 
станишта, па и најмање промјене у квалитету и квантитетум ових фактора 
доводи до њиховог уништења. Свакако треба водити рачуна о овим врстама јер 
представљају непроцјењиву вриједност у ендемичном генофонда наше 
Републике и шире. На насипима у дну кањон, на рубу шума и шикара расте 
кадивка (Kitaibela vitifolia Willid.), ендемична врста Балканског полуострва. На 
серпентинима живи врста Бонапертеов сунчац (Fumana bonapartei Maire & 
Petitmengin), Halacsya sendtneri (Boiss.) Dorfler i Scrophularia tristis K.Maly, 
ендемичне врсте Балканског полуострва. 

Од угрожених, ријетких и ендмичних врста на Црвеној листи заштићених врста 
васкуларне флоре Босне и херцеговине (са категоријом угроженост) и 
Републике Српске (без категорије угрожености) са овога подручја се налазе 
сљедеће врсте: жљездача (Adenophora liliifolia (L.) Ledeb.ex A.)-категорија (В), 
аутариатска крчаговина (Amphoricarpus autariatus Blečić & Mayer subsp. 
autariatus)-категорија (Р) (Centaurea incompta Vis. subsp. derventana (Vis. & 
Pančić) Dosta)-категорија (Р) црвена наглавица (Cephalanthera rubra (L.) Rich.)-
категорија (Р), малијев ликовац (Daphne malyana Blečić)-категорија (Р), 
стјеновити каранфил (Dianthus petraeus Waldst. et Kit)-категорија (Р), 
змијоглавка (Echium russicum J.F.Gmel.)-категорија (Р), усколисно звонце 
(Edraianthus graminifolius (L.) А.ДЦ)-категорија (Р), Рајхенбахова перуника (Iris 
reichebanchii Heuff.)-категорија (В), хрватски врисић (Micromeria croatica (Pers.) 
Schott)-категорија (Р) тимјанолисни врисић (Micromeria thymifolia (Scop.) Fritsch)- 
категорија (Р) Малијева меринка (Moehringia bavarica (L.) Gren)- категорија (Е), 
срчаница (Onosma stellulata Waldst. & Kit)- категорија (Р). На Црвеној листи 
заштићених вртс васкуларне флоре БиХ налазе се и Galanthus nivalis, Hepatica 
nobilis i Lilium martagon у категорији угрожености (В). Од васкуларних биљака на 
IUCN Црвеној листи налазе се: Centaurea incompta Vis. subsp. derventana (R), 
Fumana bonapartei (R), Kitaibela vitifolia (R), Cephalanthera rubra (R) и друге. 
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Типична хигрофилна флора и вегетација је слабо развијена што се може 
довести у везу са специфичним еколошким приликама које владају у воденим 
екосистемима (веома брз проток воде, слаба седиментација честица земље, 
каменито дно...). Ова флора и вегетација се развија у условима мањег протока 
воде, веће седиментације и незнатног варирања воде. На неколико мјеста 
ријеке Лим констатоване су фацијеси заједнице Fontinalietum antypyreticae 
свезе Ranunculion fluitantis која иницира чисту воду. 

У Рудом, низводно од моста, све до кањонског дијела, на обалама ријеке, у 
приобалном појасу, забиљежене су хигрофилне шуме црне јове (Alnetum 
glutinosae) у облику појединачних стабала и мањих састојина. Поред јове у 
приобалном појасу расту крта врба (Salix fragilis) и бијела топола (Populus alba) 
која на појединним мјестима  гради веће састојине. Хигрофилне шуме црне јове 
граде веома узак појас уз ријеку алтернирајући са шумам крте и бијеле врбе 
(Salicetum albae-fragilis) Tx. (1948) 1955 врба и топола (Salici-Populetum Meier-
Drees 1936). На појединим мјестима присутне су и популације врсте Salix 
incana. 

У приобалном појасу гдје је присутно одлагање отпадних материја органског 
поријекла које нитрификују земљиште присутна је флора и вегетација 
нитрофилног карактера. То су врсте: Calystegia sepium, Polygonum persicaria, 
Polygonum hydropiper, Convolvulus arvensis, Stenactis annua и друге. 

На заравњеним, малим, површинама око пута према ријеци мјешају се 
елементи рудералне вегетације са елементима камењара и са појединим 
ситним јединкама хигрофилне вегетације са обале ријеке. Од рудералних врста 
најчешће су: ендемична боца (Cirsium candelabrum), широко распрострањена 
усколисна боца (Cirsium lanceolatum), лисичина (Echium vulgare) и друге.  

Уз обалу ријеке забиљежене су пољопривредне површинена на којима су 
воћњаци (млађи и старији засади ораха, јабука, шљиве и малине) и мање 
површине са повртларским културама. 

Секундарна вегетација је слабо развијена усљед одсуства разруђености обала. 
Фрагменти ове вегетације у еколошком и фитоценолошком погледу припада 
свези Molinion coeruleae W. Koch 1926 и Deschampsion caespitosa H-ić 1930. 
Неке од врста градитеља ове вегетације су: Agrostis alba, Deschampsia 
cespitosa, Lythrum salicaria, Carex gracilis.  

У акватичним екосистемима у слободној води живе микроскопски ситне биљне  
и животињске врсте које углавном пасивно лебде и означене су као планктон. 
Поменути организми су под директним утицајем струјања и кретања воде. 
Типични планктонски орагнизми су присутни у водама са успореним током. У 
воденим екосистемима биљни организми (микрофите и макрофите) стварају 
највећи дио фотосинтетичких продуката, од којих у великој мјери зависе све 
остале компоненте живог свијета у води. 

Према литературним подацима ријека Лим је средње богата микрофитама. То 
је средња разноврсност без знакова еколошке деградације. У саставу 
фитобентоса најчешће се јављају алге из одјељка: Cyanobacteria-модрозелене 
алге, Xanthophyta-žutozelene, Bacillariophyta-дијатомеј i Chlorophyta-зелене алге. 
Од алги у ријеци Лим најзаступљеније су алге из групе дијатомеја.  

Квалитативни и квантитативни састав популација цијанобактерија и алги 
бентоса вршен је на основу анализе узорака узетих на ријеци Лим низводно од 
Рудог. Констатовано је присуство око 26 облика цијанобактерија и алги бентоса. 
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Највећи број облика је имао малу или средњу абундацију. Само је Navicula 
gracilis (Bacillariophyta) имала нешто већу густину популација од осталих. 

Од Cyanobacteria утврђено је присуство слиједећих врста: Chamaesiphon 
incrustatus, Phormidium favosum, Ph. crouanii, Lyngbya major, Homoeothrix varians, 
H.simplex, od Bacillariophyta утврђено су 23 врсте, неке од њих су: Melosira 
varians, Diatoma vulgare, Navicula gracilis, Cymbella ventricosa, Amphora ovalis и 
друге. Од Chlorophyceae забиљежена је једна врста Cladophora crispata, а од 
Rodophyceaea Chantransia chalybea.  

Фауна и ихтиофауна. 
Сливно подручје ријеке Дрине обилује присуством различитих животињских 
врста. У зависности да ли се ради о горњем, средњем или доњем току ријеке и 
њених притока уочавају се одређене разлике у присуству фауне бентоса и 
ихтиофауне.  

Зообентос је значајна компонента живог свијета акватичних екосистема. 
Присуство одређене заједнице живих бића у оквиру бенто-фауне зависи у 
многоме од типа подлоге (муљ, пјесак, шљунак, камен) и брзине струјања воде. 
У састав фауне дна улазе најразличитије врсте из групе бескичмењака. 
Организми дна су значајне  карике у ланцу исхране становника једне текућице. 
Ову животну форму карактеришу разноврсни облици, а у највећој мјери граде га 
ларвени облици сљедећих редова инсеката: Plecoptera,  Diptera (Chironomidae, 
Simulidae, Limonidae, Psychodidae), Ephemeroptera i Trichoptera. Поред веома 
разноврсне  ентомокомпоненте од организама дна ријеке присутне су: 
Turbelaria, Mollusca, Oligochaeta, Hirudinae i  Amphipoda 

Према литературним подацима од Diptera (Psychodide) присутни су динарски 
ендеми, врсте: Pericoma bosniaca i Satchelliella tjentištensis. 

На основу теренских истраживања и литературних података утврђено је да на 
сливном подручју ријеке Дрине живи око 38 рибљих врста које су сврстане у 10 
породица, од тога је на ријеци Лим утврђено  присуство 12 врста из пет 
породица: Salmonidae, Thymallidae, Cyprinidae, Cobitidae i Cottidae. Ови 
резултати су добивени на темељу репрезентативних излова и литературних 
података, као и на основу Риболовне основе из 1971.  

Из фамилије Salmonidae заступљена је једна врста, то је младица (Hucho hucho 
L.), као и фамилије Thymallidae липљен (Thymallus thymallus L.). Највећи број 
регистрованих врста у ријеци Лим припада фамилији Cyprinidae. Из ове 
фамилије су заступљене врсте: шкобаљ (Chondrostoma nasus L.), мрена (Barbus 
barbus L.), клен (Leuciscus cephalus L.), јелшовка (Telestes souffia Risso, 1827), 
поточна мрена или сапача (Barbus balcanicus Kotlik, Tsigenpoulos (Rab i Berrebi, 
2002)), укљева (Alburnus alburnus L.), плотица (Rutilus virgo) и плиска 
(Alburnoides bipunctatus L.). По једна врста из фамилије Cottidae, пеш (Cottus 
gobio L.) и Cobitidae, вијун (Cobitus taenia L.). 
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Младица (Hucho hucho) је риба која 
насељава горње и средње токове ријека. 
Храни се осталим врстама риба (шкобаљ, 
гагице, липљан, сапача, кркуша, жабе) и 
разним врстама инсеката. Природно се 
мријести у прољетном периоду. Мријест се 
обавља у струји воде на шљунковитом дну 
ријечног корита. Ова врста рибе 
представља најатрактивнији објекат 
спортског риболова. Може да достигне 
дужину до 5 m и тежину до 50 kg. Обично је 
мања и достиже тежину од 10 kg. Младица 
заједно са другим салмонидним рибама 
представља украс и богатство слива ријеке 
Дрине. Популације представљају 
вриједност на нивоу државе и шире. Из 
овога разлога треба подузети низ 
заштитних мјера порибљавања и 
искоришћавања да се сачувају популације 
младице. На основу резултата 
истраживања и улова из 1987. године 
утврђено је присуство 2 примјерка 
младице, чија је дужина износила 45, 
односно 60 cm. 

 

Липљен (Thymallus thymallus) је једини 
представник из фамилије Thymallidae који 
живи у ријеци Дрини и њеним притокама, а 
и уопште у водотоцима БиХ. Становник је 
чистих, брзих и хладних текућица богатих 
кисеоником, заправо горњих и прелазних 
токова ријеке. Природно се мријести од 
мјесеца марта до половине маја. Мријест 
се обавља у плићим пјесковитим мјестима 
са релативно ситном гранулацијом подлоге 
са нешто слабијом струјом вде у односу на 
младицу. Температура воде током мријеста 
износи 8-100C. Установљено је да 
индивидуална плодност код липљана 
износи 6-7 хиљада комада јаја (икре) на kg 
тјелесне масе женке.  Маса ове рибе у 
просјеку је 0,5-1 kg, а може достићи масу од 
2.8 kg. Храна су му бескичмењаци (рачићи, 
мекушци, ларве инсеката, летећи инсекти 
који падају на воду), а некада је то икра 
салмонидних врста и сопствена икра. 
Представља најзначајнији и 
најатрактивнији објекат спортског 
риболова. 
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Шкобаљ (Chondrostoma nasus) живи у 
средњем региона наших водотока, али се 
може наћи и у изворским дијеловима. 
Углавном насељава средње дубока и тиша 
али слабо проточна мјеста, у неким 
случајевима заузима липљанске позиције. 
Шкобаљ може достићи дужину до 50 cm, 
али најчешће Од 25 до 40 cm, тежина се 
креће до 2 kg. Мријест се одвија од марта 
до маја. За мријест је потрбна јака водена 
струја. Значајна је за спортски риболов и 
има велики економски значај. 

 

Мрена (Barbus barbus) насељава средњи 
ток ријека. Водена струја је јака, вода је 
чиста и често се зове регион мрене. Храни 
се пужевима, шкољкама, инсектима, 
црвима, икром, па чак и ситнијим рибама. 
Мрена достиже дужину обично од 30 до 50 
cm, а максимална дужина иде и до 90 cm, а 
тјелесна маса износи до 8,5 kg. Мријест се 
обавља касније у мају и јуну, на 
шљунковитој подлози гдје женка одлаже 
3000-9000 јаја. Са аспекта спортског 
риболова ова врста је веома атрактивна. 
Поточна мрена или сапача нема економски 
значај, интересантна је врста  за спортски 
риболов. Живи у текућим водама са брзом 
воденом струјом. 

 

Плотица (Rutilus virgo) насељава мирније 
споротекуће воде, а у ријеци Лим је 
налазимо на мјестима гдје матица воде 
није тако јака. Дужина плотице је у просјеку 
од 20-30 cm, има масу до 1 kg. Мријест се 
обавља од априла до маја, женка полаже 
40.000 до 60.000 јаја. Икра је љепљива па 
се веже за камење и биљке. Ова врста има 
одређену економску вриједност.  

 

Клен (Leuciscus cephalus) се среће у 
горњим, средњим и доњим дијеловима 
ријеке. Мријести се од априла до јуна, 
женка полаже 100.000-200000 јаја. Младе 
јединке се хране зоопланктоном и воденим 
биљкама, а одрасле јединке зообентосом, 
ситним рибама и жабама. 
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Јелшовка (Telestes souffia) је веома често у 
зони липљена, на каменитој подлози у 
текућим водама. Ова врста може живјети 
иу језерима. Храни се инсектима, достиже 
дужину до 17 cm. У мријесном периоду 
полаже од 6000-8000 јаја у шљунковиту 
подлогу са јаким воденим струјама. Није 
економски значајна врста. 

 

Плиска (Alburnoides bipunctatus) живи у 
воденим текућиама гдје су присутне јаке 
струје. Достиже дужину од 13-16 cm. 
Мријести се од маја до јуна. Нема 
привредни значај. 

 

Укљева (Alburnus alburnus L.) насељава 
текуће чисте воде, али живи и у језерима. 
Достиже дужину од 15-20 cm, а тјелесну 
тежину до 40 g. Храни се инсектима који 
падају на воду. Мријешћење се одвија у 
мају и јуну, на чврстој подлози у плиткој 
води. Полаже 3000-10.500 јаја. Нема 
економски значај. 

 

Пеш (Cottus gobio) нема економски значај 
али је члан у ланцу исхране племенитих 
врста риба. Мријести се у марту и 
фебруару, одлаже око 100 јаја под камен. 
Нема економски значај. 

 

Вијун (Cobitis taenia) насељава мирне воде 
и често се укопава у пијесак. Нарасте око 6-
8 cm, рјеђе 15. Мријести се љети, а јаја 
одлаже на биљке. Нема спортски и 
економски значај али је индикатор 
квалитета воде. 

На прелиминарној Црвеној листи заштићених врста риба Републике Српске 
налазе се: младица (Hucho hucho), плотица (Rutilus virgo), липљен (Thymallus 
thymallus), вијун (Cobitis taenia), плиска (Alburnoides bipunctatus), шкобаљ 
(Chondrostoma nasus ) и јелшовка (Telestes  souffia). Од риба, на Црвеној листи 
Европе налази се Hucho hucho (E). 

На основу литературних података и обиласка терена сакупљени су подаци о 
водоземцима и гмизавцима који живе на овоме подручју. Није вршено детаљно 
истраживање наведених група организама па је мало и литературних података. 

Од Amphibia (водоземци) на овоме подручју присутни су  репати водоземаца 
(Urodel) са врстом шарени даждевњак (Salamandra salamandra Linnaeus, 1758). 
Ова врста насељава цијелу Европу (сем сјеверних дијелова, приморских 
крајева и острва) сјеверозападну Африку и западну Азију на надморским 
висинама до 1000 m. 
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Од безрепих водоземаца (Anura) у барама уз ријеку Лим уочена је жута мукача 
(Bombina variegata Linnaeus, 1758) и велика барска жаба (Rana ridibunda Pallas. 
1771). Ове двије наведене врсте живе у барама широм Босне. На обали ријеке 
Лима живи грчка жаба (Rana graaca Boulenger, 1891). Ова врста једино живи на 
Апенинском и Балканском полуострву, до средње Босне. На овоме подручју су 
присутне Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758), обична крастача (Bufo bufo (Linnaeus 
1758)). У влажним шумама, ливадама и вртовима живи врста Rana temporaria 
(Linnaeus, 1758). На прелиминарној Црвеној листи заштићених врста 
водоземаца Републике Српске  налазе се: даждевњак (Salamandra salamandra), 
обична крастача (Bufo bufo), велика зелена жаба (Rana ridibunda) и грчка жаба 
(Rana graaca). 

Врсте гмизаваца (Reptilia) на истраживаном подручју су веома малобројне. Од 
гуштерова забиљежена је Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) i Lacerta viridis 
(Linnaeus, 1768) које су присутне, на одговарајућим стаништима, у свим 
крајевима БиХ. У самој ријеци присутна је ријечна змија (Natrix tesselata 
Laurenti, 1768). Живи у брзим текућим ријекама и храни се искључиво рибом, па 
може нанијети штету рибарству. Од отровних змија из familije Viperidae, према 
подацима из литературе, у овоме подручју се може очекивати шарка (Vipera 
berus (Linnaeus, 1758) и поскок Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758). Поскок је 
највећа отровница у Европи. 

На прелиминарној Црвеној листи заштићених врста гмизаваца Републике 
Српске налазе се: Lacerta agilis, Lacerta viridis i Vipera ammodytes. 

Проучавање птица (Aves) источног дијела Босне су веома скромна, а самим тим 
и доступни литературни подаци. Неопходно је извршити детаљна и дуготрајна 
истраживања да би се поуздано могло рећи које су врсте птица присустне на 
овоме подручју и на основу тога извршити валоризацију на основу које би се 
могао прописати адекватан мониторинг. Попис врста је извршен након боравка 
на терену и опажања у природи. На овоме простору су углавном заступљене 
слиједеће врсте птица: сива чапља (Ardea cinerea), патка глувара (Anas 
platyrhynchos), обични кобац (Accipiter nisus), орао мишар (Buteo buteo), сури 
орао (Aquila chrysaetos), сиви соко (Falco pergrinus), ријечни галеб (Chroico 
cephalus), голуб пећинар (Columba livia) и многе друге. Разноврсност станишта 
овога подручја пружају услове за развој већег броја врста птица. Свакако да би 
детаљна проучавања од стране орнитолога показала да овај број вишеструко 
премашује наведене уобичајне птице забиљежене у овоме подручју. На 
Прелиминарној листи птица Републике Српске су: обични кобац (Accipiter nisus), 
сури орао (Aquila chrysaetos), орао мишар (Buteo buteo), сиви соко (Falco 
pergrinus), глувара (Anas platyrhynchos),сива чапља (Ardea cinerea), дивљи 
голуб (Columbia livia)... На прелиминарној Црвеној листи заштићених врста 
птица Републике Српске налазе се: Aquila chrysaetos, Buteo buteo, Falco 
pergrinus.  

За сисаре (Mammalia), као и за предходну групу животиња, нема довољно 
литературних података. На подручју живе мрки медвјед (Ursus arctos), вук 
(Canis lupus), дивља свиња (Sus scrofa), срна (Capreolus capreolus), видра (Lutra 
lutra), зец (Lepus europaeus) и многи други. Од сисара на Црвеној листи Европе 
се налазе: Canis lupus, Ursus arctos, Lutra lutra. 
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Станишта и врсте према "EMERALD" мрежи 
Владe EU су 1992. године усвојиле законске акте како би заштитила 
најозбиљније угрожена станишта и врсте широм Европе. Ови законски акти се 
називају Директиве о заштити природних станишта и дивље флоре и фауне 
(Директива о стаништима) и допуњују Директиву о птицама која је усвојена 
1979. године. У средишту обје ове Директиве је стварање мреже локалитета 
под називом NATURA 2000. Мрежа EMERALD представља заправо продужетак 
мреже NATURA 2000 на земље које нису чланице EU. 

Публикација Natura 2000 за БиХ има за циљ да представи све врсте и станишта 
из Додатака I и II Директиве о заштити природних станишта и дивље флоре и 
фауне, које су присутне у БиХ, те су од интереса за читаву EU. 

NATURA 2000 KOD: 8120 
Локални назив: Кречњачки сипари од брдског до алпијског појаса 

Овај тип вегетације припада klasi Thlaspietea rotundifoli. Сипари настају 
одломљавањем и котрљањем већих или мањих комада стијена које се 
задржавају  на стрмим падинама, обично непосредно испод литица. То су 
покретна станишта, што отежава бржи развој земљишта, а самим тим и брже 
обрастање сипара, па је процес умиривања спор. Вегетација сипара овога 
подручја припада ендемичном југоисточнодинарском redu Arabidetalia 
flavescentis која обилује ендемичним и реликтним врстама. Ово станиште је 
угрожено својом природном сукцесијом. 

NATURA 2000 KOD: 8210 
Локални назив: Кречњачке стијене са хазмофитском вегетацијом 

Вегетација у пукотинама кречњачких стијена припада ендемичном 
југоисточнодинарском redu Amphoricarpetalia Lkšić 1968, односно свези 
Amphoricarpion autariati Lkšić 1968 са већим бројем ендемичних заједница нивоа 
асоцијациј и субасоцијација. У овим екосистемима оптимум налази велики број 
популација ендемичних и реликтних врста, које су се у секуларним процесима 
геогенезе и сингенезе једино успјеле очувати до данашњег времена у 
кањонима наших ријека, па и кањону ријеке Лим. Ова станишта представљају 
трајне стадије вегетација због специфичних орографских и микроклиматских 
услова. То су неприступачни предјели и као такви сами од себе очувани. 

NATURA 2000 KOD: 91E0 
Локални назив: Шуме меких лишћара на флувисолима 

Ове шуме припадају азоналном типу вегетације, а развијају се у виду шпалира 
уз обале рјечица и ријека. Ове заједнице су јако деградиране и сведене на 
фрагменте у виду уских обалних трака. Површине које су прекривале ове шуме 
су искрчене и претворене у пољопривредне културе. Потенцијално овај тип 
вегетације је био веома раширен, а данас је сведен на фрагменте. На овоме 
подручју задржале су се и данас карактеристичне врсте, а то су: Alnus glutinosa, 
Salix fragilis, Salix purpurea, Populus alba, Saponaria officinalis, Aegopodium 
podagraria, Sambucu nigra, Impatiens noli-tangere и многе друге. Фрагменти 
асоцијације које се налазе на овоме подручју, а припадају коду 91E0 су: 
Salicetum albae-fragilis, Populetum albae. Ове заједнице су под утицајем човјека 
јако деградиране. Велике површине које потенцијално припадају овом типу 
вегетације искрчене су у прошлости и данас се налазе под пољопривредним 
културама или насељима. Угрожене су нерационалном сјечом, уношењем 
багрема и инвазијом страних корова.  
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Слика 19 Извод из "NATURE 2000" 

Заштићене врсте према EMERALD мрежи 
Латински назив: Echium russicum (J.F.Gmel.) 
Локални назив: Змијоглавка 

Веома је ријетка врста у БиХ. Према литературним подацима ова врста је 
присутна на Варди планини код Рудог и на Вардишту код Вишеграда. Врста се 
налази на анексима II и IV Директиве о стаништима EU.  

Латински назив: Adenophora lilifolia (L.) Lideb. ex A.DC. 
Локални назив: Жљездасти звончић, љиљнолисна звончика или мирисна 
жлијездача. 

Ова врста је на простору БиХ забиљежена само на неколико локалитета. Један 
од тих налазишта је и долина Лима. Расте најчешће на сјеновитим шумама и 
обали ријеке. Врста је врло осјетљива на промјене водног режима ријека на 
чијим обалама живи. 

Од бескичмењака заштићена је врста 

Латински назив: Lucanus cervus Linnaeus, 1758 
Локални назив: Јеленак 

Ова врста инсекта, из реда Coleopterae, насељава термофилне храстове шуме. 
Јеленак се сматра угроженом врстом због претјераног искоришћавања 
листопадних шума што може довести до наглог пада бројности популација. 
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Према IUCN-овој листи јеленак је у LR категорији  угрожености врста. По 
Бернској конвенцији (NN 6/2000, трећи додатак, врста је наведена и на Прилогу 
III Директиве Вијећа 92/43/EEZ о заштити природних станишта и дивље фауне и 
флоре.  

Латински назив: Hucho hucho (Linnaeus, 1758) 
Локални назив: младица, дунавски лосос, сулец 

У БиХ је распрострањена у више ријечних сливова. За нас је интересантно да 
се младица налази у сливном подручју Дрине. Насељава и ријеку Лим. 
Младица живи у већим водотоцима у већим дубинама које су богате 
кисеоником. Ријетко залази у мање текућице. Живи у зони липљена и мрене. 
Према IUCN-у угрожена врста и припада категорији EN-врста у опасности и 
међународно је заштићена Бернском конвенццијом (Додатак III). Главни узроци 
угрожености ове врсте су претјеран излов, немогућност миграције због 
хидроелектрана и отпадне воде. 

Латински назив: Barbus balcanicus Kotlik, Tsigenpoulos (Rab i Berrebi, 2002)    
Локални назив: Поточна мрена, сапача, брка  

Насељава сливове Врбаса, Босне, Дрине, Уне, Сане и Тиње. Насељава средњи 
и доњи ток  ријека. За нас је интересантно да је поточна мрена евидентирана у 
ријеци Лим.  Према IUCN-u угрожена врста и припада категорији LC тј. Најмање 
забрињавајућа врста, а међународно је заштићена Бернском конвенццијом 
(Додатак III) и Европском Директивом о заштити станишта (Додатак II и V). На 
смањење бројности популација поточне пастрмке утиче онечишћеност 
водотока, нестајање природних и мријесних станишта, преградња ријека те 
регулација горњих токова ријека. 

Латински назив: Telestes souffia (Risso, 1827) 
Локални назив: Блиставац, јелшовка, шкобаљица 

Насељава слив ријеке Дрине и то горње токове. Према IUCN-u врста је најмање 
забрињавајуће категорије (LC) и међународно је заштићена Брнском 
конвенцијом (додатак III) и Европском Директивом о заштити станишта (Додатак 
II). Главни узрок угрожености је осцилација водотока због узводне 
хидроелектране. 

Латински назив: Rutilus virgo (Heckel, 1852) 
Локални назив: Плотица 

Насељава сливове Врбаса, Босне, Дрине, Уне, Сане, Укрине и језро Клиње. 
Живи у средњем и доњем току ријека, са споријим струјањем воде. Према 
IUCN-u врста најмање забрињавајуће категорије (LC) и међународно је 
заштићена Брнском конвенцијом (додатак III) и Европском директивом о 
заштити станишта (Додатак II). Ова врста је осјетљива на онечишћење и 
регулације (преграде) ријека те на промјене струјања воде. 

Латински назив: Cottus gobio (Linnaeus, 1758) 
Локални назив: Пеш, кељавац, жаба-риба 

Распрострањена је у сливовима Саве, Неретве, Уне, Сане, Укрине, Тиње и 
горњи ток Неретве. Према литературним подацима уловљена је у ријеци Лим. 
Према IUCN-овој листи врста је најмање забрињавајуће категорије (LC) и 
међународно је заштићена Брнском конвенцијом (додатак III) и Европском 
Директивом о заштити станишта (Додатак II). Један од главних узрока 
угрожености је стварање преграда на водотоцима. 
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Латински назив: Bombina variegata Linnaeus, 1758 
Локални назив: Жути мукач  

У Босни и Херцеговини је веома распрострањена врста. Јединке ове врсте 
насељавају мирне стајаће воде. Према IUCN-овој листи жути мукач је у LR 
категорији угрожености, а заштићена је врста и по Бернској конвенцији (NN 
6/2000, други додатак). Врста је наведена и на Прилогу II и Прилогу IV 
Директиве Вијећа 92/43/EEZ о заштити природних станишта и дивље фауне и 
флоре. Ова врста на простору БиХ није значајно угрожена. Број индивидуа 
опада усљед промјене водног режима, загађивање малих водених површина, 
еутрофикација и сл. 

Латински назив: Canis lupus  Linnaeus, 1758 
Локални назив: Вук, курјак 

Врста је широко распрострањена на простору БиХ. Према IUCN-овој листи 
врста је најмање забрињавајуће категорије (LC) и међународно је заштићена 
Брнском конвенцијом (додатак III i IV) и Европском Директивом о заштити 
станишта (Додатак II). Налази се на Додатку II Cites Konvencije. У БиХ вук је 
врста која се не сматра угроженом. Главни разлози угрожености су заразне 
болести (бјеснило) и намјерно тровање стоке (било изражено раније). 

Латински назив: Ursus arctor  Linnaeus, 1758 
Локални назив: Мрки медвјед, смеђи медвјед 

Мрки медвјед је забиљежен на сјеверозападним, западним, централним и 
источним планинским подручјима БиХ. Мрки медвјед је Законом о ловству 
Федерације БиХ и РС врста заштићена ловостајем. Сматра се да ова врста није 
угрожена у БиХ. Генерално свјетске популације мрког медвједа и нису значајно 
угрожене. Према IUCN-овој листи мрки медвјед је означен LC категоријом 
угрожености. Налази се на Додатку I (за централну Азију) i II CITES Конвенције, 
Додатку II i IV Директиве о стаништима. Главни разлози угрожености медвједа 
је криволов, уништавање станишта и смањење извора хране. 

Латински назив: Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 
Локални назив: Видра 

Видра је забиљежена на ширем подручју БиХ, углавном уз незагађена водена 
станишта. Видра насељава различите типове водених станишта као што су: 
различити типови језера, ријека, потока, мочвара, влажне шуме и приобална 
подручја. Према IUCN-овој листи видра се налази у категорији угрожености NT. 
Тренутно је бројност попуација у опадању. Видра се наводи у додатку Бернске 
Конвенције, Додатку I CITES конвенције, додатку I Бонске конвенције и 
додацима II, IV i V EU Директиве о стаништима и врстама. Тренутно не постоје 
прецизне процјене о бројности популација видре у БиХ, али се сматра да су 
малобројне, и да би видру требало означити као критично угрожену врсту. 
Главни узроци угрожености су: криволов, смањење популације риба којима се 
храни и загађивање вода. 
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2.1.8. Преглед основних карактеристика пејзажа  
Пејзаж подручја система ХЕ "Мрсово", се мора посматрати двојако. Наиме, ово 
подручје карактеришу два типа пејзажа, која се у потпуности разликују. То су 
равничарко-долински пејзаж ријеке Лим и други тип пејзажа које се може 
окарактерисати као Реликтно-рефугијални пејзаж кањона ријеке Лим. 

Први тип пејзажа, равничарско-долински, карактерише доминација 
култивисаних пољопривредних површина, са значајном изграђеношћу на рубу 
овог заравњеног дијела. Уз постојећи водоток Лима, егзистира висока 
хигрофилана вегетација, састављена од лишћара (Alnus sp, Salix sp. i dr), која 
овом подручју даје посебан пејзажни аспект. Изглед овог равничарског пејзажа 
је условљен динамиком промјена вегетације, те до изражаја долазе фенофазе 
цвјетања, те фазе развоја пољопривредних култура, што све утиче на богатство 
и уопште динамичност овог пејзажа.  

Други тип пејзажа, односно кањонски пејзаж ријеке Лим, карактерише 
изванредан кањон са типичном лишћарском вегетацијом, у чијем саставу 
егзистира значајан број ендемских врста. Посебну вриједност овом пејзажу даје 
и водоток Лима, који непосредно испод локације будуће бране, има 
карактеристике воденог огледала, јер је ријеч о успору акумулације на Дрини. 

 
Слика 20 Пејзаж ријеке Лим 

2.1.9. Преглед природних добара и посебних вриједности непокретних 
културних добара 

Увидом у Просторни план РС до 2015. године, а затим и у мултимедијалну GIS- 
- базу података заштићених и потенцијално заштићених подручја Републике 
Српске "GISPASS", утврђено је да је на подручју општине Рудо предвиђено 
стављање под заштиту сљедећих природних добара: 

 природне цјелине Виогор-Лим, и то у категорију Парк природе, затим  

 рјечице Језеро, у категорију рекреациони, културни, научни, образовни, 
пејзажни и други заштићени предјели, и 

 Кањон Дрине као "Емералд" подручје. 
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Увидом у позицију планираних објеката хидроелектране "Мрсово", као и 
позицију будуће акумулације, утврђено је да се нити једно од горе наведених 
природних подручја не налази у зони изградње истих, те се може сматрати да 
иста нису угрожена. 

Просторни план не идентификује културно - историјска добра на подручју 
предметне хидроелектране. 

Према подацима из просторно планске документације и мишљења Републичког 
завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа у обухвату 
пројекта ХЕ „Мрсово“ није планирано успостављање заштићеног подручја нити 
је евидентирано културно насљеђе са статусом неопходне заштите. 

Министарство просвјете и културе, Републички завод за заштиту културно-
историјског и природног насљеђа, је дао стручно мишљење под бројем 
07/1.30,20/625-786-1/11 од дана 23.12.2011. год. у коме се јасно даје увид у 
стање на терену и понаособ су побројани објекти у непосредном окружењу 
планиране хидроелектране: 

Бањска Ћуприја у Старом Рудом - Бањска Ћуприја преко ријеке Крупице у 
Старом Рудом, налази се у оси некадашње чаршије и великог моста преко 
Лима. Настала је у оквиру изградње касабе Рудо у Турском периоду. Грађена је 
од камена и има два лука. 

Није евидентирана као културно-историјски споменик. Није угрожена изградњом 
предметне хидроелектране. 

Мост на сопољинском потоку у Старом Рудом - Једнолучни камени 
мостић крај Чизминог гробља, на западној периферији насеља Старо Рудо. 
Мјештани су због потребе саобраћања мост у новије вријеме, самоинцијативно, 
замјенили бетонским. 

Нису видљиви остаци старог моста за које се наводи да је из римског доба. 
Споменик нама културно-историјску вриједност. 

Црква Светог Илије у Старом Рудом - Њена локација се налазила на излазу 
из Касабе, узводно на лијевој обали Лима према Сјеверину. Данас је то мјесто 
између Лима и постојеће безинске станице. Црква је израђена 1886. године, а 
потпуно је страдала у катастрофалној поплави 1896. године. Локацију 
некадашње цркве обиљежава ограђени споменик у облику крста са натписом. 
Ова локација неће бити у утицају будућег акумулацијоног језера ХЕ"Мрсово". 

Чесма са спомен плочом из аустроугарског доба на самом преградном 
профилу, поред пруге - На око 7 km низводно од града Рудог, локалитету 
Заим поље, на самом преградном профилу будуће ХЕ "Мрсово", на траси 
ускотрачне пруге Сарајево- Прибој, постојала је чесма озидана клесаним 
каменом из аустроугарског доба, подигнута у част Фрања Фердината. Остаци 
чесме данас нису видљиви, јер је она по свему судећи уништена, 
највјероватније затрпана материјалом из ископа тунела "Мрсово". Чесма није 
евидентирана као културно-историјски споменик. 

Џамије Сјеверинска Текија и муслимански споменици у Старом Рудом - 
Узводно од мјеста на ком се налази спомен-обиљежје Цркви Св. Илије, 
недалеко од хришћанског гробља, у правцу Сјеверина, налази се Текија 
хелветијског дервишког реда која је утемељена и израђена 1879. године. 
Уништена је током ратова и данас нема никаквих видљивих трагова њеног 
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постојања, осим неколико нишана и једног турбета. Наведена Џамија и 
муслимански споменици остају ван зоне утицаја ХЕ "Мрсово". 

Хришћанско гробље у Старом Рудом - Налази се на локацији уз некадашњу 
цркву Св. Илије. Гробље је данас тешко уочљиво, зарасло густим грањем. 
Наведена локација налази се ван подручја акумулационог језера ХЕ "Мрсово". 

Мјесто "Чизмино гробље" на локацији Старо Рудо - Налази се у Старом 
Рудо, на западној периферији насеља, низводно уз Лим, одмах изнад 
Сопољинског потока. У овом гробљу налазе се нишани из периода турске 
владавине. Специфичност нишана у овом гробљу је тијело дато у ваљкастом 
облику. "Чизмино Гробље" није евидентирано као културно-историјски 
споменик. Уколико се пројектом не буде штитила тераса Старо Рудо, Чизмино 
гробље остаје у зони утицаја ХЕ "Мрсово".   

Црква Светог Петра и Павла и Споменик првој пролетерској бригади у 
Рудом - налазе се у центру града Рудог, што ће рећи, далеко изван зоне 
утицаја ХЕ "Мрсово". 

Детаљном разрадом просторне организације кроз ранију планску документацију 
(Стручно мишљење и урбанистичко-технички услови за изградњу 
хидроелектране Мрсово на подручју Општине Рудо), дошло се до закључка да 
предметно "Чизмино гробље" на локацији Старо Рудо, са усвојеном котом 
успора 355 m.n.m., није угрожено планираном акумулациом. Наиме, дио 
дионице локалног пута између предметног гробља и ријеке Лим је предвиђено 
за реконструкцију уз подизање коте коловоза на мин. коту 356, (што је кота 
изнад нивоа акумулације), а такође се планира и изградња објеката заштите 
ножице пута, чиме се штити и предметна локација гробља, те гробље остаје у 
постојећој катастарској парцели и није угрожено планираном акумулацијом.    

 

2.1.10. Подаци о насељености, концентрацији становништва и 
демографским карактеристикама у односу на објекте и активности 

Подаци о насељености представљају један од основних планских параметара. 
На основу Пописа из 1991. године на територији општине Рудо је живјело 11572 
становника распоређених у 89 насељених мјеста, са просјечном густином 
насељености од око 34 st/km2.  

Од 1991. године не десили су се значајни просеци који су имплицирали 
значајним промјена у броју и структури становника. 

Прелиминарни резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова у БиХ 
2013. на територији Републике Српске, за територију општине Рудо дали су 
сљедеће податке: 

Табела 14 Број становника на територији општине Рудо у 2013 години5 

 Укупан број 
становника 

Општина Рудо 8.834 
Насељено мјесто 

Мрсово 
112 

                                                
5 Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. на територији Републике 
Српске, Прелиминарни резултати, Републички завод за статистику РС, Бања Лука, 2013. 
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Укупан број становника распоређен је у 89 насељених мјеста, са просјечном 
густином насељености од сса 26 st/km2. 

На основу претходног може се закључити да је у општина Рудо у 
двадестетогодишњем периоду дошло до измјене демографске слике општине, 
односно до пада укупног броја становника. Смањење броја становника у односу 
на предратни период, генерално за простор цјелокупне Републике Српске, је 
посљедица негативног природног прираштаја као и ратних страдања и 
интензивних расељавања. Поред тога, на промјене у броју и структури 
становништва утицали су и бројни други фактори: привредни и урбани развој, 
услови живота и рада људи на подричју и његовом окружењу, промјене у 
образовању и занимањима људи. 

Наредни табеларни приказ нам даје евиденцију у стање укуног стамбеног 
фонда општине и насељеног мјеста Мрсово у којем је смјештена предметна 
локација. 

Табела 15 Укупан број станова општине Рудо у 2013. годину6 

 Укупан број 
станова 

Општина Рудо 4.671 
Насељено мјесто 

Мрсово 54 

 

Простор унутар предметног обухвата је дјелимично изграђен. Ријеч је 
искључиво о индивидуалним стамбеним објектима, односно домаћинствима 
која се састоје од једног главног и више помоћних објеката.  

У обухвату које је под директним утицајем планиране ХЕ, се налази око 80 
главних објеката и већи број помоћних објеката. Велики број од ових објеката 
није стално насељен, већ се користи само повремено. 

 

  

                                                
6 Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. на територији Републике 
Српске, Прелиминарни резултати, Републички завод за статистику РС, Бања Лука, 2013. 
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2.1.11. Подаци о постојећим пословним, стамбеним и објектима 
инфраструктуре, укључујући и саобраћајнице 

 

Објекти у обухвату експропријације 
Појасом експропријације за потребе изградње хидротехничких објеката ХЕ 
"Мрсово“ обухваћено је 6 стамбених објеката, једна викендица, један пословни 
објекат и једна школа. Поред ових објеката евидентно је постојање већег броја 
помоћних објеката, тако да углавном свако домаћинство има један или више 
помоћних објеката, који су такође обухваћени појасом експропријације заједно 
са матичним објектом. У обухвату експропријације су и двије парцеле са 
помоћним објектима (штале за стоку) чији матични објекти нису у појасу 
експропријације.   

Стамбени објекти су углавном доброг бонитета, грађени као чврсти, односно 
зидани објекти, спратности од П (приземље) до П+1+Пк (приземље, спрат и 
поткровље). Помоћни објекти су углавном од дрвета, средњег до лошег 
бонитета. 

У појасу експропријације је и један пословни објекат који није у функцији, као и 
објекат основне школе који већ неко вријеме није у функцији због недостатка 
школске дјеце. 

Преглед бруто грађевинских површина објеката на земљишту на којем се 
планира изградити систем хидротехничких објеката ХЕ "Мрсово“ дат је у 
слиједећој табели: 

Табела 16. Преглед бруто грађевинских површина објеката на земљишту 
на којем се планира изградити систем хидротехничких објеката ХЕ 
"Мрсово"7 

Општина KO 
Врста објекта, површина (m2) 

стамбени пoсловни школа помоћни 

Рудо 
Соколовићи 

Рудо 
Рудо Град 

 

964 115 200 213 
170 - - - 

- -    - - 
Укупна површина објеката (m2) 1134 115 200 213 

 

Саобраћајна инфраструктура 
У подручју могућег утицаја изградње објеката ХЕ Мрсово на ријеци Лим од 
објеката саобраћајне инфраструктуре налазе се два регионална пута: 
регионални пут Р 467 Хан Пијесак – Рудо и регионални пут Р 449 Рудо – 
Добрун, на десној обали Лима, и локални пут на лијевој обали Лима. Дужина 
регионалних путева који су у зони утицаја објеката ХЕ Мрсово је око 9,5 km, а 
дужина локалног пута у зони утицаја је око 7,5 km. 

 

                                                
7
 Извор: Стручно мишљење и урбанистичко-технички услови за изградњу 

хидроелектране Мрсово на подручју Општине Рудо 
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Регионални пут Р 467 Хан Пијесак - Рудо долазећи са сјевера, од ушћа ријеке 
Лим у Дрину па до своје крајње тачке у зони насеља Рудо, унутар локације 
утицаја изградње објеката ХЕ Мрсово, прати долину ријеке Лим – њеном 
десном обалом. Од зоне насеља Рудо почиње регионални пут Р 449 Рудо - 
Добрун који са десне обале Лима прелази на лијеву, скрећући мостом у зони 
раскрснице са ул. Ђенерала Драгољуба Драже Михајловића (улазна 
саобраћајница у Рудо из смјера југа). Овај мост се налази, посматрано са 
саобраћајног аспекта, на граници зоне утицаја изградње објеката ХЕ Мрсово. 
Мост је двосмјерни, без стаза за кретање пјешака, са носивом решеткастом 
челичном конструкцијом и обалним и ријечним масивним стубовима од камена. 
Кота нивелете овог моста је око 365,40 m.n.m.. Регионални путеви имају  
асвалтни коловоз ширине 6,00 - 6,50 m, са обостраним земљаним банкинама 
или бетонским риголима, са уредном хоризонталном и вертикалном 
саобраћајном сигнализацијом и саобраћајном опремом. Стање регионалних 
путева је задовољавајуће. 

Непосредно након описаног преласка регионалног пута Р 449 Рудо - Добрун, 
мостом на лијеву обалу ријеке Лим, од регионалног пута се одваја локални пут 
који се пружа ка сјеверу дуж долине ријеке Лим и пролази кроз територију двије 
катастарске општине: К.О.Старо Рудо и К.О. Косовићи. Дионица локалног пута 
(на територији К.О.Старо Рудо) од одвојка са регионалног пута до границе 
катастарске општине (до Стргачког потока и гробља) има дотрајао асвалтни 
коловоз ширине око 2,50 m са обостраним земљаним банкинама. Дужина ове 
дионице је око 1260 m. 

Настављајући даље ка сјеверу територијом к.о. Косовићи локални пут има 
земљано-туцанички коловозни застор промјенљиве ширине 2,50 - 3,5 m, а на 
удаљености од око 4,90 km, мјерено од Стргачког потока - постоји пјешачки 
мост преко ријеке Лим који повезује локални пут са регионалним путем Р 467 
Хан Пијесак – Рудо у зони насеља Мрсово. Овај мост израђен је као висећи, са 
дотрајалом дрвеном коловозом конструкцијом и ограничењем на пјешачки 
саобраћај, а локално становништво га, упркос забрани, користи и за колски 
саобраћај. Кота нивелете овог моста је око 352,50 m.n.m.. Веома је опасно и 
неодговорно користити овај мост за колска кретања, јер исти је у јако лошем 
стању и становници га користе за колска кретања на властиту одговорност, 
односно протузаконито. Мост представља пречицу којом се брзо стиже са 
неасвалтираног локалног пута до регионалног пута, али његова употреба 
никако није оправдана, без обзира што је пут краћи. Свака употреба овог моста 
за колски саобраћај је ризична, неизвјесна и протузаконита. 

 
Слика 21 Регионални пут Р 467 Хан 

Пијесак–Рудо 

 
Слика 22 Мост на регионалном путу 

Р 449 Рудо–Добрун 
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Слика 23 Локални пут на лијевој 

обали Лима 

 
Слика 24 Пјешачки мост на локалном 

путу у Мрсову 
 
Енергетска инфраструктура 
Од инфраструктуре на средњем напону у околини локације ХЕ МРСОВО 
постоје три стубне трафостанице и то СТС ВОДОВОД 100kVA, СТС СТАРО 
РУДО 250kVA и СТС ДОРИЋИ 50kVA као и припадајући напојни 10kV 
далеководи на АБ и дрвеним стубовима. 

Такође у околини локације ХЕ МРСОВО пролази траса 110kV далековода од ТС 
ВИШЕГРАД до ТС РУДО. ТС РУДО 35/10kV је 35kV постројење па поменути 
далековод тренутно ради на напонском нивоу 35kV а изграђен је за 110kV 
напонски ниво. Преласком 35kV постројења на 110kV и уградњом изолационе 
опреме за 110kV напонски ниво, далековод се једноставно може оспособити за 
рад на 110kV напонском нивоу. 

Узводно од локације за ХЕ МРСОВО налази се изграђена ХЕ ПОТПЕЋ, док се 
низводно од ХЕ МРСОВО на ријеци Дрини налази постојећа ХЕ ВИШЕГРАД. НН 
мрежа је изведена као надземна. 

Телекомуникациона инфраструкура је изведена подземно. Од аутоматске 
телефонске централе (АТЦ) смјештене у згради Телекома у општини Рудо 
пружа се телекомуникациони кабл дуж регионалног пута R467 Хан Пијесак–
Рудо. Подручје је покривено сигналом мобилне телефоније. 
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2.1.12. Подаци о другим заштићеним подручјима, подручјима предвиђеним 
за научна истраживања, о археолошким налазиштима и посебно 
осјетљивим подручјима 

Увидом у Просторни план РС до 2015. године, а затим и у мултимедијалну GIS- 
- базу података заштићених и потенцијално заштићених подручја Републике 
Српске "GISPASS", утврђено је да је на подручју општине Рудо предвиђено 
стављање под заштиту сљедећих природних добара: 

 природне цјелине Виогор-Лим, и то у категорију Парк природе, затим  

 рјечице Језеро, у категорију рекреациони, културни, научни, образовни, 
пејзажни и други заштићени предјели, и 

 Кањон Дрине као "Емералд" подручје. 

Увидом у позицију планираних објеката хидроелектране "Мрсово", као и 
позицију будуће акумулације, утврђено је да се нити једно од горе наведених 
природних подручја не налази у зони изградње истих, те се може сматрати да 
иста нису угрожена. 

Осталих заштићених подручја, као и подручја предвиђених за научна 
истраживања, на овом подручју нема. 
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2.2. Приказ и оцјена постојећег стања животне средине која би могла 
бити изложена значајним утицајима пројекта, укључујући податке о 
њеном постојећем оптерећивању 

У току израде ове студије дошло се до закључка да детаљна истраживања 
постојећих утицаја имају смисла само за домен ријечног тока Лима у смислу 
могуће промјене квалитета, утицаја у погледу отежаног кретања ихтиолошке 
популације, као и могуће измјене пејзажа усљед неадекватног уређења 
површина након изградње свих објеката у систему хидроелектране. 

Процјеном стања флоре и фауне на већ изграђеним акумулацијама може се 
закључити да је постојећи састав и структура животних заједница сличан као и 
прије постојања акумулација. На ријеци Лим (у ширем региону) доћи ће до 
промјена, али те промјене неће утицати на значајније промјене стања 
комплетног екосистема у ширем окружењу. Једине промјене, које могу да се 
десе јесу формирање специфичних заједница ихтиофауне које се развијају у 
водама језерског типа доброг квалитета, какав је квалитет воде ријеке Лим. Ове 
промјене се неће значајније одразити на ихтиофауну узводно од акумулације. 
Промјене екосистема морају се посматрати у континуитету, заједно са осталим 
планираним хидроелектранама на ријеци Лим, односно Дрини.  

На основу резултата мјерења може се констатовати да квалитет ваздуха 
предметног, а и ширег простора, припада првој категорији ваздуха. 
Самопречишћавање ваздуха овог подручја је задовољавајуће, с обзиром да се 
на великом дијелу налази високи слој фито прекривача. На предметној локацији 
се не уочава деградација буком, вибрацијама, радијацијом, као ни отпадним 
водама. Већи привредни капацитети на подручју општине Рудо су већ дуже 
вријеме ван погона. 

2.2.1. Идентификовани извори емисија 
У досадашњем периоду нису вршена континуирана мјерења у погледу 
утврђивања стања квалитета ваздуха, буке, физичко хемијског састава ријеке 
Лим, али на основу теренског увида може се констатовати да ово подручје с 
еколошког аспекта још увијек није оптерећено. Окосница простора су ријека 
Лим, пољопривредне површине и шуме.  

Регионални пут Р 467 Хан Пијесак - Рудо долазећи са сјевера, од ушћа ријеке 
Лим у Дрину па до своје крајње тачке у зони насеља Рудо, унутар је локације 
утицаја изградње објеката ХЕ Мрсово. Ова саобраћајница прати долину ријеке 
Лим њеном десном обалом и представља линијски извор емисија саобраћајног 
загађења.  

Неуређена градска депонија отпада која се налази на десној обали ријеке Лим, 
у непосредној близини преградног мјеста хидроелектране „Мрсово“, 
представља озбиљан проблем заштите здравља и животне средине. Површина 
депоније се процјењује на 1,5 ha и у употреби је око 15 година. 
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2.2.2. Степен загађености ваздуха основним и специфичним загађујућим 
материјама 

У циљу утврђивања квалитета ваздуха на локацији планираног 
хидроенергетског захвата ХЕ „Mрсово” на ријеци Лим, у периоду од 01. априла 
2013. год. до 02. априла 2013. године извршено је мјерење квалитета ваздуха 
за потребе израде предметне Студије утицаја на животну средину 
хидроелектране „Мрсово“. 

Двадесетчетворосатно праћење квалитета ваздуха вршено је у насељу 
Обрвена, општина Рудо на К.Ч. 1401. Локација мјерења се налази поред 
регионалног пута Ушће Лима – Рудо који повезује општину Рудо са општинама 
у окружењу. Избор локације мјерења утврђује се у циљу заштите здравља 
људи, вегетације и природних еко-система. 

Мјерење квалитета ваздуха на предметној локацији обухватило је имисионе 
концетрације SO2, NO2, CO, O3 и лебдећих/суспендованих честица пречника 
испод 10 µg), климатских елемената: брзина и смјер вјетра, температура, 
притисак и влажност ваздуха. 

Табела 17. Мјерни инструменти и методе мјерења квалитета ваздуха 

МЈЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ И МЕТОДЕ МЈЕРЕЊА 

Инструмент Е-БАМ за 
мјерење концентрације 
лебдећих честица испод 10 
микрометара,  
TSP PM10. 
Серијски број H5654 

Покретни уређај за мјерење микроклиматских 
параметара (брзина и смјер вјетра, температура 
и влажност ваздуха, атмосферски притисак) и 
укупне прашине величине до ЛЧ10. Уређај ради 
на принципу бета раздјељивача. Референтна 
метода је гравиметријска метода. Бета 
раздјељивач је провјерена технологија која се 
користи за аутоматски мониторинг. 

Бета раздјељивач је дефинисан као смањење 
броја бета честица захваљујући апсорпцији од 
стране преносног медија. Е-БАМ користи 
радиоактивни изотоп 14C (угљеник) у природном 
облику као извор бета честица. 

Инструмент GFS-312E, 
мјерење SO2 у ваздуху. 
Модел: TOA-DKK 
Серијски број 603146 

Инструмент GFS-312E кориштен за мјерење SO2 
у ваздуху. За методу мјерења користи UV 
флуоресценцију. 

Инструмент GLN-314E, 
мјерење NO, NO2 и укупних 
азотних оксида у ваздуху 
(NOx). 
Модел: TOA-DKK 
Серијски броj 594678 

Инструмент GLN-314E служи за мјерење NO, 
NO2 и укупних азотних оксида у ваздуху (NOx). 
Апарат је произведен од стране TOA-DKK из 
Јапана. За методу мјерења користи 
хемилуминесценцију. 

Инструмент GFC-311E, 
мјерење CO у ваздуху. 
Модел: TOA-DKK  
Серијски броj 603162 

Инструмент GFC-311E служи за мјерење CO у 
ваздуху. Апарат је произведен од стране TOA-
DKK из Јапана. За методу мјерења користи 
недисперзивну инфрацрвену (NDIR) методу. 
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Инструмент GUX -313E, 
мјерење O3 у ваздуху. 
Модел: TOA-DKK 
Серијски број 574996 

Инструмент GUX-313E произведен од стране 
TOA-DKK, служи за мјерење O3 у ваздуху. За 
методу мјерења користи методу UV 
фотометрије. 

Анализа микроклиматских параметара 

У периоду мјерења вријеме је било облачно и кишно. Средња вриједност 
влажности ваздуха у току мјерења износила је 78,875%. Анализа 
микроклиматских параметара приказана је у слиједећој табели. 

Табела 18. Средње вриједности микроклиматских параметара за период 
мјерења од 01.04. – 02.04.2013. године. 

Вријеме 
мјерења 

Брзина вјетра 
(m/s) 

Влажност 
ваздуха 

(%) 

Притисак 
(mb) 

T (°C) 

Макс. Мин. Макс. Мин. 

01.04.-
02.04.2013. 

2,70 0,30 78,87 1005,43 15,90 5,40 

 

Резултати мјерења квалитета ваздуха 
Прегледом измјерених концентрација загађујућих материја у ваздуху на једној 
локацији, унутар обухвата ХЕ „Мрсово“, за период од 01. априла 2013. год. до 
02. априла 2013. године и упоређивањем са граничним вриједностима, 
границама толеранције, толерантним вриједностима и циљним вриједностима 
које су прописане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 
124/12) дошли смо до резултата приказаних у наредној табели.  

Табела 19 Резултати мјерења нултог стања квалитета ваздуха 

Полута
нт 

Период 
узорковања 

Измјерена 
вриједнос

т 
µg/m3 

Гранична 
вриједнос

т 

Граница толеранције Толерантна 
вриједност 

SO2 1 сат  7,34 350 µg/m3, 
не смије се 
прекорачит
и више од 
24 пута у 
једној 
календарск
ој години 

150 µg/m3 (43 % од 
граничне вриједности) 
на датум 1. јануара 
2013. године, с тим да се 
граница толеранције од 
1. јануара 2015. године и 
сваких 12 мјесеци након 
тога смањује на једнаке 
годишње постотке како 
би се до 1. јануара 2021. 
године достигло 0 % 

500 µg/m3 

1 дан 5,85 125 µg/m3, 
не смије се 
прекорачит
и више од 3 
пута у 
једној 
календарск
ој години 

- 125 µg/m3 
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NO2 1 сат  9,36 150 µg/m3, 
не смије се 
прекорачит
и више од 
18 пута у 
једној 
календарск
ој години 

75 µg/m3 (50 % од 
граничне вриједности) 
на датум 1. јануара 
2013. године, с тим да се 
граница толеранције од 
1. јануара 2015. године и 
сваких 12 мјесеци након 
тога смањује на једнаке 
годишње постотке како 
би се до 1. јануара 2021. 
године достигло 0 % 

225 µg/m3 

1 дан 6,86 85 µg/m3 40 µg/m3 (47 % од 
граничне вриједности) 
на датум 1. јануара 
2013. године, с тим да се 
граница толеранције од 
1. јануара 2015. године и 
сваких 12 мјесеци након 
тога смањује на једнаке 
годишње постотке како 
би се до 1. јануара 2021. 
године достигло 0 % 

125 µg/m3 

PM10 1 дан 13,86 50 µg/m3, не 
смије се 
прекорачит
и више од 
35 пута у 
једној 
календарск
ој години 

25 µg/m3 (50 % од 
граничне вриједности) 
на датум 1. јануара 
2013. године, с тим да се 
граница толеранције од 
1. јануара 2015. године и 
сваких 12 мјесеци након 
тога смањује на једнаке 
годишње постотке како 
би се до 1. јануара 2021. 
године достигло 0 % 

75 µg/m3 

CO 8 сати 0,29 10 mg/m3 6 mg/m3 (60 % од 
граничне вриједности) 
на датум 1. јануара 
2013. године, с тим да се 
граница толеранције од 
1. јануара 2015. године и 
сваких 12 мјесеци након 
тога смањује на једнаке 
годишње постотке како 
би се до 1. јануара 2021. 
године достигло 0 % 

16 mg/m3 

1 дан 0,17 5 mg/m3 5 mg/m3 (100 % од 
граничне вриједности) 
на датум 1. јануара 
2013. године, с тим да се 
граница толеранције од 
1. јануара 2015. године и 
сваких 12 мјесеци након 
тога смањује на једнаке 
годишње постотке како 
би се до 1. јануара 2021. 
године достигло 0 % 

10 mg/m3 

Озон 8 сати 75,05 Циљна вриједност заштите здравља људи 

120 µg/m3 се не смије прекорачити у више од 25 дана по 
календарској години у току три године мјерења(1) 
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Напомена: 
 
(1) Ако трогодишњи или петогодишњи просјек не може да се одреди на основу комплетних 

годишњих података и скупова узастопних годишњих података, минимални годишњи подаци 
неопходни за провјеру усаглашености са циљним вриједностима су: 

- за циљну вриједност ради заштите здравља људи: валидни подаци за период једне године, 

- за циљну вриједност ради заштите вегетације: валидни подаци за период од три године. 

 
 
Дијаграмски приказ резултата мјерења загађујућих материја 
Приликом мјерења концентрације загађујуђих материја у ваздуху на локацији 
изградње ХЕ Мрсово, мјерене вриједности су приказане слиједећим 
дијаграмима: температура и влажност ваздуха, правац и брзина вјетра, 
концентрација SO2, NO2, CO, O3 и PM10. 
Температура ваздуха  

 
Слика 25 Вриједност температуре ваздуха (°C) 

На локацији узорковања квалитета ваздуха забиљежена је максимална 
температура у поподневним сатима при чему је достигнута вриједност од 15,90 
ºC. Минималне вриједности температуре забиљежене су у поноћним сатима, 
при чему је температура износила 5,40 ºC. 
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Влажност ваздуха 

 
Слика 26 Влажност ваздуха изражена у (%) 

Средња вриједност влажности ваздуха приликом мјерења на предметној 
локацији износила је 78,87%. 
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Смјер распростирања вјетра 

 
Слика 27. Графички приказ смјера распростирања вјетра 

Приликом мјерења на предметној локацији вјетар је био сталног јужног смјера, 
максималне брзине од 2,70 m/s. Смјер вјетра условљен је годишњим добом и 
конфигурацијом терена, те географским положајем самог подручја гдје је 
извршено мјерење. 

Брзина вјетра 

 
Слика 28. Графички приказ брзине вјетра (m/s) 

На локацији мјерења вриједности квалитета ваздуха забиљежена је 
максимална брзина вјетра од 2,70 m/s, и минимална брзина вјетра 0,30 m/s. 
Средња вриједност брзине вјетра је 0,83 m/s. 
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Концентрација сумпор диоксида (SO2) 

 
Слика 29. Графички приказ двадесетчетворосатног кретања средњих 

имисијских концентрација SO2 (µm/m3) 

Концентрација SO2 дана 01.04.2013. год. у 13:22h је достигла максималну 
вриједност од 7,80 µg/m3, док је минимална вриједност дана 02.04.2013. год. у 
2:05 h износила 5,20 µg/m3.  

 
Слика 30. Графички приказ једносатног кретања средњих имисијских 

концентрација SO2 (µg/m3) 
Средња вриједност за једносатно мјерење концентрације SО2 износи је 
7,34µg/m3 што је испод граничних и циљних вриједности прописаних Уредбом о 
вриједностима квалитета ваздуха (Сл.гл.РС бр.124/12). Минимална 
концентрација за једносатно мјерење је 7,00 µg/m3. 
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Концентрација азот диоксида (NO2) 

 
Слика 31. Графички приказ двадесетчетворосатног кретања средњих 

имисијских концентрација NO2 (µm/m3) 

Максимална концентрације NO2 измјерена је 02.04.2013. год. у 7:50h и износила 
je 18,80 µg/m3, што је знатно испод граничне вриједности, границе толеранције и 
толерантне вриједности. Минимална конц. NO2 је 3,60 µg/m3. 

 
Слика 32. Графички приказ једносатног кретања средњих имисијских 

концентрација NO2 (µg/m3) 

Средња вриједност за једносатно мјерење концентрације NO2 износи 9,36 µg/m3 
што је испод вриједности прописаних Уредбом. Максимална вриједност је 18,80 

µg/m3, а минимална вриједност једносатног мјерења је 5,70 µg/m3. 
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Концентрација угљен-моноксида (CO) 

 
Слика 33. Графички приказ двадесетчетворосатног кретања средње 

имисијске концентрације CO (mg/m3) 

Вриједности концентације угљен-моноксида у току двадесетчетворосатног 
мјерења, кретале су се од 0,01 mg/m3 до 0,57 µg/m3. Средња вриједност за 
двадесетчетворосатно мјерење износи 0,17 mg/m3 и не прелази граничну 
вриједност, границу толеранције и толерантну вриједност прописане Уредбом. 

 
Слика 34. Графички приказ осмосатног кретања средњих имисијских 

концентрација CO (mg/m3) 

Измјерене концентрације CO су се кретале испод граничних вриједности које су 
прописане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха. Средња 
концентрација осмосатног мјерења износи 0,29 mg/m3. 
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Концентрација озона (O3) 

 
Слика 35. Графички приказ осмосатног кретања средњих имисијских 

концентрација озона O3 (µg/m3) 

Измјерене концентрације O3 су се кретале испод циљних вриједности заштите 
здравља људи које су прописане Уредбом о вриједностима квалитета 
ваздуха. Средња концентрација за осмосатно мјерење износи 75,05 µg/m3. 

Концентрација лебдећих честица (ЛЧ10) 

 
Слика 36. Графички приказ двадесетчетворосатног кретања средње 

имисијске концентрације лебдећих честица (µg/m3) 

Вриједности концентације ЛЧ10 (лебдећих честица) кретале су се од 1,00 µg/m3 
до 109,00 µg/m3. Средња вриједност за двадесетчетворосатно мјерење износи 
13,86 µg/m3 и не прелази ГВ, ГТ и ТВ које су прописане Уредбом.  
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2.2.3. Ниво саобраћајне и индустријске буке 
С обзиром, да је за израду Студије утицаја на животну средину ХЕ „Мрсово“ 
потребно извршити валоризацију постојећег стања животне средине, „Пројект“ 
a.д. Бања Лука је извршио мјерење нивоа буке на предметној локацији.   

Задатак мјерења је одређивање интензитета еквивалентног нивоа буке у 
животној средини на предметној локации будуће ХЕ „Мрсово“, и то на 
карактеристичним мјерним мјестима.  

Имајући у виду законске обавезе Закона о заштити животне средине (Сл. 
гласник РС 71/12) као и Уредбе о пројектима за које се спроводи процјена 
утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о обавези 
спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину (Сл. гласник РС 
124/12) дужност Инвеститора је да за предметна постројења Хидроелектрана 
„Мрсово“ добије Еколошку дозволу од стране Министарства за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Након прихватања 
Студије утицаја на животну средину од надлежног Министарства, приступа се 
изради Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе. 

За израду Студије потребно је извршити мјерење како нултог стања квалитета 
ваздуха и воде, тако и нивоа буке. 

У Републици Српској до сад није изашао закон који регулише мјере за 
спречавање или смањење утицаја буке на животну средину. У недостатку 
таквог закона нормирање измјереног интезитета буке (петнаестоминутних 
еквивалентних нивоа Лeq), извршено је у складу са Правилником о дозвољеним 
границама интензитета звука и шума („Службени лист“ СР БиХ бр. 46/89).  

Мјерења интензитета укупних петнаестоминутних еквивалентних нивоа буке, 
извршено је на дефинисаном мјерном мјесту (М1), а нормирање извршено у 
складу са Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума 
(„Службени лист“ СР БиХ бр. 46/89). Ниво буке мјерен је инструментом 
фонометар – преносни анализатор Тип 2250, произођач Bruel and Kjaer. 

Подаци о мјерном инструменту и опреми 

За мјерење интензитета буке кориштен је 
Фонометар са октавним филтерима за анализу. 

Произвођач: Bruel&Kjaer – Данска  

Тип: 2250 Light 

Фабрички број: 2638947 

Прије почетка и након сваке обављене серије 
мјерења нивоа буке, врши се калибрација 
мјерног уређаја помоћу Калибратора 
(Произвођач: Bruel&Kjaer – Данска, Тип: 4231, 
Фабрички број: 2637561) 

Наведена опрема испуњава све Европске 
стандарде за израду мапе комуналне буке (RLS 
90; RLM 2; SCHALL O3; ISO 9613).  

 
 

Слика 37. Мјерни 
инструмент за мјерење буке 

- фонометар 
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Простирање буке на отвореном простору подразумијева ширење звучних 
таласа од мјеста извора буке ка пријемнику кроз атмосферу. При томе долази 
до слабљења усљед дивергенције (расипања) звучних таласа, односно 
повећања површине таласног фронта на коме се расподјељује иста количина 
звучне енергије. Настајање и распростирање звучних таласа на отвореном 
простору као и слабљење нивоа буке на мјесту пријема, услијед дивергенције 
звучних таласа, зависи од звучног извора.  

Извори буке који се могу срести у животној средини, могу се моделирати 
коришћењем два основна типа извора буке: тачкастог извора буке и линијског 
извора буке. 

Локација мјерења 
Мјерење је вршено на локалитету гдје је предвиђена изградња хидроелектране 
„Мрсово“, инвеститора „COMSAR ENERGY HIDRO“ д.о.о. уз ријеку Лим на 
локацији непосредно код будућег преградног мјеста хидроелектране. 

Дозвољени нивои буке 
Највиши допуштени еквивалентни нивои вањске буке одређени су према 
намјени и према Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и 
шума (Сл. лист СРБиХ бр. 46/89) подручја и дати су табеларно у наставку.    

Табела 20 Нормативно прописане вриједности нивоа буке 

ПОДРУЧЈЕ 
(ЗОНА) 

НАМЈЕНА ПОДРУЧЈА Највиши дозвољени ниво 
вањске буке (dBA) 

Еквивалентни 
нивои 

Вршни 
нивои 

дан ноћ L10 L1 

I Болничко, љечилишно 45 40 55 60 

II Туристичко, рекреацијска, 
опоравилишно 

50 40 60 65 

III Чисто стамбено, васпитно-
образовне и здравствене 
институције, јавне зелене и 
рекреацијске површине 

55 45 65 70 

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

60 50 70 75 

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

65 60 75 80 

VI Индустријско, складишно, 
сервисно и саобраћајно без 
станова 

70 70 80 85 

НАПОМЕНА: 
У смислу овог правилника дан је од 06.00 до 22.00 сата, а ноћ је од 22.00 до 06.00 
сати. 



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
93 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

Вршни нивои L10 и L1 су они нивои буке, који су прекорачени у трајању од 10 % 
односно 1% укупног времена мјерења односно период дан или ноћ. 

Бука се изражава еквивалентним 15 минутним нивоом Lеq и вршним 
вриједностима L10 и L1 у (dBA). Као илустрација критичних промјенљивих 
нивоа L10 и L1 су нивои буке који илуструју присуство буке виших нивоа у 
трајању од 10%, односно 1% времена мјерења, односно периода дан или ноћ. 

Табела 21 Резултати мјерења нивоа буке 

Мјерно 
мјесто 

Датум и 
вријеме 
мјерења 

Leq (dBA) L10 (dBA) L1 (dBA) 

М1 23.04.2013. 
1553-1645 

41.6 44.6 53.6 

 

Зоне према којима се одређује највиши дозвољени ниво буке за одређено 
подручје се могу планирати само на основу докумената просторног и 
урбанистичког планирања. Међутим, код нас се још увијек не примјењује овај 
приступ, и не постоји забиљежено да је у неком од планова извршено зонирање 
са аспекта буке.  

На основу визуелног прегледа намјене површина, те дефинисања постојеће 
намјене подручја спрам претежне изграђености, односно заступљености 
постојећих природних или створених услова, мјерно мјесто М1 спада у II зону. 
Може се закључити да измјерени ниво буке на овом мјерном мјесту не 
превазилази граничне вриједности прописане Правилником. 

Својства атмосфере и конфигурације терена играју важну улогу код ширења 
чујности звучног извора. Код извора буке на отвореном простору апсорпција 
звука је незнатна, те њен утицај се знатније осјећа и на већим удаљеностима од 
извора без обзира на емисионе фреквеције извора буке. Појава гдје се звучни 
импулси чују након одбијања од неке плохе назива се јеком, а то се дешава 
када импулси један за другим слиједе у времену дужем од 0.05-0.1 секунде. 
Јека се приближно исто чује као и директни звук.  

Ријека протиче кањоном чије су обале веома стрме, и формиране од камених 
површина, а које вишеструко рефлектују звук који настаје при току ријеке, тако 
да је сам кањон доста реверберантан и бучан. Корито ријеке је са доста 
препрека коју чине стијене различите величине, које проузрокују одређене 
падове воде (мањи слапови). Те препреке и падови производе одређен звук при 
току ријеке који у овом случају добија на јачини због природног облика и грађе 
самог корита ријеке.  

У току мјерења уочен је низак интензитет саобраћаја што је посљедица слабе 
насељености подручја мјерења.  

Бука коју производи друмски саобраћај при кретању константном брзином 
зависи од: брзине возила, техничке исправности возила, структуре саобраћајног 
тока, природе површине, топографије терена, метеоролошких услова и 
позадинске буке. Као што је видљиво ниво буке током дневног раздобља 
задовољава критеријуме дате у Правилнику.  

Извјештај о стручном налазу мјерења нивоа буке је дат у прилогу Студије 
утицаја на животну средину.
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2.2.4. Ниво јонизирајућих и нејонизирајућих зрачења 

Ниво јонизирајућих зрачења  
Међу многобројним отпадним материјама које човјек својом активношћу ствара 
посебан проблем представљају радиоактивне материје које проузрокују 
радиоактивну контаминацију животне средине, која траје деценијама и преноси 
се из једног у друге дијелове еколошког система. Свака људска активност која 
ремети природну равнотежу радиоактивних материја или ствара нове изворе 
зрачења у животној средини може бити потенцијално опасна. 

Далеководи нису препознатљиви као емитери јонизујућег зрачења без обзира 
на напонски ниво. У танком слоју ваздуха око њихових фазних проводника 
дешава се јонизација ваздуха, а као посљедицу имамо одвођење струје кроз 
ваздух као изолатор и долази до одређених губитака у преносу електричне 
енергије. На осталим напонским нивоима и већим удаљеностима од 
проводника нема јонизујућих зрачења. 

Ниво нејонизирајућих зрачења  
ЕМ поља ниске фреквенције су поља која емитују извори фреквенције 50/60Hz. 
С обзиром да у ширем подручју на коме је планирана изградња ХЕ МРСОВО у 
постојећем стању постоји електроенергетска (ЕЕ) инфраструктура на 
напонским нивоима 10kV и 35kV, утицај нејонизујућег зрачења у постојећем 
стању можемо сматрати да је незнатан. Знатнији утицаји нејонизирајућих 
зрачења потичу од електромагнетних (ЕМ) поља ниске фреквенције на 
напонским нивоима почев од 110kV и вишим.  

За снагу СТС 10/0,4kV СТАРО РУДО 250kVA линијска струја износи 14A. 
Распоред проводника на стубу је хоризонталан на међусобном растојању 
између фазник проводника d=0,5m. 
Магнетно поље симетричног трофазног вода састављеног од три хоризонтална 
проводника на једнакој удаљености “d” један од другога опада са квадратом 

растојања што можемо описати формулом:  2
3,46*I*dB=

x
T  

гдје је „х“ удаљеност од линије далековода. На удаљености х=10m oд линије 
далековода и максималну струју од I=14A добијамо максимално магнетно поље 

B 0,24 Т . 

На основу епидемиолошких истраживања већина европских земаља је донијела 
препоруку да се становништво не излаже магнетским пољима фреквенције 
50Hz чији је просјечни годишњи ниво изнад 0,4μΤ. Напонски ниво режима рада 
(трансформације) СТС Старо Рудо је 10/0,4kV.  

Дозвољени интензитет електричног и магнетног поља, као и зоне безбједности 
од нејонизујућег магнетног зрачења за раднике и становништо, су дефинисане 
у поглављу 4.4. Мјере заштите здравља људи. 
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2.2.5. Квалитет површинских вода и угроженост отпадним водама 
индустрије, насеља и пољопривредне производње 

Уредбом о класификацији и категоризацији водотока (Сл. гласник РС, бр. 
42/01) одређују се класе воде према квалитету који подржава еколошку 
функцију датих типова акватичних система, као и коришћење вода за постојеће 
и планиране употребе, а односи се на све површинске и подземне воде.  

Класификација површинских вода врши се на основу двије групе критеријума: 
општих који карактеришу еколошки статус воде и критеријума специфичних 
опасних и токсичних супстанци које у водену средину доспијевају као резултат 
различитих индустријских и других антропогених активности. 

За индикацију присутних загађивача који се јављају у раствореном и 
нераствореном облику постоји низ показатеља као што су pH, 
електропроводљивост, суспендоване и седиментне материје, HPK, BPK и сл.  

Заштита вода дефинисана је законском регулативом на основу параметара 
квалитета површинских вода и параметара квалитета отпадних вода које се у 
њих упуштају. Класификација површинских вода врши се на основу двије групе 
критеријума: општих, који карактеришу еколошки статус воде и критеријума 
специфичних опасних и токсичних супстанци, које у водену средину доспијевају 
као резултат различитих индустријских и других антропогених активности. 
Еколошки статус површинских вода дефинише се кроз пет класа квалитета: 
висок статус, добар статус, умјерен статус, лош статус и веома лош статус. 
Допуштене граничне вриједности параметара за поједине класе вода приказане 
су у слиједећој табели. 

Табела 22 Физичко-хемијске карактеристике водотока по класама 
квалитета (Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока, Сл. 
гласник РС бр. 42/01) 

Параметар Класа квалитета површинских вода 
1. 2. 3. 4. 5. 

pH – вриједност 6,88,5 6,88,8 6,5-9,0 6,59,5 <6,5>9,5 
Алкалитет, као CaCO3, 
g/m3 

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

Укупна тврдоћа, као 
CaCO3, g/m3 

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

Електропроводљивост, 
μS/cm 

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

Укупне чврсте 
материје, g/m3 

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

Укупне сусп. материје, 
g/m3 

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

Растворени кисеоник, 
g/m3 

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

Засићеност 
кисеоником, % 

80-100 80-70 70-50 50-20 <20 

Презасићеност 
кисеоником 

 110-120 120-130 130-150 >150 

BPK5 при 20C, gО2/m3 <2 2-4 4-7 7-15 >15 
HPK из KMnO4 , gО2/m3 <6 6-10 10-15 15-30 >30 
Амонијачни азот, g/m3 <0,1 0,1-0,2 0,2-0,4 0,4-1,0 >1,0 
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Нитритни азот, g/m3 <0,01 0,01-
0,03 

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

Нитратни азот, g/m3 <1 1-6 6-12 12-30 >30 
Фосфор, g/m3 <0,01 0,01-

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

PAH, mg/m3 <0,1 0,1-0,2 0,1-0,2 0,2-0,5 >0,5 
PCBs, mg/m3 <0,01 <0,02 0,02-0,04 0,04-0,06 >0,06 
Фенолни индекс, 
mg/m3 

<1 1-3 3-5 5-10 >10 

Минерална уља, mg/m3 <10 10-20 20-50 50-100 >100 
Детерџенти, mg/m3 <100 100-200 200-300 300-500 >500 
Гвожђе, mg/m3 <100 100-200 200-500 500-1000 >1000 
Манган, mg/m3 <50 50-100 100-200 200-400 >400 
Олово, mg/m3 <0,1 0,1-0,5 0,5-2 2-5 >5 
Кадмијум, mg/m3 - 0,05-1 1-2 2-5 >5 
Арсен, mg/m3 <10 10-20 20-40 50-70 >70 
Укупно хром, mg/m3 <5 5-15 15-30 30-50 >50 
Сулфати, g/m3 <50 50-75 75-100 100-150 >150 
Хлориди, g/m3 <20 20-40 40-100 100-200 >200 
Флуориди, g/m3 <0,5 0,5-0,7 0,7-1,0 1,0-1,7 >1,7 

 

Узорковање и анализу физичко-хемијских параметара површинске воде ријеке 
Лим на локацији букова Валине, на преградном мјесту код тунела урадила је 
овлаштена акредитована лабораторија „ЕУРО-ИНСПЕКТ“ д.о.о. Осјечани. 
Локације узорковања су приказане на слиједећој слици, као и на графичком 
прилогу бр. 6.  

 

Слика 38 Локацијa узорковања 
површинске воде ријеке Лим 
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У наредној табели дати су резултати испитивања физичко-хемијских 
параметара на основу Извјештаја о испитивању бр.60/13 од 23.04.2013. год. 

Табела 23 Резултати испитивања физичко хемијских параметара ријеке Лим 
код будућег преградног мјеста хидроелектране Мрсово 

Р.б
р ПАРАМЕТАР Испитна метода Мјерна 

јединица 

Допуштена 
гранична 

вриједност 
за 2. класу 
водотока 

Резултат ± 
мјерна 

несигурност 

1. Температура JUS H.Z1.106:1970 °C  8,0 

2. pH BAS ISO 
10523:2002 Jedinice pH 6,8-8,8 7,69 

3. Растворени 
кисеоник BAS EN 25814 mg/l  7,1 

4. Тврдоћа воде EPA 130.2:1971 ºdH  7,5 

5. 
Електролитичка 
проводљивост /20 
ºC 

BAS EN 
27888:2002 µS/cm 400-600 246 

6. Алкалитет BAS ISO 9963-
1:2000 g/m³CaCO3 175-150 116,0 

7. 
Укупне 
суспендоване 
материје на 105ºC 

BAS EN 872:2002 g/m³ 2-5 30 

8. Укупне чврсте 
материје на 105ºC EPA 160.3:1971 g/m³ 300-350 108 

9. Таложиве материје 
по Imhoff-u EPA 160.5:1974 ml/l  <0,1 

10. Жарени остатак ЈUS H.Z1.160:1987 g/m³  56 

11. Губитак жарењем JUS H.Z1.160:1987 g/m³  52 

12. 
Биолошка 
потрошња 
кисеоника BPK5 

BAS ISO 5815-
1:2004 gO2/m3 2-4 <1,0 

13. Хемијска потрошња 
кисеоника HPK JUS ISO 6060:1994 gO2/m3 12-22 15,3 

14. Садржај амонијака BAS ISO 6778:2002 g/m³  <0,20 

15. Садржај 
амонијачног азота BAS ISO 6778:2002 g/m³N 0,10-0,20 <0,16 

16. Садржај нитрита EPA 354.1:1971 g/m³N  0,45 

17. Садржај нитритног 
азота EPA 354.1:1971 g/m³N 0,01-0,03 0,14 

18. Садржај нитрата JUS ISO 7890-
1:1994 g/m³N  0,14 

19. Садржај нитратног 
азота 

JUS ISO 7890-
1:1994 g/m³N 1,0-5,0 0,03 

20. Азот по Кјелдалу JUS ISO 5663:2000 g/m³N 1,0-6,0 1,22 

21. Садржај укупног 
фосфора EPA 365.2:1971 g/m³P 0,01-0,03 <0,01 

22. Садржај жељеза BAS ISO 6332:2000 mg/m³ 100-200 20,3 

23. Садржај мангана BAS ISO 6333:2003 mg/m³ 50-100 16,1 

24. Садржај кадмијума BAS ISO 8288:2002 mg/m³ 0,05-1,0 <0,01 

25. Садржај бакра BAS ISO 8288:2002 mg/m³ 5-15 3,8 

26. Садржај никла BAS ISO 8288:2002 mg/m³ 0,05-1,0 <0,01 

27. Садржај цинка BAS ISO 8288:2002 mg/m³ 100-200 1,6 

28. Садржај сулфата ASTM D516:2007 g/m³ 50-75 0,32 
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29. Садржај хлорида JUS ISO 9297:1989 g/m³ 20-40 0,13 

30. Садржај 
магнезијума JUS H.Z1.181:1985 g/m³  18,2 

31. Садржај калцијума JUS H.Z1.181:1985 g/m³  106,4 

32. Садржај угљене 
киселине ASTM D 3875:2003 g/m³  19,3 

Поређењем добијених резултата испитивања општих хемијских и физичко-
хемијских елемената квалитета површинске воде ријеке Лим са допуштеним 
граничним вриједностима према Уредби о класификацији вода и 
категоризацији водотока (Сл.гласник РС бр.42/01) за другу класу квалитета 
вода установљен је повећан садржај суспендованих материја. Концентрације 
осталих анализираних параметара су у границама допуштених граничних 
вриједности за другу класу квалитета површинске воде. 
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2.2.6. Ниво подземних вода, правци њиховог кретања и њихов квалитет 
Општина Рудо не оскудјева ресурсима подземних вода. Одлуком Скупштине 
општине Рудо под посебно вриједне воде су сврстана изворишта подземних 
вода: Крупица и Зова (која се користе за потребе водоснабдјевања града), 
Мокронози, Кула, Штрпци, Бијело брдо, Будимља, Мајдан, Јабучница, 
Стргачина, гаочићи, Позаљаме, Устибор, Шибеник, те воде ријеке Увац и 
Прибидолског потока.  

Подземне воде, због свог квалитета, најчешће представљају ресурс са којим се 
најприје рачуна у свима анализама снабдјевања водом становништва. По 
својим хидрогеолошким особинама и функцијама распоред резерви подземних 
вода значајно варира у простору чинећи сљедеће основне категорије: 
колектори пукотинско каверзне порозности, јако водопропусни; коелектори 
мјешовитог типа порозности и колектори интергрануларног типа порозности.  

За подручје општине Рудо од посебног су значаја подземне воде из пукотинско 
каверозних средина, јер су то садашњи и планирани водни ресурси за потребе 
водоснадбјевања. Ове подземне воде се јављају у кречњачким стијенским 
срединама, чије дренирање се обично врши путем крашких врела која су 
карактеристична за за ерозивни базис свих већих водотока у БиХ, у њиховом 
горњем току.  

У структури захваћених вода за потребе водоснабдијевања на простору БиХ, 
око 90% чине подземне воде, што указује на значај очувања ових ресурса. 
Према „Дугорочном програму снабдјевања питком водом становништва и 
привреде у СР БиХ”, из 1988. године, као дугорочни ресурс за општински 
центар Рудо је препознато врело Крупица са процијењеном минималном 
издашношћу од minQ1/20=250 l/s. Врело чине подземне воде из пукотинско 
карстних средина. Врело се данас, због смањења трошкова енергије за дизање 
воде до резервоара, користи само као допунски извор водоснабдјевања у 
периодима када захваћене воде са извориште „Зова I” и „Зова II” нису довољне 
за покривање потрошње у граду.  
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2.2.7. Бонитет и намјена коришћења земљишта и садржај штетних и 
отпадних једињења у земљишту 

Земљишта која на овом простору заузимају значајно мјесто са аспекта 
бонитета, односно производних могућности, су пољопривредне површине које 
по својој величини и потенцијалу имају велики значај за развој пољопривредне 
производње. То су и једина земљишта која су добрих бонитетних категорија док 
је околни простор предметне студије нижих бонитетних категорија условљен 
рељефом, односно нагибом терена и стјеновитошћу. 

На подручју гдје је планирана акумулација доћи ће до потапања 
пољопривредног земљишта уз ријеку Лим. Структуру пољопривредног 
земљишта које се потапа углавном чине њиве (оранице), ливаде, а мање 
воћњаци који су углавном запуштени.  

Највише се потапају земљишта бољих бонитетних категорија I – III, јер је то 
обрадиво пољопривредно земљиште у алувијуму ријеке које је интересантно за 
пољопривредну производњу и налази се у најнижем дијелу подручја. 

Земљишта бонитетних категорија IV – VI са нешто мањом производном 
могућности налазе се на површинама са одређеним нагибима, на нешто вишим 
терасама које су углавном обрадиве или су погодне за воћњаке. Ове површине 
су најчешће условно обрадиве са ограничавајућим факторима, најчешће 
нагибом терена. Заступљена су углавном на вишим надморским висинама по 
ободу обухвата. 

Земљишта седме и осме бонитетне категорије се највише налазе у сјеверном 
дијелу обухвата у највишим предјелима предметног обухвата, планинским и 
шумским подручјима. 

Ове категорије су заступљене на подручју преградног мјеста и то су углавном 
површине под шумама, шикарама, пашњацима, као и стјеновита подручја. Ове 
површине имају озбиљна критична ограничења која их чине непогодним за 
обраду као што су рељеф, велики нагиби, скелетност терена, клима као и 
погодност терена ка ерозионим процесима. Због свега наведеног ова 
земљишта се углавном користе као пашњаци, а већина је под шумским 
земљиштем или се уопште не користи, јер су по својој структури 
неупотребљива (стјеновита подручја). 

За предметни обухват, као и за околно подручје такође, урађена је карта нагиба 
терена на основу дигиталног модела терена што је значајан параметар за 
приказ бонитетних карактеристика земљишта.  

Земљишта на овом простору, са аспекта нагиба, спадају у земљишта са равним 
до средње благим нагибима терена, па до земљишта са врло стрмим нагибима, 
која се налазе у подручју бране. 

Земљишта са равним и средње благим нагибима се налазе у долини ријеке 
Лим на цијелом потезу планиране акумулације до подручја у ком се налази 
преградно мјесто. То су алувијална земљишта – флувисоли, најбољих 
бонитетних категорија која су уједно и најбоља са аспекта производне 
способности за пољопривредну производњу, уколико нису подложна 
плављењу. Заступљена су на потезу планиране акумулације од успора 
акумулације па до насеља Мрсово на десној обали ријеке Лим и насеља 
Полимље на лијевој обали.  
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Земљишта која се налазе на већим нагибима од умјерено стрмог до стрмог, су 
нижих бонитетних категорија, од III – VI чиме су управо и условљена за биљну 
пољопривредну производњу. Ова земљишта се налазе по ободу планиране 
акумулације и у подручју преградног мјеста. Типови земљишта који 
преовладавају на том потезу су дистрични и еутрични камбисол. То су 
земљишта из класе смеђих земљишта која са аспекта бонитета спадају у 
земљишта високих производних могућности са нагибом као бонитетним 
ограничењем. Иначе, ово су земљишта која имају распон бонитетних категорија 
од III – VI са широком могућношћу избора култура иако је, обично нагиб терена 
ограничавајући фактор за примјену механизације.   

На овоме подручју то су земљишта издигнутог дијела рељефа. Уопштено, на 
њима се са успјехом може развити сточарска и биљна производња стандардног 
квалитета уз претходну правилну примјену агромелиоративних и агротехничких 
мјера. У пољопривреди се користе углавном као ливаде и пашњаци, мање за 
оранице (кромпир, раж, јечам, зоб, крмно биље). Иначе су то шумска тла.  

Мјере поправке за ова земљишта су: калцификација, хумизација, гнојидба са 
НПК, као и заштита од ерозије.  

Земљишта која се налазе на врло стрмим и врлетним теренима су заступљена 
у доњем подручју акумулације односно, у подручју преградног мјеста и то су 
углавном шумска земљишта која су покривена шумском вегетацијом или су 
огољене неприступачне литице. Та земљишта су мозаици калкомеланосола и 
калкокамбисола која су заступљена на кречњачким блоковима. Ријеч је о сувим 
стаништима слабо киселе реакције. По употребној вриједности ово су 
земљишта најлошијих бонитетних категорија VII и VIII бонитетне категорије. 

У циљу утврђивања намјене коришћења земљишта на подручју гдје се 
планира изградња хидроелектране, односно акумулације коришћени су подаци 
са орто-фото снимка, подаци из катастра, као и увид са терена. 

У структури намјене површина предметног простора пољопривредно земљиште 
је заступљено у заравњеним меандрима ријеке наизмјенично на лијевој и 
десној обали ријеке Лим. Управо ова земљишта су најплоднија и 
најквалитетнија земљишта за пољопривредну производњу. 

Структура коришћења пољопривредног земљишта на предметном подручју је 
следећа: окућнице, оранице, воћњаци, ливаде и пашњачке површине те остало 
пољопривредно земљиште које је углавно запуштено и необрађивано дуже 
вријеме. 

Шире предметно подручје је углавном пољопривредно подручје сточарског 
карактера док је у ужем утицају акумулације заступљена индивидуална 
пољопривредна производња за сопствене потребе на уситњеним парцелама.  

Окућнице, баште, оранице и мање површине под воћњацима налазе се 
углавном уз индивидуалне стамбене објекте односно на мањим 
пољопривредним домаћинствима. Обрадиве пољопривредне површине се 
углавном користе за гајење кукуруза, малина, поврћа, шљива и јабука за 
сопствене потребе. Обрадиве пољопривредне површине се налазе на 
проширењима између ријеке и насеља, у алувијуму ријеке док се у кањонском 
дијелу тока налазе углавном неплодна земљишта и шуме, шикаре.  
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Обзиром да предметно подручје припада планинском подручју које је оскудно 
пољопривредним обрадивим земљиштем може се рећи да се у алувијуму 
ријеке Лима налази најквалитетније пољопривредно земљиште које је изузетно 
повољно за пољопривредну производњу. 

Највећи дио површина је под окућницама, ораницама и ливадама док се мање 
површине налазе под воћњацима и пашњацима. Сва пољопривредна 
земљишта су у приватном власништву и углавном уситњена. 

Пашњачке површине се налазе на вишим надморским висинама. Заступљено 
сточарство је екстензивно-индивидуалног карактера. 

 

 

 

 

 

Слика 39. Постојећа намјена земљишта у обухвату под утицајем 
планиране хидроелектране „Мрсово" 
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Слика 40. Постојећа намјена земљишта у обухвату под директним 

утицајем планиране хидроелектране „Мрсово" 

Табела 24 Постојећа намјена земљишта 

Постојећа намјена 
земљишта 

ha % 

Грађевинске парцеле 16.14 4.32% 

Гробља 1.28 0.34% 

Ливаде са вегетацијом водотока 1.42 0.38% 

Ливаде 92.54 24.79% 

Окућнице 0.36 0.10% 

Оранице 73.5 19.69% 

Позајмиште 1.23 0.33% 

Шуме 61.71 16.53% 

Вегетација водотока   15.83 4.24% 

Воћњак 31.55 8.45% 

Водоток    54.72 14.66% 

Путеви 17.69 4.74% 

Остало земљиште 5.26 1.41% 

УКУПНО, ha 373.23 100.00% 

16,14 

1,28 

1,42 

92,54 

0,36 73,5 

1,23 

61,71 

15,83 

31,55 

54,72 

17,69 

5,26 

Постојећа намјена земљишта, ha 

Грађевинске парцеле 

Гробља 

Ливаде са вегетацијом водотока 

Ливаде 

Окућнице 

Оранице 

Позајмиште 

Шуме 

Вегетација водотока   

Воћњак 

Водоток    

Путеви 

Остало земљиште 
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Узорковање земљишта 
У циљу утврђивања квалитета пољопривредног земљишта на подручју које је 
под непосредним утицајем хидроелектране Мрсово обављено је узорковање и 
анализа контроле плодности земљишта.  

Локација узорковања земљишта се налази у насељу Обрвена, на десној обали 
ријеке Лим. Парцела, са које је узет узорак земљишта, је по структури 
коришћења ораница која се обрађује. Локалитет са ког је узет узорак земљишта 
при изградњи хидроелектарне неће бити потопљен. 

Анализе земљишта су урађене од стране Пољопривредног института РС. 
Анализирани су pH вриједност земљишта, садржај хумуса, фосфора (P) и 
калијума (K). Утврђивање квалитета земљишта је рађено мјесеца априла 
2013.год.  

Локација мјеста узорковања дата је на графичком прилогу бр. 6. 

Мјесто узорковања земљишта  

Локација узорковања земљишта се налази у насељу Обрвена, на десној обали 
ријеке Лим. Парцела са које је узет узорак земљишта по структури коришћења 
је ораница која се обрађује. Локалитет са ког је узет узорак земљишта при 
изградњи хидроелектарне неће бити потопљен.  

Резултати анализе земљишта 
За потребе израде Студије утицаја изградње хидроелектране Мрсово 
обављено је узорковање и анализа земљишта. Резултати који су добијени 
анализом узорка земљишта су приказани у слиједећој табели. 

Табела 25 Резултати анализе плодности земљишта 

Број узорка pH Хумус P2O5 
mg/100g 

K2O 
mg/100g 

H2O KCl 

Узорак бр.1 7,5 6,4 6,1 2,9 11,0 
 
Анализа резултата контроле плодности земљишта узетог узорка 

На основу резултата анализе земљишта за узорак 1. може се рећи да 
узорковано земљиште има слабо киселу реакцију са pH у H2O 7,5, односно pH у 
KCl-u 6,4. 

Садржај хумуса је осредњи и износи 6,1% што указује на осредњу плодност 
земљишта, односно садржај биогених елемената је осредњи који хумус чувају 
од испирања, а по минерализацији ставља биљкама на располагање. 

Садржај физиолошки активног фосфора је низак и износи 2,9mg/100g, док је 
садржај физиолошки активног калијума такође низак и износи 11,0mg/100g. 

Закључак 

У погледу квалитета земљишта може се закључити да, у погледу предочених 
вриједности за одређене параметре, за узети узорак, земљиште није 
задовољавајућег квалитета са аспекта узгоја културних биљака, односно као 
пољопривредно земљиште. 
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Обзиром да земљиште има слабо киселу реакцију, а у циљу постизања добрих 
резултата у обављању пољопривредне производње потребно је повећати 
квалитет пољопривредног земљишта повећањем садржаја хумуса и 
недостајућих хранива.  

Мјере поправке за ова земљишта су: калцификација, хумизација, гнојидба са 
NPK, заштита од ерозије.  

Обзиром да су најзначајнији антропогени извори загађивања земљишта тешким 
металима металска индустрија, рудници и топионице метала, саобраћајна 
средства, органска и минерална ђубрива, анализа земљишта на присуство 
тешких метала није рађена јер нити једно од наведених извора загађења није 
присутно у мјери да би било оправдано вршити испитивања на садржај тешких 
метала у нултом стању. 
Такође, предметно и шире подручје је пољопривредног карактера како 
ратарског, воћарског, тако и сточарског, те заступљеност индивидуалне 
пољопривредне производње нису потенцијални загађивачи земљишта тешким 
металима. 
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2.3. Опис пројекта, укључујући податке о његовој намјени и величини 

2.3.1. Опис физичких карактеристика цијелог пројекта и услови употребе 
земљишта у току градње и рада погона постројења предвиђених 
пројектом 

Планирана ХЕ "Мрсово" је најнизводнија енергетска степеница на ријеци Лим. 
Узводно од ХЕ "Мрсово", у сливу Лима изграђене су 4 хидроелектране под 
заједничким именом Лимске хидроелектране. У њиховом саставу су 4 
хидроелектране укупне снаге 233 MVA, са годишњом производњом од 700 
милиона kWh. Због свог хидроенергетског положаја и акумулација Лимске 
хидроелектране су веома важне за рад осталих хидроелектрана у сливу Дрине. 
Оне путем годишњег изравнања врше пребацивање енергије из влажног 
периода у сушни и тако знатно утичу на повећање годишње просјечне 
производње енергије у осталим хидроелектранама на Лиму и Дрини. Сливно 
подручје Лимских хидроелeктрана налази се на надморској висини од 400 до 
1700 m. У састав Лимских хидроелектрана улазе ХЕ Бистрица, ХЕ Кокин брод, 
ХЕ Потпећ и ХЕ Увац, од којих се само ХЕ Потпећ налази на ријеци Лим, а 
остале су на притоки Увцу.  

 
Слика 41. Прегледна карта са цијелом акумулацијом и КНУ ХЕ „Мрсово" 

ХЕ „МРСОВО“ 
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Услови употребе земљишта у току изградње и рада постројења    
Изградњом хидроелектране "МРСОВО" заузеће се дио земљишта привремено, 
а дио ће бити заузет трајно. Привремено ће бити заузета позајмишта 
материјала, простор за смјештај градилишног насеља и привремени 
транспортни путеви од позајмишта до градилишта и од градилишта до простора 
за одлагање отпадног материјала. Трајно заузимање земљишта ће бити 
објектима хидроелектране, сталним приступним путевима и дио површине која 
ће бити поплављена акумулациом.  

Привремени и стални приступни путеви    

Стални приступни пут хидроелектрани и круни бране предвиђен је са 
регионалног пута Ушће Лима - Рудо. Одвајање је предвиђено са погодног 
мјеста низводно од бране, а прије постојећег тунела на регионалном путу. 
Постојећи пут је изведен за раније анализирану КНУ акумулације од 356 мнм 
тако да га није потребно измијештати. Приступни пут ће се рачвати у два 
дијела. Први дио ће водити до машинске и управне зграде, а други дио ће преко 
планираног моста прећи на лијеву обалу ријеке Лим и ићи до круне бране. Мост 
ће се изградити непосредно низводно од бране. Приступни путеви и мост ће се 
прилагодити топографији терена и траси постојећег пута. Укупна планирана 
дужина ових путева је око 800 метара Ови путеви ће служити у вријеме 
изградње за транспорт материјала и опреме, а касније за приступ запосленом 
особљу и радовима при редовном одржавању. На овим путевима, након 
завршетка изградње хиероелектране, се очекује веома мали интезитет 
саобраћаја. Привремени пут ће водити од позајмишта материјала за бетонске 
радове до радилишта.  

Објекти хидроелектране и акумулација  

Објекти хидроелектране који остају трајно су углавном смјештени у тијелу 
бране или уз брану (управна зграда, слапиште и сл.) у ријечном кориту. За 
планирану акумулацију са КНУ 355 mnm ће се трајно изузети 222 хектара 
земљишта са котом експропријације 356 mnm. Највећи дио земљишта ће се 
трајно употријебити за акумулацију воде узводно од бране. 

Остало заузимање земљишта  

Остали дио заузетог земљишта ће бити привременог карактера, и то за 
позајмиште материјала за бетонски аграгат и градилишно насеље.  

Позајмиште материјала за бетонажу је предвиђено у ријечној тераси у близини 
старе школе у Мрсову која није у функцији. Ово позајмиште највјероватније 
неће бити довољно јер није у потпуности истражено. Дио стјенског материјала 
из ископа у кориту такође ће се искористити, а остатак ће се тражити у околини 
уколико буде потребно.  

Привремено одлагалиште стјенског агрегата за бетонирање предвиђено је на 
простору уз лијеву и десну страну постојећег пута Рудо-Ушће Лима на 
удаљености око 500 метара узводно од преградног профила бране и такође ће 
бити привременог карактера.  

Стамбено градилишно насеље је предвиђено на локацији око 2 километра 
узводно од бране. Насеље би било изнад пута Рудо-Ушће Лима на коти 358 
мнм и заузимало би површину око 3 хектара. Поред објеката за становање ту 
ће бити и ресторан, амбуланта, просторије друштвеног садржаја, те 
привремена управна зграда инвеститора и извођача. И ово је привремено 
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заузимање земљишта јер ће се насеље уклонити након завршетка изградње 
хидроелектране.  

Градилиште ће бити формирано на двије локације. Прва локација за смјештај 
фабрике за производњу бетона је предвиђена на око 500 метара узводно од 
бране. Друга локација за смјештај радионица и складишта опреме ће се 
изградити у близини градилишног насеља. Овдје ће се евентуално изградити и 
мањи помоћни покретни погон за производњу бетона.  

 

 

 

 

Слика 42. Графички приказ локација привремених помоћних објеката за 
изградњу ХЕ „Мрсово" 

2.3.2. Опис пројекта, планираног производног процеса, њихове технолошке 
и друге карактеристике 

Идејно рјешење хидроелектране "Мрсово" је урађено још 1983. године од 
стране компаније „Енергопројект” из Београда. Идејни пројекат, на основу овог 
идејног рјешења, је завршен 1990. године и израдио га је „Енергоинвест” из 
Сарајева. Актуелизација тог идејног пројекта је урађена 2000. године, у 
компанији „Енергоинжењеринг-Хидроинжењеринг” из Београда, а 2012. године 
компанија „ИК консалтинг и пројектовање“ д.о.о. из Београда је урадила Идејно 
рјешење и предстудију економске оправданости за ХЕ Мрсово за коту 
нормалног успора 355 mnm, три метра нижу од коте нормалног успора из 
ранијих пројеката. За ту коту нормалног успора ће се вршити процјена утицаја 
изградње и експлоатације објекта на животну средину.  
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ХЕ Мрсово ће се градити на ријеци Лим са браном на стационажи 18+750 km 
узводно од ушћа Лима у ријеку Дрину. Удаљеност бране од урбаног дијела 
општине Рудо је око 9 km низводно.  

ХЕ Мрсово је предвиђена као акумулационо прибранско постројење. Изабрана 
је бетонска гравитациона брана са прибранском машинском зградом електране. 
Диспозиционо је брана подијељена у два дијела, и то преливни дио са 
слапиштем и гравитационим блоком на лијевој половини профила и машинска 
зграда са пратећим објектима и гравитационим дијелом на десној половини 
профила.  

У наредној тебели приказане су основне техничке карактеристике планиране 
хидроелектране Мрсово. 

Табела 26 Основне техничке карактеристике хидроелектране „Мрсово“ 

Назив електране ХЕ Мрсово 

Тип електране прибранско постројење 
Стационажа km 18+750 
Средњи годишњи доток 109,9 m3/s 
Инсталисани проток кроз турбине 3 х 86.7 m3/s 
Број агрегата 3 
Гарантовани проток 33.0 m3/s 
Кота доње воде   
При Q=Qмин 334,70 m.n.m. 
При Q= 260 m3/s 338.20 m.n.m.. 
При Q= 173,3 m3/s 337.27 m.n.m. 
При Q= 86,7 m3/s 336.00 m.n.m. 
Максимални нето пад  20,30 m 
Конструктивни нето пад 14,5 m 
Минимални нето пад  10,0 m 
Акумулациони базен  
Запремина базена:  
- укупна 7.7х 106 m3 

Кота максимамог успора 355.00 m.n.m. 
Кота минималног успора 347.00 m.n.m. 
Кота нормалног успора 355.00 m.n.m. 
Брана  
Тип бране гравитациона бетонска брана 
Кота круне бране 358,0 m.n.m. 
Кота дна корита 338.00 m.n.m. 
Грађевинска висина бране 20,0 m 
Ширина бране у круни 11 m 
Темељни испуст  
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Дужина (укупна) 31.50 m 
Димензије Ø2 m 
Кота дна улаза/излаза 333.50 m.n.m./333.50 m.n.m. 
Проток при КНУ = 355.00 m.n.m. 47.00 m3/s 
Преливи  
Тип прелива површински са сегментним уставама 
Број преливних поља 4 
Ширина преливног поља 10.0 m 
Ширина преливне ивице 4 х 10 = 40.0 m 
Кота круне прелива 344.50 m.n.m. 
Слапиште  
Ширина 58 m 
Дужина 70 m 
Дубина 15,5 m 
Машинска зграда  
Инсталисани проток једног агрегата 86.66 m3/s 
Број производних агрегата 3 
Qинст 260 m3/s 
Инсталисана снага електране 36,8 МW 
Просјечна годишња производња 137 GWh 
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Акумулација и брана 
Кота успора акумулације Мрсово је 355.00 mnm и лимитирана је висинским 
положајем општине Рудо и захтјевом да се на граници Републике Српске и 
Србије не ремети природни режим течења. 

Са котом успора 355.00 mnm формира се акумулациони простор укупне 
запремине 7,7 х 106 m3. Запремина акумулације је довољна само за дневно 
изравнање протицаја, тако да се ХЕ Мрсово може посматрати као проточно 
постројење. Међутим, узводно од акумулације ХЕ Мрсово налази се 
акумулација Кокин Брод која омогућава сезонско изравнавање протицаја, што 
ће повољно утицати и на режим рада ХЕ Мрсово. Акумулација постојеће ХЕ 
Вишеград има КНУ која допире до ХЕ Mрсово у њеном кориту низводно од 
бране. 

Подужна осовина бране је постављена управно на ријечни ток. Ријечно корито 
на овом дијелу има прав и правилан ток са сужењем корита низводније од 
слапишта. Укупна ширина ријечног корита, на преградном профилу, износи 
150m за коту нормалног успора од 355.00 mnm. 

Преградни профил је неправилног "U" облика са мањом, нижом терасом на 
десној обали. Руб терасе на десној обали је на 343.00 mnm., а дно корита Лима 
је на 337.32 mnm.  

За изградњу на преградном профилу Мрсово усвојен је бетонски гравитациони 
тип бране.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Сликa 43 Преградно мјесто бране ХЕ Мрсово са приступним саобраћајницама 
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Основни елементи изабраног рјешења су слиједећи: 

 Кота нормалног успора  355.0 mnm 
 Хидрауличка висина бране  17.0 m. 

Диспозиционо рјешење бране је такво да је на лијевом боку смјештен прелив са 
уставама, а на десном боку машинска зграда. Прелив и машинска зграда су 
раздвојени гравитационим дијелом бране. Бетонски гравитациони блокови на 
лијевом и десном боку затварају преградни профил.    

Прелив са слапиштем, одводна вода и темељни испуст 
Обзиром да је усвојена бетонска гравитациона брана, а имајући у виду 
хидролошке карактеристике великих вода, захтјев да акумулација својим 
успором у редовним режимима рада не смије да ремети природан хидролошки 
режим на граници Република Србије и Српске, као и топографско - морфолошке 
карактеристике усвојеног профила бране усвојен је чеони тип прелива са 
уставама. Прелив се састоји од четири преливна поља, свако ширине 10m. 
Кота круне прелива је 344,50 mnm.  

Да би се обезбједио што већи енергетски пад и истовремено задовољио услов 
непоремећености режима усвојен је критеријум да коте максималног и 
нормалног успора акумулације буду исте што се контролише предвиђеним 
радијалним уставама. 

У наставку прелива лоцирано је слапиште димензија: ширина – 58m, дужина 
70m и дубина 15,5m. Темељни испуст је предвиђен на средини преливног 
дијела бране код средишњег стуба. Предвиђен је за двоструку улогу. У другој 
фази изградње ће служити за испуштање дијела протицаја истовремено кад и 
кроз привремене отворе у преливном дијелу бране. За вријеме експлоатације 
хидроелектране кроз њега ће се испуштати вода гарантованог протицаја у 
вријеме ниске акумулације кад ХЕ није у раду. Пречник темељног испуста је 2m 
са котом осе на 333,5 m.  

Одводна вода, којом се евакуишу воде прерађене у хидроелектрани у ријечни 
ток низводно од бране, предвиђена је у облику бетонске конструкције 
правоугаоног попречног пресјека ширине 49,5 m. 

Објекти за скретање ријеке у току грађења 
Објекти за скретање ријеке зависе од протицаја изабране велике воде, 
топографских услова на локацији, криве протицаја за природни хидролошки 
режим и изабраног начина спровођења великих вода у време изградње бране и 
хидроелектране. 

Имајући у виду да је изабрана бетонска брана, чије преливање у периоду 
изградње не доводи до великих штета по већ изведене дијелове објеката или 
саме објекте, као мјеродавна велика вода за период изградње усвојена је вода 
која се јавља једанпут у 2 године.  

Имајући у виду топографске услове на терену (ширину ријечне долине на 
локацији будућих објеката), као и диспозицију будућих објеката усвојена је 
евакуација великих вода у периоду изградње у двије фазе. 

Прва фаза обухватила би изградњу загата који би омогућио протицај ријеке дуж 
десне половине ријечног тока. Тиме би се омогућила изградња преливног 
дијела бране са привременим отворима за евакуацију воде у другој фази 
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грађења и гравитационог блока на лијевој обали. Кота круне овог загата је 
341,10 mnm. 

Друга фаза обухватила би изградњу загата тако да се затвори десна половина 
ријеке, а ријечни ток пропушта се кроз привремене отворе остављене у 
преливном дијелу бране и темељни испуст. Предвиђено је да се остави 8 
правоуганих отвора димензија 4 x 5,5. Темељни испуст је кружног попречног 
пресјека пречника 2 m. У овој фази изводили би се радови на машинској згради 
са пратећим објектима као и бетонском гравитационом блоку бране на десној 
обали. Кота круне загата друге фазе је 341,40 mnm. По завршетку изградње 
предвиђено је затварање бетонирањем ових привремених отвора, док темељни 
испуст преузима своју редовну улогу. 

Машинска зграда и хидромеханичка опрема 
Усвојен је прибрански тип хидроелектране, гдје је машинска зграда смјештена у 
десној половини профила. Лијево од машинске зграде налази се бетонски зид 
ширине 6 m које раздваја блок са овом зградом од преливног дијела са 
слапиштем. Десно од машинске зграде налази се бетонски блок тијела бране. 
Овакав положај машинске зграде омогућава најкраћи могући довод воде до 
агрегата чиме се хидраулички губици пада доводе до минимума. Ово је од 
великог значаја када се имају у виду расположиви опсези падова који су 
додатно смањени у односу на оне разматране у ранијим пројектима усљед 
снижавања коте нормалног успора акумулације. 

Машинска зграда састоји се од машинске сале у којој су смјештена три 
агрегата, монтажног простора и командног дијела са потребним посторијама. 
Сваки аграгат има свој независни довод. Број агрегата усвојен је из услова 
најбољег могућег „покривања" цјелокупног опсега протицаја са једне стране и 
расположивог простора диктираног топографским условима на разматраној 
локацији. 

Улазна грађевина хидроелектране опремљена је косом решетком, ремонтним и 
главним табластим затварачем. Ова грађевина висински је постављена тако да 
обезбјеђује довод од увлачења ваздуха. Манипулација затварачима 
обезбјеђена је порталним краном. 

Ширина машинске сале износи 49,8 m. Дужина машинске зграде (укључујући 
захватну грађевину и сифон) износи 51,6 m. Уз машинску салу налази се 
монтажни простор чије су димензије: ширина – 15 m и дужина - 26,5 m. 
Низводно од машинске зграде налази се одводна вода дужине 30,95 m и 
ширине 49,8 m. 

За искориштење енергетског потенцијала воде је предвиђена уградња три иста 
агрегата са вертикалном Каплан турбином директно везаним са генераторима. 
Пречник радног кола турбина је 3600 mm. Предвиђени број обртаја по минуту је 
166,6. Турбине су предвиђене за максимални пад од 18,6 m и минимални пад 
од 9,6 m, довод воде до турбина је предвиђен кроз бетонске спиралне захвате 
са захватним углом од 2100. Агрегати су овјешеног типа генератора са по три 
лежаја и то: радијални турбински лежај на поклопцу, радијални генераторски 
лежај у доњем крсту и радијаксијални лежај у горњем крсту.  

Од помоћне опреме предвиђен је расхладни систем, дренажни систем и систем 
компримираног ваздуха. Сваки од ових система има своју функцију. Расхладни 
систем обезбјеђује расхладну воду за хладњак генератора, хлађење лежајева, 
хлађење регулаторског уља, подмазивање заптивача вратила и друге потребе. 
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Дренажни систем, одвод дренажне процурне воде, пражњење спирале и 
сифона при одржавању и пражњење инјекционе и дренажне галерија. Сваки од 
ових система има своје пумпе и потисне инсталације. Компримовани ваздух је 
предвиђен ниског и високог притиска. Ниски притисак служи за кочење агрегата 
и рад пнеуматског алата, а високи притисак служи за дoпуну ваздуха у 
вјетернику регулатора. И ниски и високи притисак ваздуха ће имати клипне 
компресоре са пратећом инсталацијом и опремом.  

У саставу хидромеханичке опреме предвиђена је решетка улазне грађевине, 
вишедјелни ремонтни затварач улазне грађевине, брзи предтурбински 
затварач, сифонски затварач, сегменти уставе прелива, ремонтни вишедјелни 
затварач прелива и затварач темељног испуста. Због тога што су улазне 
грађевине подијељене раздјелним стубом и решетке ће се састојати из двије 
секције димензије 1100х4150 mm постављене под углом од 750. Предвиђено је 
аутоматско чишћење решетке.  

Вишедјелни ремонтни затварачи улазне грађевине ће служити за затварање 
дотока воде при евентуалним ремонтима турбина и поставиће се непосредно 
иза решетки у смјеру тока. Свијетли отвори затварача ће бити 7400х4150 mm. 
Заптивање затварача је предвиђено на низводној страни. Затварачи ће имати 
вентиле за изједначавање притиска при отварању. Брзи предтурбински 
затварачи су предвиђени у табластој изведби на уљнохидраулични погон. 
Поставиће се непосредно иза ремонтних затварача. Предвиђени су са 
свијетлим отвором од 6700х4150 mm. Служиће за спречавање побјега агрегата 
у случају отказа регулатора турбине. Уљнохидраулични погон затварача је 
смјештен у посебној просторији. Сифонски затварачи ће служити за преглед и 
ремонт сифонских дијелова турбине на низводној страни машинске зграде. 
Предвиђена су два комплета сифонских затварача за све три турбине. Свијетли 
отвор је предвиђен 4600х4050 mm. Рад са затварачима је предвиђен 
порталним краном.  

Сегменти уставе прелива ће служити за одржавање нормалног нивоа воде у 
акумулацији у случајевима наиласка поплаве или бујице. На сваком од четири 
преливна поља уградиће се по један сегментни затварач свијетлог отвора 
10000х11800 mm. За подизање затварача ће се уградити уљнохидраулички 
сервомотори са одговарајућом инсталацијом, а спуштање ће се вршити 
сопственом тежином. Преливи су димензионисани на 1000-годишњу воду и није 
предвиђено преливање воде преко затварача. Ремонтни вишедјелни затварачи 
прелива служит ће за заштиту сегментних устава са узводне стране при 
ремонту истих. Предвиђени су вишедјелни табласти затварачи за свијетли 
отвор од 10000х11800 mm. Елементи затварача чувају се у складишту, а 
опслуживање је предвиђено порталним краном улазне грађевине. Затварач 
темељног испуста служи за пражњење акумулације. Предвиђена је уградња 
два табласта затварача на уљнохидраулички погон, и то један као регулациони, 
и други као сигурносни. Затварач је свијетлог отвора 1600х2000 mm са 
узводним заптивањем. Оба затварача ће се изоловати сетом вишедјелних 
табластих затварача чија је манипулација предвиђена аутодизалицом.  

Од остале опреме за рад на одржавању и ремонтима предвиђена је мостна 
дизалица у машинској згради, портални кран са чистилицом на улазној 
грађевини и портални кран излазне грађевине.  
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Електроенергетски дио 
Основни енергетски параметри ХЕ “МРСОВО” 

Инсталисана снага генератора у електрани    41,00МVA 
Номинални фактор снаге                 0,90 
Максимална снага електране      36,80 МW 
Број турбина и тип         3 x Каплан 

Основна шема хидроелектране 

Према идејном рјешењу са аспекта електроопреме усвојено је рјешење са три 
трофазна синхрона генератора (Г1,Г2,Г3) и три блок-трансформатора 
(Т1,Т2,Т3). Генераторе ће покретати три вертикалне Каплан турбине, свака 
називне снаге 14,60 МW. Називни напон генератора је Ung=10,5kV а фактор 
снаге cosφ=0,85. Сваки генератор ће бити повезан оклопљеним шинским 
везама одговарајуће називне струје и напона на свој блок-трансформатор. 
Преносни односи трансформатора су 10,5/110kV, називних снага Snt=16,7MVA 
са регулацијом на секундару ±3x2,5%. Блок трансформатори су предвиђени са 
неутралним тачкама уземљеним преко растављача, са могућношћу раскидања 
те везе.  

Веза ВН стране блок трансформатора и разводног постројења 110kV биће 
изведено кабловским путем. Трансформатори ће користити природно хлађење 
уља и принудну циркулација ваздуха („ONAF“). 

Разводно постројење 

Разводно постројење 110kV 

Према претходном идејном рјешењу електрана ће се прикључити на ЕЕС 
Републике Спске на 110kV напонском нивоу, што је условљено снагом ХЕ и 
близином погодних прикључних чворишта напона 110kV.  

Далеководи 2x110kV из разводног постројења РП 110kV ХЕ МРСОВО би се 
повезатли са ТС ВИШЕГРАД и ТС РУДО преко постојећег 110kV ДВ 
ВИШЕГРАД-РУДО његовим пресјецањем и спајањем са истим. По другој 
варијанти један 35kV далековод из ХЕ МРСОВО би се упутио према ТС 35/10kV 
РУДО. 

Постоји и друга могућност да се према постројењу 35kV РУДО из расклопног 
постројења планиране ХЕ МРСОВО предвиди 35kV далековод тако да се 
избјегне прелаз постројења РУДО са 35kV на 110kV. У овом случају постојала 
би веза ХЕ МРСОВО са ТС ВИШЕГРАД на 110kV напонском нивоу.  

С обзиром на поменуте варијанте повезивање ХЕ МРСОВО на 
електроенергетску мрежу извести према техничком рјешењу и уз сагласност са 
надлежним предузећима ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ Бања 
Лука и ЗП ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА А.Д. Пале.  

Тип разводног 110kV постројења ће бити “SF6“ гасом изоловано, оклопљено 
разводно  постројење за унутрашњу монтажу. Разводно постројење РП 110kV 
ХЕ МРСОВО ће се састојати из пет изолованих поља, три трансформаторска и 
два далеководна поља. Мјерно поље је саставни дио трансформаторског поља, 
а у просторији разводног постројења предвиђено је мјесто за једно резервно 
поље.  
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Блок веза између генератора и трансформатора ће се остварити голим 
алуминијумским сабирницама као класична шинска веза са које ће се одвајати 
прикључци за потребе напајања потрошача унутар електране и за напајање 
побудног генератора. Са шинске везе ће се формирати отцепи за потребе 
напајања сопствене потрошње електране као и за напајање побудног система 
генератора. 

Разводно постројење 20kV 

Поред наведених главних енергетских веза електране на високом напону, за 
потребе напајања потрошача електране и бране предвиђене су и везе на 
дистрибутивном напону 20kV. Разводно постројење РП 20kV ће бити за 
унутрашњу монтажу израђено од лимених слободностојећих ћелија (ормара). 
Постројење ће се састојати од доводних ћелија, трансформаторских ћелија и 
мjерне ћелије. У трансформаторској ћелији ће се уградити суви 
трансформатори 20/0,4kV снаге 630 kVА. 

Зграда хидроелектране - агрегати  

ХE “МРСОВО” ће бити прибранског типа. Машинска зграда ће бити смjeштена у 
десној половини профила. Машинска зграда ће се састојати од машинске сале 
у којој ће бити смјештена три агрегата, монтажног простора и командног дијела 
са потребним посторијама. Сваки аграгат имаће свој независни довод. Број 
агрегата је усвојен из услова најбољег могућег „покривања“ цјелокупног опсега 
протицаја са једне стране и расположивог простора диктираног топографским 
условима на разматраној локацији  

У случају нестанка напона у мрежи и када су сви генератори ван погона 
предвиђено је резервно напајање дизел електричним агрегатом снаге 300kVА. 
Агрегат ће напајати само нужне потрошаче електране. 

Управљање  

Основни начин управљања ХЕ “МРСОВО” ће бити аутоматски без посаде, али 
ће систем имати могућност ручног и полуаутоматског управљања. Систем 
управљања ће се моћи надограђивати у складу са развојем нових технологија у 
овој области. Управљање електраном обављаће се у четири нивоа управљања 
и то: 
Први ниво: ниво индивидуалног управљања ће се ријешити у оквиру испоруке 

појединих погона, 
Други ниво: ниво управљања функционалном групом који се састоји из 

управљања агрегатима, управљања разводним постројењем и 
управљања постројењем сопствене потрошње и 
хидромеханичком опремом, 

Трећи ниво: централно управљање из просторије командне електране је уједно 
и највиши ниво управљања у ХЕ “МРСОВО”, 

Четврти ниво: управљање надређеног командног центра (центар слива, 
диспечерски центар РП РС). 

Положaј и улога ХЕ Мрсово у електроенергетском систему 
Сезонске акумулације узводно од ХЕ Мрсово, вршећи регулацију вода према 
потребама система, омогућиће ефекте и на ХЕ Мрсово сразмјерне 
расположивом паду. Тај утицај ће постојати али се он данас не може сагледати 
због недостатка одговарајућих подлога о електроенергетским системима који ће 
газдовати електранама у сливу Лима и Дрине. 
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Из наведених података видимо да постоје два веома различита начина 
ангажовања ХЕ Мрсово и да су она условљена реализацијом непосредно 
низводних објеката. У тим условима (реализованих узводних објеката) ХЕ 
Мрсово представља, на нивоу дана, флексибилан производни капацитет без 
посебних ограничења у раду. 

Уколико непосредно узводни објекти нису реализовани, регулационе 
способности ХЕ Мрсово се редукују у одређеној мјери, по питању дневних 
промјена оптерећења. И тада је дневна регулација могућа, али уз смањење 
производње због денивелације базена. 

Наведена стања реализације објеката непосредно узводно и основни 
енергетски параметри одређују мјесто и улогу ХЕ Мрсово у електроенергетском 
систему. Ако су узводни објекти реализовани, ХЕ Мрсово ће пратити рад 
узводних објеката без ограничења и значајан дио њене енергије има 
карактеристике и третман варијабилне енергије. Суштински, у изграђеном 
сливу, формира се ланац електрана које остварују максималну производњу и 
квалитет енергије усаглашеним радом дефинисаним захтјевима система. У том 
смислу снага и број укључених агрегата зависи од захтјева система, а вријеме 
њиховог ангажовања од конкретног дотока. Теоретски, акумулација се у 
редовном погону одржава на коти нормалног успора, а у пракси ће одступање 
од ове коте бити минимално. 

Обзиром на низводни објекат, ХЕ Мрсово нема обавезу да буде стално 
прикључена на мрежу, нити да ради на дотоку. 

Реализацијом објеката низводно од Потпећи цијели потез добија на 
флексибилности и квалитету произведене енергије. У тој ситуацији (у каскади) 
овај објекат је могуће ангажовати за потребе система: 

 покривања потрошње у константном дијелу дијаграма оптерећења, 
 покривању енергије и снаге у варијабилном дијелу дијаграма 

оптерећења,  
 покривању дијела ротирајуће резерве система. 

Осим наведеног овај објекат (у каскади) дјелимично учествује и у 
алиментирању сезонске промјене потрошње сразмјерно величини узводних 
сезонских акумулација и слободној снази расположивој на објекту у датом 
временском интервалу. Слободна снага се појављује као посљедица малог 
нерегулисаног дотока у периоду када се јавља потреба за ангажовањем горњих 
акумулационих базена. У том смислу она може учествовати и у покривању 
дијела хладне резерве система за коју би се користила вода у узводним 
акумулацијама на Увцу. 

На основу свега наведеног може се рећи да ХЕ Мрсово представља објекат са 
могућношћу дневног регулисања, што му даје одређену флексибилност и 
подиже квалитет произведене енергије. Узводне сезонске акумулације 
доприносе бољем распореду вода током године и омогућавају ангажовање 
електране у критичним периодима рада система. Низводно, пошто акумулација 
ХЕ Вишеград долази до ХЕ Мрсово, ова хидроелектрана се практично налази 
између два језера и нема потребу испуштања биолошког минимума у 
случајевима кад је ниво и Вишеградском језеру толики да акумулација долази 
до ХЕ Мрсово. У случајевима значајнијег пада нивоа акумулације ХЕ Вишеград, 
ХЕ Мрсово ће испуштати биолошки минимум. 
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2.3.3. Приказ врсте и количине потребне енергије и енергената, воде, 
сировина, потребног материјала за изградњу и друго 

Снабдијевање електричном енергијом  
Према планским документима за потребе градилишта неопходно је 
реконструисати и доградити постојећу 10kV мрежу те обезбиједити потребних 
cca 3-4 МW снаге изградњом одређеног броја трафостаница у зони градилишта.  

Ако постојећа СН мрежа не може да поднесе додатно оптерећење од 3-4 МW 
потребно је извршити замјену Аlč ужади постојећих далековода са Аlč ужадима 
већег пресјека или изградњом нових 10(20)kV далековода према техничком 
рјешењу надлежне ЗП ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА А.Д. Пале. 

За случај непредвиђеног нестанка електричне енергије, обезбиједиће се 
неколико дизел електричних агрегата одговарајуће снаге који би у таквим 
случајевима напајали само приоритетне потрошаче. За овај агрегат је потребно 
обезбиједити одређену количину течног горива.  

Снабдијевање водом  
Снабдијевање питком водом градилишног насеља је предвиђено из потока на 
удаљености око 2 километра. Захват воде ће бити бетонска комора са 
шљунчаним пречистачем. Од захватног базена вода ће се довести до 
резервоара изнад насеља одакле ће се цијевима развести по насељу. У 
резервоару ће бити организовано хлорисање воде. Снабдијевање питком 
водом градилишта ће бити резервоарима запремине 1 m3. Техничка вода ће се 
обезбиједити из водотока пумпним станицама и резервоарима из којих ће се 
вода разводити до потрошача. Једно пумпно постројење би радило за фабрике 
бетона, а друго за одржавање бетона на мјесту уградње.  

Снабдијевање грађевинским материјалом  
За изградњу ХЕ "МРСОВО" идејним пројектом је предвиђен ископ материјала у 
износу од 222.480 m3 земље и камена који ће се одвозити на одређено трајно 
одлагалиште, а мањим дијелом ће се искористити. Овај ископ се односи на 
ископ стијенског материјала испод коте 332,50 mnm и ископ у кориту ријеке за 
продубљење и уређење корита ријеке испод слапишта. За армирано-бетонске 
радове ће требати уградити око 156200 m3 бетона и око 9400 тона арматуре. 
Овај материјал се односи на изградњу преливног дијела бране, изградњу 
непреливног дијела бране, изградњу пратећих објеката бране (слапиште, 
улазна грађевина итд), изградњу машинске зграде и изградњу управне зграде.  

Ангажовање погона током изградње  
За земљане и друге грађевинске радове ће се ангажовати механизација 
погоњена нафтним дериватима, при чему ће се снабдијевање горивом вршити 
довозом горива аутоцистернама на мјесто пуњења у резервоаре грађевинских 
машина. За вертикални транспорт материјала служиће ауто дизалице погоњене 
нафтним дериватима. За производњу бетона формираће се база за 
производњу бетона. Постројење за производњу бетона може користити 
електричну енергију за погон или моторе са унутрашњим сагоријавањем што ће 
овисити о извођачу радова и организацији градилишта.  
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Положај одлагалишта   
Привремено одлагалиште стијенског агрегата за бетонирање предвиђено је на 
простору уз лијеву и десну страну постојећег пута Рудо-Ушће Лима на 
удаљености око 500 метара узводно од преградног профила бране.  

Одлагање опреме се неће вршити на привременим локацијама већ ће се 
приспијеће организовати непосредно прије монтаже.  

Телекомуникације  
Удаљеност од ХЕ МРСОВО до најближе подземне телекомуникационе 
инфраструктуре износи око 2km, а подручје је покривено сигналом мобилне 
телефоније. Док траје изградња, извођач радова, инжењер за надзор и остали 
учесници оствариће телефонске везе употребом мобилних телефона. 
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2.3.4. Приказ врсте и количине испуштених гасова, воде и других течних и 
гасовитих отпадних материја, посматрано по технолошким цјелинама 
укључујући: емисије у ваздух, испуштање у воду и земљиште, буку, 
вибрације, свјетлост, топлоту, зрачења (јонизујућа и нејонизујућа) 

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

 емисија прашине усљед неадекватног транспорта материјала;  

 емисија прашине усљед извођења грађевинских земљаних радова;  

 емисија издувних гасова механизације која ће се користити при изградњи.  

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

 
Отпадне воде 
Одвођење отпадних вода из градилишног насеља - Отпадне воде се јављају у 
објектима које користе запослени на градилишту. Предвиђено је да се ове 
отпадне воде одводе водонепропусном канализационим системом до уређаја 
за физичко и биолошко пречишћавање који ће бити лоциран у непосредној 
близини објеката за смјештај запослених на градилишту. Употријебљена вода 
се мора прочистити до нивоа који је дефинисан Правилником о испуштању 
отпадних вода у површинске воде ( Сл. Гл. РС 44/01), па се тако неће угрозити 
квалитет воде ријеке Лим.  

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

 
Бука и вибрације 
До повећаног нивоа буке може доћи само привремено за вријеме рада 
грађевинских машина у току изградње. Ова бука је локализована на ужу зону 
радова. Пошто у близини нема насељених мјеста утицај буке на становништво је 
миноран. Бука се може одразити само на животињски свијет.  
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У току рада електране бука и вибрације настају радом турбина, генератора и 
трансформатора смјештених у машинским зградама и поред њих. На основу 
искуствених података из досадашње експлоатационе праксе ова бука и 
вибрације углавном се задржавају и потпуно локализују унутар машинске зграде, 
тако да је утицај на околину занемарив.  

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

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

 
Свјетлост и топлота 
Из објекта хидроелектране неће бити прекомјерног извора свјетлости, која би 
утицала на околину. Све што може нарушити постојећу околину је освјетљење 
објекта ноћу на шта се временом животиње навикну. Једини, потпуно 
занемарив, извор топлоте на хидроелектрани је дизел агрегат који ће ријетко 
радити, само при испадима хидроелектране. 
 
Зрачење 
Изградњом система ХЕ МРСОВО имаћемо разноврсну структуру узрочника ЕМ 
поља ниске фреквенције. Биће играђене трафостанице 10(20)/0,4kV за потребе 
градилишта a потом разводно постројење РП 110kV, затим далеководи 110kV 
(35kV) за прикључак на електроенергетску мрежу, положиће се подземни 
каблови, биће уграђени блок транформатори 10/110kV, постојаће и ДЦ извори и 
др.  

Нејонизујућа електромагнетна зрачења која се могу јавити неће прелазити 
граничне вриједности у радно активним просторима, као ни у околним 
просторима боравка становништва, те није неопходан мониторинг 
нејонизирајућег нискофреквентног зрачења у фази експлоатације. 

  



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
122 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

2.3.5. Идентификација врста и процјена количине могућег отпада, приказ 
технологије третирања (прерада, рециклажа, одлагање) свих врста 
отпадних материја 

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

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

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

Инвеститор је према Закону о отпаду (Сл.гл.бр.53/02, 65/08) обавезан 
именовати координатора управљања отпадом и израдити План управљања 
отпадом гдје мора бити класификован сав отпад према Правилнику о 
категоријама отпада са каталогом (Сл.гл.РС бр.39/05) и морају бити 
дефинисане све мјере како сакупљања отпада, тако и одвожења отпада са 
градилишта у току изградње. План управљања отпадом је саставни дио Доказа 
уз захтјев за издавање еколошке дозволе. Надгледање збрињавања отпада за 
вријеме градње ће бити обавеза извођача радова који ће имати израђен и План 
о управљању грађевинским отпадом.  

Табела 27 Врсте отпада који настаје код изградње хидроелектране 
Мрсово 

Шифра Врста отпада 
08 ОТПАДИ ОД ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, 

СНАБДИЈЕВАЊА И УПОТРЕБЕ ПРЕМАЗА (БОЈЕ, ЛАКОВИ И 
СТАКЛЕНЕ ГЛАЗУРЕ), ЉЕПИЛА, ЗАПТИВАЧА И 
ШТАМПАРСКИХ МАСТИЛА 

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

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

08 01 12 Отпадна боја и лак другачији од оних наведених у 08 01 11 
13 ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ 

ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У ПОГЛАВЉИМА 05, 12 И 19) 
13 01 отпадна хидраулична уља 
13 01 10* минерална нехлорована хидраулична уља 
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13 01 13* остала хидраулична уља 
13 02 отпадна моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање 
13 02 05* минерална нехлорована моторна уља, уља за мјењаче и 

подмазивање 
13 02 06* синтетичка  уља за моторе, погонске уређаје и подмазивање 
13 02 08* остала моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање 
13 03 отпадна уља за изолацију и пренос топлоте 
13 03 07* минерална нехлорована уља за изолацију и пренос топлоте 
13 03 10* остала уља за изолацију и пренос топлоте 
13 05 садржај сепаратора уље / вода 
13 05 01* чврсте материје из комора за отпад из сепаратора уље / вода 
13 05 02* муљеви из сепаратора уље / вода 
13 05 07* зауљена вода из сепаратора уље / вода 
13 05 08* мјешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље / вода 
13 07 отпади од течних горива 
13 07 01* погонско гориво и дизел 
13 07 02* остале емулзије 
13 07 03* остала горива (укључујући мјешавине) 
15 ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ И ЗАШТИТНА ОДЈЕЋА, АКО 
НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНО 

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

15 01 01 папирна и картонска амбалажа 
15 01 02 пластична амбалажа 
15 01 03 дрвена амбалажа 
15 01 04 метална амбалажа 
15 01 06 мијешана амбалажа 
15 01 10* амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је 

контаминирана опасним супстанцама 
15 01 11* метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс, 

укључујући и празне боце под притиском 
15 02 апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање и 

заштитна одјећа 
15 02 02* апсорбенти, материјали за филтере (укључујући филтере за уље 

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

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

16 05 гасови у боцама под притиском и одбачене хемикалије 
16 05 04* гасови у боцама под притиском (укључујући халоне) који садрже 

опасне супстанце 
16 05 05 гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у 16 

05 04 
16 05 06* лабораторијске хемикалије које се састоје или садрже опасне 

супстанце, укључујући мјешавине лабораторијских хемикалија 
16 05 07* одбачене неорганске хемикалије које се састоје или садрже 

опасне супстанце 
16 05 08* одбачене органске хемикалије које се састоје или садрже опасне 

супстанце 
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16 05 09 одбачене хемикалије другачије од оних наведених у 16 05 06, 16 
05 07 или 16 05 08 

16 06 батерије и акумулатори 
17 ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ 

И ИСКОПАНУ ЗЕМЉУ СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА) 
17 01 бетон цигла, плочице и керамика 
17 02 дрво, стакло и пластика 
17 03 битуминозне мјешавине, катран и производи са катраном 
17 04 метали (укључујући и њихове легуре) 
17 04 03 гвожђе и челик 
17 04 11 каблови другачији од оних  наведених у 17 04 10 
17 05   земља (укључујући земљу извађену са контаминираних 

локација), камен и муљевити отпад ископан багером 
17 05 03* земља и камен који садрже опасне супстанце 
17 05 04 земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03 
17 05 05* муљевити отпад ископан багером који садржи опасне супстанце 
17 05 06 муљевити отпад ископан багером другачији од оних наведених у 

17 05 06 
17 08 грађевински материјали на бази гипса 
17 09 остали отпади од грађења и рушења 
20 ОПШТИНСКИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ 

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНД. ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО 
САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ 

20 01 одвојено скупљање фракција (изузев 15 01) 
20 01 01 папир и картон 
20 01 02 стакло 
20 01 08 биоразградиви кухињски и отпад из ресторана 
20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 
20 01 39 пластика 
20 01 40 метали 
20 01 41 отпади од чишћења димњака 
20 01 99 остале фракције које нису другачије специфициране 

Напомена: 
- у каталогу отпада, опасан отпад је означен звјездицом. 

У току рада ХЕ "МРСОВО" појава отпадних материја ће се јавити искључиво 
при извођењу радова редовног одржавања турбина, генератора, 
трансформатора и остале опреме и уређаја и интервенција при евентуалном 
квару истих. Отпадне материје у овим случајевима су уља и масти, средства за 
чишћење при одржавању, вода од прања просторија у објекту и евентуални 
дијелови опреме који се мијењају. Правилним манипулисањем и организованим 
одржавањем овај отпад не може имати утицај на околину, јер се исти мора 
уклонити и одлагати на за то предвиђено мјесто, изван објекта и околног 
простора и упутити на рециклажу или спаљивање као отпадних уља и масти. 
Зауљена вода за прање ће се пуштати у водоток преко сепаратора уља. Дио 
кућног отпада настао од потреба запосленог особља, као остаци хране, папир и 
слично ће се сакупљати и одвозити као кућни отпад од стране надлежне 
комуналне организације.  

 



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
125 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

Табела 28 Врста отпада који настаје код експлоатације хидроелектране 
Мрсово 

Шифра Врста отпада 
13 ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ 

ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У ПОГЛАВЉИМА 05, 12 И 19) 
13 01 отпадна хидраулична уља 
13 01 10* минерална нехлорована хидраулична уља 
13 01 13* остала хидраулична уља 
13 02 отпадна моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање 
13 02 05* минерална нехлорована моторна уља, уља за мјењаче и 

подмазивање 
13 02 08* остала моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање 
13 03 отпадна уља за изолацију и пренос топлоте 
13 03 07* минерална нехлорована уља за изолацију и пренос топлоте 
13 03 10* остала уља за изолацију и пренос топлоте 
13 05 садржај сепаратора уље / вода 
13 05 01* чврсте материје из комора за отпад из сепаратора уље / вода 
13 05 02* муљеви из сепаратора уље / вода 
13 05 07* зауљена вода из сепаратора уље / вода 
13 05 08* мјешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље / вода 
13 07 отпади од течних горива 
13 07 01* погонско гориво и дизел 
13 07 02* остале емулзије 
13 07 03* остала горива (укључујући мјешавине) 
15 ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ И ЗАШТИТНА ОДЈЕЋА, АКО 
НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНО 

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

15 01 01 папирна и картонска амбалажа 
15 01 02 пластична амбалажа 
15 01 03 дрвена амбалажа 
15 01 04 метална амбалажа 
15 01 06 мијешана амбалажа 
15 01 10* амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је 

контаминирана опасним супстанцама 
15 01 11* метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс, 

укључујући и празне боце под притиском 
15 02 апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање и 

заштитна одјећа 
15 02 02* апсорбенти, материјали за филтере (укључујући филтере за уље 

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

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

19 ОТПАДИ ИЗ ОБЈЕКАТА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА 
ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА ДАЉЕ ОД ЛОКАЦИЈЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ И ПРИПРЕМУ ВОДЕ НАМИЈЕЊЕНЕ ЉУДСКОЈ 
УПОТРЕБИ И ВОДЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ УПОТРЕБУ 

19 08 отпади из погона за третман отпадних вода који нису 
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другачије спецификовани 
19 08 14 муљеви из осталих третмана индустријске отпадне воде 

другачији од оних наведених у 19 08 13 
20 ОПШТИНСКИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ 

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНД. ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО 
САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ 

20 01 одвојено скупљање фракција (изузев 15 01) 
20 01 01 папир и картон 
20 01 02 стакло 
20 01 08 биоразградиви кухињски и отпад из ресторана 
20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 
20 01 39 пластика 
20 01 40 метали 
20 01 41 отпади од чишћења димњака 
20 01 99 остале фракције које нису другачије специфициране 

Напомена: 
- у каталогу отпада, опасан отпад је означен звјездицом. 

Могуће отпадне материје које загађују животну средину, ако се не примјене 
мјере за ублажавање утицаја прописане у овој студији, могу се појавити у раду 
механизације, при цурењу машинског уља или горива из механизације. Ова 
цурења су најчешће безначајна пошто се у таквим случајевима машина 
зауставља и поправља. Уколико цурења нису безначајна, потребно је извршити 
ремедијацију земљишта по обиму, површини и запремини која је загађена. 

Други извор загађења настаје при одржавању опреме и механизације. При 
одржавању опреме и механизације исту је потребно прво опрати. При томе се 
издвајају наслаге земље и прашине које су често зауљене. Такође је сваки дио 
који се растави замашћен или зауљен па се прије поправке врши 
одмашћивање. При прању се користе вода под притиском, често, помијешана 
са детерџентима за одмашћивање. Већина машина користи уље за 
подмазивање које се периодично мијења. Ово отпадно уље је потенцијални 
загађивач околине. Радови на одржавању се изводе као текуће одржавање, 
периодични прегледи, редовно сервисирање и оправке кварова. При овим 
радовима могу се појавити наведене отпадне материје штетне по околину, 
нарочито земљу и воду. С овим материјалима се мора адекватно поступати да 
не доспију у околину већ се збрињавају по прописима. Ако ови материјали, 
ипак, доспију у околину потребно је извршити хитну санацију насталих 
посљедица. 
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2.4. Опис могућих утицаја пројекта са приказом могућих потенцијалних 
промјена у животној средини за вријеме извођења радова, 
редовног рада објекта или активности и за случај несрећа већих 
размјера, као и процјеном да ли су промјене привременог или 
трајног карактера 

Могући утицаји изградње хидроенергетских објеката на животну средину 
сврставају се у двије основне категорије: 

 утицаји у току изградње хидроенергетских објеката, и 
 утицаји у току експлоатације хидроенергетских објеката. 

Прву категорију представљају утицаји који су посљедица изградње објеката  
водозахвата и машинске зграде. Другу категорију чине утицаји који произилазе 
након успостављања објеката водозахвата, преградног мјеста, машинске зграде 
и акумулације. 

2.4.1. Промјене квалитета ваздуха, воде, земљишта, нивоа буке, 
интензитета вибрација, зрачења, флоре и фауне 

Промјене квалитета ваздуха 
Промјена квалитета ваздуха у току изградње 

У току извођења радова на изградњи хидроелектране Мрсово, очекује се емисија 
прашине и емисија издувних гасова из мотора са унутрашњим сагоријевањем 
грађевинске механизације. Емисије прашине приликом изградње настајаће на 
површинама градилишта у процесу извођења радних операција механизације, 
рада транспортних возила приликом довоза и одвоза материјала, скидања 
површинског слоја земљишта, утицаја лебдећих честица са градилишта и 
транспортних путева.  

Неефикасност мотора са унутрашњим сагоријевањем и високе радне 
температуре производе нуспроизводе као најзначајније загађујуће материје: 
азотни оксиди (NОx), угљоводоници, угљенмоноксид (CО), сумпордиоксид (SО2), 
честице (чађ и лебдеће честице), олово, алдехиди и други секундарни полутанти. 
Ово нарочито може бити изражено због тога што су често у употреби стара 
возила без катализатора. 

Квантификација ових утицаја зависиће првенствено од динамике радова, 
односно бројности механизације и камиона који ће бити ангажовани на изградњи. 

У слиједећој табели илустративно је дат примјер количина и састава издувних 
гасова грађевинских машина за наведене снаге мотора на основу процјене 
потребе ангажовања током ископа и изградње. Примјери се односе на рад 
булдожера, утоваривача, багера и 2 камиона.  

Табела 29 Количина и састав издувних гасова из грађевинских машина 

Врста 
опреме 

Снага 
мотора 

(kW) 

Количина 
издувних 

гасова 
(m3/s) 

Eмисија гасова (m3/s) 

CО2 CО NОx SО2 Алдехиди 

Булдожер 221(1) 0,154 0,0154 0,0017 0,00015 0,00002 0,0000003 
Утоваривач 184(1) 0,128 0,0128 0,00143 0,000128 0,000018 0,0000002 
Багер 112(1) 0,078 0,0078 0,00087 0,000078 0,000011 0,0000001 
Камион 213(2) 0,298 0,0298 0,00036 0,000118 0,0000118 0,0000058 
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Анализа додатне саобраћајне фреквенције изазване радовима, указује да ће 
интензитет саобраћаја на локацији бити релативно мали уз периодично 
одвожење ископаног материјала и довожење за потребе изградње, тако да не 
представља значајан фактор угрожавања квалитета ваздуха. Ови негативни 
утицаји су присутни само за вријеме изградње, приврем,еног су карактера, и 
могу се ефикасно контролисати кроз правилно планирање и стриктно 
провођење мјера заштите на градилишту, кориштењем исправне механизације 
и редовног квашења површина са којих се може подизати прашина. 

Загађивање ваздуха честицама минералне прашине при производњи бетона у 
условима нормалне експлоатације технолошког процеса неће настајати, јер се 
основне сировине за припремање и производњу бетона из којих може доћи до 
емисија чврстих честица (агрегати и цемент) ускладиштавају у затвореним 
системима складишта. Технолошки ток ових сировина се заснива на потпуно 
затвореним системима постројења без икаквих контаката са околним 
простором. Цемент се складишти у затворене системе силоса, адитиви се 
складиште у затворене системе посуда и развода, а шљунак се складишти у 
ћелије складишта агрегата које спречавају узвитлавање евентуално осушених 
честица шљунка. Цијели технолошки процес производње бетонске масе је 
затвореног типа, па су емисије евентуално издвојене прашине ограничене на 
радни простор. 

Промјене квалитета ваздуха за вријеме експлоатације 

Приликом рада постројења хидроелектране не постоје значајнији извори 
емисија у ваздух, осим у одређеним ситуацијама: 

- Утицај акумулације на промјену микроклиматских прилика подручја (што 
може утицати на промјену микроклиме подручја у односу на микроклиму 
која је тренутно присутна и то у виду повећања садржаја релативне 
влажности у ваздуху, снижење температуре ваздуха током љетних 
мјесеци а повећање током зимских мјесеци.  

- У случају избијања пожара. 
- Емисја гасова код технички неисправних возила. 
- Емисија буке која настаје усљед рада постројења хидроелектране. 
- Повећане концентрације прашине се могу јавити на манипулативним 

површинама и на прилазним саобраћајницама. 

Промјене квалитета воде 
Промјене квалитета воде за вријеме изградње 

При извођењу грађевинских радова, постоји одређени број активности које могу 
проузроковати негативне утицаје на режим тока и квалитет вода, гдје највећи 
утицај имају: 

- Грађевински радови - минирање, дубоки ископи, уништавање и скидање 
природног покровног слоја и др. 

- Грађевинске машине – потенцијална опасност од просипања или 
акцидентних излијевања нафте и нафтних деривата, одбацивање 
моторних уља и сличног отпада. 

- Неконтролисано депоновање ископаног материјала, те смјештај база за 
механизацију или асфалтних база у близини површинских и подземних 
вода. 

- Кориштење неприкладних материјала за грађење. 
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- Неконтролисана одводња санитарних вода на мјестима база за смјештај 
радника, гдје су могућа загађења од процеса припреме хране, као и 
санитарних чворова. 

- Уколико се током извођења припремних радова, на досадашњим 
површинама, не уклоне сви остаци покошене траве, посјеченог грмља, 
шибља и дрвећа, остају веће количине органске материје које поспјешују 
процесе еутрофикације те на тај начин могу негативно утицати на 
квалитет воде у акумулацији. 

- У вријеме пуњења акумулације (што може трајати зависно од сушних и 
кишних мјесеци од 30 дана до 12 мјесеци) режим вода ће се битно 
промијенити, и то тако да ће се током цијелог времена пуњења 
акумулације испуштати низводно од захвата проток који одговара 
најмањем дотоку, односно биолошком минимуму. 

- За евакуацију воде за вријеме грађења и заштиту темељне јаме 
предвиђено је парцијално преграђивање ријеке у двије фазе. Имајући у 
виду да је избрана бетонска брана, чије преливање у периоду изградње 
не доводи до великих штета по већ изведене дијелове објеката или саме 
објекте, као мјеродавна велика вода за период изградње усвојена је 
вода која се јавља једанпут у 2 године.  

Имајући у виду топографске услове на терену (ширину ријечне долине на 
локацији будућих објеката) као и диспозицију будућих објеката усвојена 
је евакуација великих вода у периоду изградње у двије фазе. 

Прва фаза обухватила би изградњу загата који би омогућио протицај 
ријеке дуж десне половине ријечног тока. Тиме би се омогућила 
изградња преливног дијела бране са привременим отворима за 
евакуацију воде у другој фази градјења и гравитационог блока на лијевој 
обали. Кота круне овог загата је 341,10 mnm. 

Друга фаза обухватила би изградњу загата тако да се затвори десна 
половина ријеке, а ријечни ток пропушта се кроз привремене отворе 
остављене у преливном дијелу бране и темељни испуст. Предвиђено је 
да се остави 8 правоуганих отвора димензија 4 x 5,5. Темељни испуст је 
кружног попречног пресјека пречника 2 m. У овој фази изводили би се 
радови на машинској згради са пратећим објектима као и бетонском 
гравитационом блоку бране на десној обали. Кота круне загата друге 
фазе је 341,40 mnm. По завршетку изградње предвиђено је затварање 
бетонирањем ових привремених отвора, док темељни испуст преузима 
своју редовну улогу. 

Промјене квалитета воде за вријеме експлоатације 

- Акумулација која ће настати на потезу ријеке Лима и Дрине између ХЕ 
Мрсово и ХЕ Вишеград ће имати дјелимично особине језерског 
слатководног екосистема, што значи да ће доћи до промјене физичко-
хемијских и биохемијских процеса у односу на првобитно стање у 
водотоку Лима. Прије свега то се односи на брзину струјања воде и 
температурне услове који су основни еколошки фактори у воденим 
екосистемима. Брзина струјања воде ће се смањити те ће акумулација 
имати дјелимична обиљежја стајаће воде. Загријавање и хлађење воде 
ће бити пропорционално загријавању и хлађењу ваздуха уз 
температурне осцилације од неколико степени. Претпоставља се да ће 
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задржавање воде у акумулацији бити доста кратко што ће на неки начин 
онемогућити интензивирање еутрофикационих процеса.  

- Долази до прекидања континуитета ријеке као и цијелог сливног подручја 
узводно успостављањем преградног мјеста, 

- У акумулацијама неминовно долази до таложења органске и неорганске 
материје. Та чињеница донекле је повољна за стање квалитета воде 
низводно од бране посебно у погледу задржавања суспендованих 
материја у акумулацији.  

- У првих неколико година након формирања акумулације формираће се 
биоценоза од примарних продуцената до конзумената која ће зависити о 
физичко-хемијским особинама воде и осталим абиотичким факторима. 
По формирању акумулације доћи ће до значајне промјене биоценозе у 
близини акумулације, а посебно до формирања нове структуре у самој 
акумулацији. 

- Вода из акумулације испуштаће се низводно у ријеку Лим, која у том 
дијелу већ чини акумулацију ХЕ Вишеград, тако да не би требало доћи 
до већих промјена у квалитету воде.  

- У односу на првобитно стање у ријеци Лим вода ће бити нешто топлија, 
а зависно о брзини еутрофикације акумулације доћи ће и до повећања 
количина нутријената. Количина суспендованих материја у доњем току 
испод бране ће бити мања у односу на првобитно стање због таложења 
анорганских и органских материја у акумулацији. 

- Фекалне и кишне воде из Рудог се у постојећем стању испуштају у ријеку 
Лим преко два канализациона колектора. Главни градски колектор се 
испушта у Ресићки поток, а Ресићки поток се улијева у Лим на око 670 м 
низводно од моста преко Лима. Усљед формирања акумулације неће 
доћи до значајнијег подизања нивоа воде на ушћу Ресићког потока, па 
самим тим неће доћи ни до проблема са отицањем вода Ресићког 
потока. Изливна грађевина градског колектора налази се на коти која је 
виша од максималне коте нивоа језера, тако да будуће језеро не може 
изазвати никакве проблеме при истицању отпадних вода.  

- Седиментација акумулације - Гомилањем наноса на дну акумулације не 
смањује се само њена корисна запремина већ се повећава и ниво воде у 
акумулацији узводно од бране (узводно плављење). Процес таложења 
ублажава се и редуковањем наноса из притока у акумулацију изградњом 
каскадних препрека али и изградњом и помоћних брана и акумулација 
ради задржавања седимената.  

- Накупљањем седимента узводно од бране се уништавају адекватна 
подручја за мријешћења риба, живот шкољкаша и осталих врста. 
Продубљивањем корита ријеке долази до пада разине подземних вода у 
ширем заобаљу што има негативан ефекат на поплавне шуме (долази 
до сушења), на мочварна подручја (долази до зарастања због мањка 
воде), на пољопривредне површине (слабији приноси због 
недоступности подземних вода) те на бунаре (морају бити све дубљи и 
дубљи да би досегли ниво подземне воде). 

- Осцилација воде у акумулацији - варирање нивоа вода у акумулацијама 
неповољно се одражава на флору и фауну, на живот људи уз 
акумулацију (отежан превоз, слаби туристичку понуду, погодује 
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размножавању комараца и сл.). Пражњења у вријеме мријешћења риба 
у потпуности уништавају годишњу репродукцију рибљих популација које 
размножавање врше у најплићим обалским дијеловима акумулације. 
Стално осцилирање воде озбиљно подрива обално земљиште.  

Промјене квалитета земљишта  
Промјене квалитета земљишта у току изградње  

Утицај изградње хидроелектаране Мрсово на квалитет земљишта се огледа у 
директним и индиректним утицајима. Директни утицаји су везани за промјену 
намјене кориштења земљишта, односно претварања пољопривредног земљишта 
у грађевинско земљиште, као и потапање земљишта формирањем акумулације. 
На овај начин долази до трајног губитка земљишта усљед потапања површина 
земљишта за предвиђену акумулацију. 

Индиретни утицаји се огледају у смислу позитивних и негативних утицаја 
изградње хидроелектаране Мрсово, као и акумулације којом се: 

- врши контрола и регулисање поплавних вода,  

- обезбјеђење довољних количина воде за наводњавање пољопривредног 
земљишта. 

- Изградњом хидроелектране омогућава се интензивно кориштење 
пољопривредног земљишта уз примјену система наводњавања и 
одводњавања. Све ово утиче на повећање приноса у пољопривредној 
производњи, што је од значаја као вид компензације трајног губитка 
обрадивих пољопривредног земљишта. 

- Негативни утицаји се огледају у потапању површина пољопривредног 
земљишта у непољопривредно које ће изградњом хидроелектране бити 
претворено у непољопривредно,    

- На тај начин ће доћи до смањења обрадивих површина у подручју гдје је 
обрадиво пољопривредно земљиште дефицитарно. Утицаји овог типа су 
везани за појас експропријације и планирања парцела акумулације гдје 
су дозвољене грађевинске активности.   

- Квалитет земљишта у току изградње може бити угрожен акцидентним 
ситуацијама (цурење горива и моторних уља, разних хемикалија и 
слично). 

- Код предлагања мјера за ублажавање или побољшање негативних 
утицаја водити рачуна о уништењу пољопривредних култура на 
предметном подручју тако да се врши уклањање само неопходних и да 
се омогући пољопривредницима скидање усјева прије одузимања 
земље. 

- Квалитет земљишта може бити угрожен акцидентним ситуацијама 
(превртање возила, цистерни, одрон земље).  

- У случају акцидентних ситуација (излијевање цистерни и сл.) потребно је 
урадити Планове интервенције који ће указати на уклањање могућности 
опасности од већих загађења.   
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Промјене квалитета земљишта у току експлоатације  

Приликом коришћења предметних објеката ХЕ Мрсово не очекују се значајанији 
утицаји на земљиште. Могућност загађења земљишта се може јавити у 
случајевима: 

 расипања трансформаторског уља директно на земљиште, 
 неадекватног збрињавања отпада који ће настајати приликом коришћења 

објеката (комунални отпад, отпад од одржавања постројења и сл.) 
 акцидентних ситуација (превртање возила, цистерни, одрон земље). 

Промјене нивоа буке и вибрација 
Промјене нивоа буке и вибрација у току изградње 

У току извођења радова на изградњи хидроелектране, може се очекивати 
повећан ниво буке у односу на околину. Бука се може појавити као посљедица: 

- рада постројења на изградњи објеката,  
- одговарајућих дјелатности радника,  
- процеса минирања терена, 
- кретања моторних возила и радних машина у зони градилишта. 

Интензитет емисије буке зависи од врсте радних машина и моторних возила 
које буду употребаљаване током изградње (старост машине и техничко стање 
механичких склопова). Веома важан сегмент изградње, који значајно утиче на 
ниво емитоване буке, је и организација градилишта и активности приликом 
изградње која може минимизирати број празних ходова теретних возила и сате 
рад мотора радне машине у фази чекања на утовар. 

У зависности од динамике рада и задатих рокова завршетка радова, а у 
консултацијама са локалном самоуправом, утврдити дневно и седмично радно 
вријеме на изградњи ради омогућавања дневног, ноћног и недељног одмора 
становништва.  

Промјене нивоа буке и вибрација у току експлоатације 

Током експлоатације хидроелектране може доћи до емисије буке која настаје 
усљед рада постројења хидроелектране, односно рада турбина, генератора и 
вентилатора и сл. који могу имати утицаја на радну средину и радно особље. 
Пошто су насељена мјеста релативно удаљена може се говорити углавном о 
потреби редукције буке и вибрација са аспекта заштите радне средине. Врста и 
карактеристике опреме која производи буку ће бити дефинисани Главним 
пројектом. Стога је прописана обавеза мониторинга током експлоатације како 
би се оставила могућност евентуалног корективног дјеловања на ниво буке. 

Поред тога, примјеном савремених изолационих материјала за звучну 
изолацију у изградњи машинске зграде ниво буке се може спустити до нивоа 
неопажања у простору изван зграде. Тако би и утицај буке која настаје у току 
функционисања постројења на околно становништво и живи свијет настањен на 
овом простору, уз примјењене техничке мјере заштите био минималан.  

Промјене нивоа зрачења 
Изградњом система ХЕ МРСОВО имаћемо разноврсну структуру узрочника ЕМ 
поља ниске фреквенције. Биће играђене трафостанице 10(20)/0,4kV за потребе 
градилишта a потом разводно постројење РП 110kV, затим далеководи 110kV 
(35kV) за прикључак на електроенергетску мрежу, положиће се подземни 
каблови, биће уграђени блок трансформатори 10/110kV, постојаће и ДЦ извори 
и др.  
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Нејонизујуће зрачење 
Нејонизујуће зрачење је електромагнетно (ЕМ) зрачење које не посједује 
довољну енергију да изазове јонизацију у живим организмима.  

Нискофреквентна поља су електромагнетна поља (ЕМ поља) фреквенције у 
опсегу од 0-10kHz. На овим фреквенцијама, таласна дужина је веома велика 
(6000km за 50Hz и 5000km за 60Hz). Електрична и магнетна поља у овом опсегу 
дјелују независно и тако се и мјере. Пошто је 6000/5000-километарска таласна 
дужина, 50/60Hz-ног зрачења много већа од релевантних удаљености од 
извора поља, интензитет тзв. блиског поља је знатно већи од тзв. поља 
зрачења. Практично, само 1mW је израчен са 10-километарског преносног 
далековода 50/60Hz, 500МW, што је јако мали дио од енергије која се преноси. 

Према дефиницији ЕМ поља ниских фреквенција (НФ поља) 50/60Hz емитују 
нејонизујућа зрачења, што је неизбјежно. НФ електрична и магнетна поља 
потичу из много вјештачких извора у нашој околини као што су преносни 
водови–далеководи, трансфостанице, каблови, трансформатори и потрошачи 
различитих електричних уређаја.  

Утицај нејонизујућег зрачења у току изградње је незнатан јер ће постојати 
вјештачки извори нејонизујућег зрачења само на 10kV напонском нивоу, за 
потребе градилишта. Од извора зрачења биће заступљене трафостанице 
10(20)/0,4kV и напојни далековод ДВ 10(20)kV. Трафостанице ће бити типа 
СТС, снаге према стварним потребама.  

Доминантни вјештачки извори нејонизујућег зрачења ће бити заступљени 
реализацијом пројекта ХЕ МРСОВО као саставни дијелови ЕЕ инфраструктуре. 
EМ поља ниских фреквенција ће емитовати ЕЕ инфраструктура након изградње 
ХЕ МРСОВО, а манифестоваће се на сљедеће начине: 

Далеководи 

Преносне и дистрибутивне водове можемо назвати једним именом енергетски 
водови. Далеководи   као енергетски водови су најјефтинији начин за пренос 
електричне енергије. Обично су састављени од паралелних жица, које преносе 
највећи дио енергије са јако малим губицима, односно малом израченом 
енергијом. Поље између жица је интензивно, али обично је затворено између 
њих. Магнетна поља која произилазе и од далековода су одређена 
интензитетом струје која тече кроз водове, растојањем између фаза, висином 
вода изнад површине тла и удаљеношћу једног далековода од другог.  

Произведена електрична енергија из ХЕ МРСОВО пласирати на напонском 
нивоу 110kV. Поље између фазних проводника далековода је интензивно, али 
обично је затворено између њих. Магнетна поља која потичу од далековода су 
одређена интензитетом струје која тече кроз фазне водове, растојањем између 
фазних проводника, висином вода изнад површине тла и удаљеношћу једног 
далековода од другог. Најинтензивније електрично поље ће бити испод саме 
линије-трасе далековода.  

Испод линије далековода ЕМ поља су много већег интензитета са магнетном 
индукцијом, која може достићи више микро-тесла (μТ). Електрично поље испод 
линије далековода може достићи и 10kV/m. Међутим интензитет електричног и 
магнетног поља се смањује удаљавањем од линије. Око линије тј. трасе 
далековода дефинише се заштитни појас који у ивом случају износи  20m 
укупно. 
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На слиједећој слици је приказана могућа расподјела магнетног поља у 
зависности од примјењене изведбе водова. Под а) су приказане линије 
магнетног поља једног проводника, под б) трофазног НН вода, под ц) два 
трофазна система далековода на једном стубу, и под д) два трофазна система 
далековода на једном стубу (са транспонованим фазним проводницима).  

 
Сликa 44 Могућа расподјела магнетног поља у зависности од примјењене 

изведбе водова 

Трафостанице/Трансформатори 

Трансформаторске станице су једне од најважнијих дијелова у енергетском 
систему и постројењима, које служе за промјене напонских нивоа. У суштини 
оне су склоп опреме као што су прекидачи, растављачи, уземљивачи, уз 
наравно трансформаторе намијењене регулисању и мијењању напона. У склопу 
ХЕ МРСОВО имаћемо блок-трансформаторе 10/110kV. 

У језгру трансформатора при експлоатацији постоји јако магнетно поље (то је 
због њиховог принципа рада), међутим то магнетно поље је локализовано само 
у жељезном језгру. Поља која производе трансформатори веома слабе са 
удаљеношћу и не шире се ван физичких граница трансформатора. Прицип рада 
трансформатора се заснива, између осталог, да се интензитет расипног флукса 
смањи на њајмању могућу мјеру и да се каналише само кроз жељезно језгро.  

„SF6“ постројење 

Према идејном пројекту разводно постројење 110kV ће бити “SF6“ гасом 
изоловано, оклопљено за унутрашњу монтажу. Гас „SF6“(сумпорхексафлуорид) 
служи као изолациони медијум. Деценијама се користи у електроенергетским 
постројењима, безбојан je, без мириса, без укуса, неотрован, незапаљив, 
хемијски је стабилан и временом не стари јер не оксидира. Компресијом 
прелази у течно стање и обично се складишти као течност. Захваљујући 
добрим изолационим особинама гаса „SF6“, димензије „SF6“ постројења су 3-10 
пута мање од димензија класичних постројења изолованог ваздухом за исти 
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напон. Због металног оклопа, који се најчешће израђује од алуминијума, ова 
постројења нису осетљива на утицаје околине али им је мана што због оклопа 
место квара није видљиво и што отклањање квара траје знатно дуже. Веома 
брзо се монтирају. Изводе се као једнофазно и трофазно оклопљена. Код 
једнофазно оклопљених постројења сваки пол компоненте постројења је 
посебно оклопљен оклопом који представља резервоар за гас “SF6“ а код 
трофазно оклопљених сва три пола су смештена у заједнички оклоп. Трофазно 
оклопљена постројења се користе за напоне до 170kV. „SF6“ постројења су 
подељена на гасне коморе или зоне и ако дође до квара у некој комори 
искључи се само она а не цело постројење. Сви метални делови су уземљени 
па не постоји опасност од напона додира. Овим постројењима управља се 
помоћу командних ормара. 

Подземни каблови 

Под каблом подразумјевамо одређену дужину изолованог проводника или више 
њих, од којих је сваки проводник посебно изолован. Постоје различите врсте 
каблова од оних са оловним плаштом до обичних флексибилних каблова за 
уобичајне уређаје.  

Овдје разматрамо енергетске каблове који ће се полагати у земљу, унутар 
објекта будуће ХЕ МРСОВО у предвиђеним кабловским каналима или 
поджбукно, а служе да пренесу енергију од једне до друге тачке система. 
Појединачни проводници кабла су у овом случају сада ближе него код 
надземних водова, што доводи до већег поништавања поља а тиме и до 
смањења интензитета поља. Међутим, смањењем удаљености од површине 
тако ослабљена поља могу да буду незнатно  јача од поља надземних водова. 

ДЦ извори  

Поља једносмјерне струје су познатија и као статичка поља, јер се не мјењају 
током времена. Њихова фреквенција је једнака нули па је таласна дужина 
бесконачна. У таквом случају, коло преноси сву енергију и не зрачи нимало. 
Према томе, можемо имати само поље. Пошто је поље статичко, нема 
побуђивања околних молекула па према томе ни гријања. ДЦ поље може 
изазвати пецкање када стојимо близу висконапонског извора или нам се коса 
усправи.  

Јонизујуће зрачење 
Јонизујуће зрачење спада у најопасније. Јединица за мјерење апсорбоване 
дозе је „греј“ или „рад“ (1Gy=100рад). Далеководи изазивају јонизацију ваздуха 
као изолационог медијума само на малој запремини око фазних проводника 
почев од напонског нивоа 220kV па навише. Пробојна јачина електричног поља 
за ваздух је ~30kV/cm. 

Овај ефекат је познат под називом „корона“ у преводу то су губици због 
одвођења струје кроз изолатор тј. кроз ваздух.  

У току изградње и у току експлоатације неће бити заступљени ДВ 220kV и 
вишег напонског нивоа, а у околини будуће ХЕ МРСОВО нема далековода овог 
напонског нивоа у постојећем стању. 
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Промјене флоре и фауне 
Изградњом система ХЕ "Мрсово", не очекују се значајније промјене на копненим 
екосистемима флоре и фауне, које би довеле до измјена свеукуне копнене 
вегетацијске структуре овог ужег и ширег подручја. 

Наиме, директне промјене не флористичким копненим екосистемима се очекују 
на самом мјесту изградње бране, гдје ће поред бране бити изграђени и 
приступни путеви и остали пратећи објекти. Усљед изградње ових објеката 
доћи ће до трајног крчења постојећих вегетацијских екосистема на овом дијелу. 
Такође, усљед формирања акумулације, доћи ће до потапања постојећих 
вегетацијских приобалних екосистема. Истовремено са формирањем 
акумулације очекује се формирање хигрофилних вегетацијских заједница уз руб 
будуће акумулације. 

Обзиром да се при изградњи система ХЕ "Мрсово" нејвеће интервернције врше  
на ријеци Лим, јасно произилази да ће и промјене на акватичним екосистемима 
овог подручја доћи и до највећих промјена. 

Наиме, ријечне токове карактеришу специфични комплекси еколошких фактора 
и животних заједница. Свака природна или вјештачка баријера на текућицама 
као и промјена водног режима које се јављају у вези са тим доводе до промјене 
еколошких прилика, а самим тим и до промјене живог свијета. Промјене се не 
дешавају само у формираној акумулацији него у њиховој широј (узводној, 
низводној и приобалној) зони. Другим ријечима хидроакумулација представља 
нови екосистем, са новим комплексом абиотичких и биотичких еколошких  
фактора са новоформираним животним заједницама. 

Утицај у току изградње на флору и фауну 

До промјена водених и копнених  екосистема ће доћи већ у току изградње 
бране. Те промјене ће се назначајније одразити на животне услове у 
акватичном екосистему и њиховим приобалном дијелу. Потапање ријечних 
обала довешће до губитка вегетације и станишта многих птица које се гнијезде 
у самом кориту и у ниском растињу или дрвећу изнад воде. Биће изгубљена 
многа станишта гмизаваца, водоземаца и ситних сисара. 

Изведба грађевинских радова ће условити прекид комуникације ријечног 
насеља горњег и доњег тока што ће потпуно измијењенити еколошких услове. 
Приликом улаза механизације у корито ријеке, извршиће се деструкције корита 
ријеке и станишта ихтиофауне, фитобентоса, зообентоса, приобалне флоре. 
Негативни утицаји који настају приликом изградње ће се одразити на ријеку 
низводно.  

На промјену флоре и фауне значајно ће утицати изградња путне мреже, 
пратећих објеката, неадекватно одлагање грађевинског и другог отпада током 
изградње, изливање опасних хемикалија, уља и масти, позајмишта материјала, 
појаве ерозије, те привремена одлагалишта ископане земље и камена. Све то 
може довести до деградације већег дијела екосистема и губитка 
биодиверзитета.  

У току изградње објеката хидроелектране биљне врсте ће бити засуте мањим 
или већим камењем и земљиштем, а камена прашина ће се раширити на већи 
дио екосистема како водених, тако и копнених. Дјеловање прашине ће бити 
кумулативно, јер је прилично дуг период изградње хидроелектране. За вријеме 
трајања изградње хидроелектране многе животињске врсте ће бити 
узнемирене, нарочито у вријеме парења, рађања и храњења младих. У току 
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припремних и изведбених радова дивљач ће се повући са својих станишта (да 
избјегне присуство људи, буке) у унутрашњост околних екосистема. 

Утицаји на флору и вегетацију у току рада ХЕ 

У будућем новоствореном екосистему (промјена водног режима, успорености 
воде, повећања температуре воде, смањена количина кисеоника) доћи ће до 
промјена квалитативно-квантитативног састава животних заједница свих живих 
бића текућице. Колебањем водостаја, као посљедица рада хидроелектране, 
плића приобална подручја свакодневно остају више сати без воде што знатно 
утиче на састав зообентоса и бројност организама у њему.  

Један од кључних фактора у текућим водама је брзина тока. Она зависи од 
геоморфолошких карактеристика водотока. Усљед нагиба терена, брзина тока 
је највећа у изворишним, горњим и средњим дијеловима ријеке, а најмања је у 
доњем току. Та чињеница је од пресудног значаја за формирање фацијеса дна 
и појаву специфичних заједница бенталних организама, која се смјењује дуж 
тока, као и планктонски организми. Промјена брзине воде ће довести до појаве 
и опстанка организама који иначе насељавају стајаћице на рачун организама 
брзих ријека. Изградња акумулација ће довести до повећања количине воде и 
успорити њен ток што ће условити појаву планктона и неминовно довести до 
квалитативних и квантитативних промјена свих компонената постојећег воденог 
екосистема. Формирање фитопланктона ће се десити у веома кратком периоду 
након формирања акумулације, касније ће продукција фитопланктона зависити 
прије свега од уноса органских материја и нутријената. У неким европским 
акумулацијама (Sieminska, Vivie) у првим годинама постојања акумулација 
дошло је до обилног развића фитопланктона и појаве воденог цвијета. У нашим 
акумулацијама до сада ова појава није забиљежена. Одсуство брзог струјања 
водене масе довешће до смањена бентосних алги.  

Новонастале прилике у ријеци ће условити промјене физичко-хемијских 
карактеристика воде (свјетлост, температура, струјање, концентрација 
раствореног кисеоника и угљен-диоксида итд) које ће значајно утицати на жива 
бића текућице. Недовољно присуство свјетлости и сунчевих зрака у дубљим 
слојевима воде, ће спријечити фотосинтетске процесе, односно производњу 
органске материје што ће довести до прекида кружења материје на читавом 
подручју већих дубина и отежану производњу органске материје која је 
неопходна за развој воденог екосистема.  

Усљед промјене морфолошких и хидролошких карактеристика доћи ће до 
промјене структуре дна и повећања броја врста које су прилагођене на 
пјесковито и муљевито дно. Доћи ће и до смањења ентомокомпоненте на рачун 
Mollusca (пужеви и шкољке), Oligochaeta i Hirudinae. 

Будућа акумулација воде ће имати значајан утицај на приобалну хигрофилну 
дендрофлору  (Alnus glutinosa, Populus alba, Salix alba, Salix fragilis) која ће бити 
потопљена и трајно уништена као и мање површине под воћњацима уз обалу 
ријеке (орах, јабука, шлива и малина), повртларским биљкама и секундарним 
ливадама. Потапање ријечних обала и губљене дијела вегетацијског покривача 
неповољно ће се одразити на врсте гмизаваца, водоземаца као и на бројне 
пјевачице које се гнијезде у самом кориту или ниском растињу или дрвећу 
изнад воде. Преграђивање ријеке ће довести до спречавања миграције риба и 
осталих организама. 

На обали акумулације, гдје вода током љетних мјесеци пресушује (стагнира), 
али се задржава близу површине земљишта може доћи до развијања 
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макрофитске флоре и вегетације. Значај ове флоре се огледа у примарној 
продукцији органских материја, производњи кисеоника, конкурентско дјеловање 
на фитопланктон, утицај на трофичку природу воде. Компетитивни односи у 
исхрани између макрофита и фитопланктона, од интереса су за процес 
размјена материја у води, за развој појединих компоненти фитопланктонских 
заједница, тј. да утичу на њену ценотичку структуру и продукцију. Макрофитска 
водена и мочварна вегетација има значајну улогу у фитосанацији негативног, 
еутрофизирајућег и полутантног дјеловања загађених вода из околине. Кроз 
процес биоакумулације и биодетоксикације, макрофлора представља активни и 
ефикасни биофилтер који доприносу побољшању квалитета водене средине. 
Макрофитске флоре и вегетације је значајна за очување биолошке 
разноврсности. Новоформирано станиште ће омогућити насељавање неких 
врста  гмизавца, водоземца и птица. 

Очекују се промјене станишта врсте Adenophora lilifolia која живи на обалама 
ријеке Лима и веома је осјетљива на промјену водног режима ријеке.  

Даље низводно од бране налази се кањон Лима који представља рефугијум 
реликтне и ендемске флоре. Значајне површине насељава вегетација пукотина 
стијена у којој обитују ријетке и ендемичне врсте. Могу се очекивати промјене 
на овим биљним врстама јер се претпоставља да ће будућа хидроелектрана 
довести до измјене микроклиме овога подручја, а ове су врсте осјетљиве и на 
најмање промјене влажности. 

Бране представљају физичку баријеру која онемогућава миграцију риба и 
њихово природно размножавање. Проблем се усложњава због неизграђености 
рибљих стаза на многим бранама у сливном подручју Дрине. У случају ХЕ 
Мрсово, с обзиром на позицију саме бране хидроелектране, која може се рећи 
одваја водоток Лима од водотока Дрине у смислу миграције ихтиофауне, рибља 
стаза ће бити изграђена. 

Значајна промјена у рибљем фонду слива ријеке Дрине и притока су се десиле 
након преграђивања тока Дрине (Бајина Башта, Вишеград, Зворник, 
хидролектране на Лиму), ако још томе додамо доток непречишћених вода из 
кућа и постројења, експлоатација шљунка и пијеска из корита Дрине и 
превелики излов путем спортског риболова, онда је јасно да је дошло до 
промјене прије свега у природном мријесту младице који се одвија у горњем 
току Дрине. Ове промјене у сливном подручју Дрине могу довести до потпуног 
ишчезавања младице из Дрине и Лима. Живи свијет Лима се и прије изградње 
акумулације налазио под утицајем успореног тока усљед постојања 
акумулације Вишеград. Да би се ублажило опадање младице, ендема дунавског 
слива, неопходно је вјештачко порибљавање млађем младице. Младица је 
првенствено риба брзо текућих вода, међутим, без обзира на ту чињеницу, са 
успјехом се адаптира и на воде језерског типа, посебно на потезима гдје се 
осјећа струјање воде, ради се о дотоку воде њених притока. Не може се 
очекивати веће насеље ове врсте у акумулацији, без обзира на повољно 
природно мријешћење. Међутим, ако се предузму масовнија порибљавања 
млађем ове врсте, могу се очекивати бољи резултати не само у одржању врсте, 
него и повећању њених популација. 

У новој заснованој воденој акумулацији неће доћи до битнијих квалитативних 
измјена аутохтоних популација риба. Промјена станишних услова у воденој 
средини ће довести до повлачења врста риба које живе у чистој и брзој води, на 
рачун других којим новонастали услови више одговарају. Тако ће доћи до 
повећања густине популација неких врста риба (клена, мрене и шкобаља) јер 
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им успорене воде обалног, плићег подручја, као и ушће притока у цијелости 
одговарају. Ово важи и за друге ципринидне ситније врсте као што су сапача, 
јелшовка и плиска. 

Осцилација водостаја у акумулацији одражава се негативно на цјелокупни живи 
свијет у води, а нарочито на размножавање риба. Осцилације или пражњење 
акумулације до „биолошког минимума“ усљед ремонта или квара и 
интервенције деструктивно дјелују на рибље популације. Приликом наглог 
испуштања воде са њом се испушта и значајна количина риба затрпана са 
огромним количинама муља који се покреће заједно са пражњењем воде. 
Популације липљена су биле значајно заступљене у Лиму прије помора риба 
која се десила приликом ремонтовања ХЕ Подпећ, тада је извршена промјена у 
популацији ове рибе. Било је безуспјешних настојања, да се порибљавањем 
насеље липљена поново заснује и доведе на некадашњи ниво. Популације 
липљена биће доведене у питање у највећем дијелу акумулације. Ова врста ће 
се моћи одржати на подручју акумулације гдје се осјећа подводно струјање 
воде у дотоку. Ову врсту треба форсирати додатним вјештачким 
порибљавањима.  

Према литературним подацима шкобаљ, клен, мрена и плотица све јаче 
насељавају водена подручја која су била салмонидна. Оне су у експанзији у 
прелазним и низијским текућицама као и у акумулацијама. Веома брзо се 
прилагођавју на неповољне услове животне средине што може условити 
повећање бројности њихових популација. Мрену, захваљујући релативно 
великој отпорности, као и природном размножавању, сусрећемо у свим 
еколошким нишама тј. од горњих и средњих токова ријеке, па све до типичних 
низијских ријека и водених акумулација. Плотица је веома отпорна на 
неповољне животне услове, има велику репродуктивну способност и начин 
исхране, што утиче на све већу бројност популација. Најугроженија риба је 
младица и липљан, а ципринидне врсте су углавном у експанзији јер имају 
релативно добре услове за природно размножавање. 

Што се тиче размножавања ципринидних риба у условима будуће водене 
акумулације неће доћи до великих измјена, јер ће се аутохтоне рибе (клен, 
шкобаљ, мрена и плотица) размножавати у самој акумулацији. Ријека Лим 
представља занимљиву ципринидно-салмонидну текућицу која ће стварањем 
акумулације попримати ципринидне карактеристике јер ће насељавати водена 
подручја која су била салмонидна. 

2.4.2. Промјене здравља становништва 
Изградњом предметне ХЕ очекује се минималан негативан утицај на здравље 
становништва које је насељено у оближњим мјестима.  

Битно је нагласити да локација предвиђена за изградњу ХЕ „Мрсово“ са 
пратећом инфраструктуром мора бити провјерена да ли је сигурна за даљи рад, 
прије него што започне извођење грађевинских радова. На локацији будуће ХЕ 
„Мрсово“ биће извршено детаљно геолошко, инжењерскогеолошко картирање. 
Такође ће се спровести и детаљна геолошка истраживања геофизичким 
методама и истражним бушењем. Резултати овог испитивања ће дати јасну слику 
грађе терена, као и тектонске појаве, расједе и пукотине које евентуално могу 
имати утицаја на деградацију терена усљед климатских или сеизмичких фактора. 
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Изградња и рад ХЕ „Мрсово“ ће имати позитиван утицај на социо-економске 
чиниоце и становништво, јер се повећава могућност економског развоја регије, 
а тако и њеног становништва. 

Такође, неопходно је посветити већу пажњу негативном утицају буке, прашине, 
односно нарушавања квалитета ваздуха у току изградње и конкретно 
образложити превентивне мјере у циљу заштите здравља радника. Овом 
Студијом утицаја ХЕ „Мрсово“ на животну средину предвиђене су адекватне 
мјере заштите, којима се умањују неповољни ефекти и максимизирају 
позитивни ефекти на окружење. 

2.4.3. Промјене метеоролошких параметара и климатских карактеристика 
Утицај акумулације на микроклиму неког подручја је континуирани утицај, који 
највише зависи од величине акумулације, о њеном положају, те о промјенама у 
простору изазванима њеном изградњом. Утицај хидроелектране се прије свега 
односи на утицаје који ће бити узроковани (у даљој будућности) измјеном 
микрорељефа, који може бити модификатор климатских елемената. 

Планирана акумулација има запремину 7,7х106 m3, те ће се површина воденог 
огледала повећати након изградње система. На основу истраживања која су 
вршена код нас и у свијету, такве акваторије практично немају значајан утицај 
на микроклиматске промјене. Чак и услучају изузетно великих акумулација (као 
што je, на примјер, акумулација Билећа), тај утицај је изузетно мали и може се 
регистровати најпрецизнијим инструментима до око 300 m од руба акваторије 
на најширем мјесту. Резултати до којих се дошло на основу испитивања која се 
могу наћи у литератури показују сљедеће: 

 Језера имају одлике топлотног резервоара и као таква дјелују на 
уједначавање температурних режима, првенствено смањењем дневних 
амплитуда (до 3°C), смањујући високе љетње температуре, док се 
ниске зимске температуре повећавају. Овај ефекат је у непосредној 
зони акваторије посебно позитиван у љетњем периоду, што ће свакако 
допринијети развоју излетничких и спортско-рекреативних садржаја. То 
је главни разлог због чега људи у врло топло љетње вријеме теже да 
се нађу у непосредној близини акваторија. 

 Најјачи топлотни утицај на околину испољава се у јесен, с обзиром да 
су тада највеће температурне разлике између површине воде и терена 
на копну. 

 Акумулације, због повећаног испаравања могу утицати на повећање 
влажности, највише до 15%. Најзначајније промјене ове врсте јављају 
се у љето. 

 Значајнији утицаји се осјећају на удаљености до стотињак метара од 
обале, под условом да је обала равна. 

 На удаљености 100 m - 300 m од обале разлике између температуре и 
влажности над језером и њихових вриједности над подручјем смањује 
се два пута. 

 Слабљење ефекта језера удаљавањем од обале није равномерно, већ 
прогресивно, а изражава се сложеним функцијским релацијама. 

 Водена површина акумулације утиче на повећање брзине вјетра (15% - 
30%). Гранична брзина вјетра у већини случајева утврђује се на 4 m/s, а 
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флуктуације метеоелемената под утицајем вјетра расту највише до 500 
m удаљености од обале. 

 Нагиб и висина долинских страна могу представљати значајан 
модификатор границе области утицаја, односно преношења 
микроклиматских промена у хоризонталном и вертикалном правцу. У 
овом случају то је релевантна чињеница, јер стрме и доста високе 
падине кањона значајно ограничавају распростирање таквих утицаја. 

 Регистровано је да се појава магле чешће везује за сам централни дио 
акумулације. 

2.4.4. Промјене екосистема 
Еколошки системи су сложени и настали су у дуготројном еволуционом процесу 
живог свијета. У данашње вријеме снажног напретка индустрије и технике и 
тежњи човјека да савлада тешкоће економске природе, све је више случајева 
нарушавања еколошке равнотеже рецентних екосистема, који га непосредно 
окружују, међу којим значајно мјесто заузимају водени екосистеми. Поред 
утицаја на водене екосистеме очекују се утицаји и на копнене екосистеме који 
се налазе у непосредној близини хидроелектране. 

Биогеоценоза или екосистем, представља висок степен еколошке стварности у 
природи. Обухвата биценозу и биотоп, који се узајамно условљавају до те мјере 
да заједно граде интегрисан динамички систем, цјелину у којој су сва 
унутрашња збивања, физичка, хемијска и биолошка повезана у јединствен 
процес. Промјена било које компоненте екосистема неминовно доводи до 
промјена у екосистему. 

Будућа акумулација ће довести до повећане количине воде и успорити њен ток 
и неминовно довести до квалтативних и квантитативних промјена свих 
компоненти постојећег воденог екоситема. Током изградње ХЕ дијелови 
екосистема ће бити засути мањим или већим камењем и земљиштем, а камена 
прашина ће се ширити на већи дио екосистема како водених тако и копнених. 
Дјеловање прашине ће бити кумулативно у току изградње, што ће довести до 
смањене фотосинтезе појединих екосистема.  

У појасу хигрофилних екосистема (читав појас) ће бити потпуно потопљен што 
ће довести до трајних  промјена дијела екосистема. Онај дио приобалне 
вегетације који не буде потопљен значајно ће бити измијењен у погледу 
структуре и динамике макрофитоценоза, а најнеповољнији дјеловање ће имати 
рефугијална станишта и на ендемичне и реликтне фитоценозе.  

Усљед утицаја бране очекују се промјене у воденом екосистему које ће се 
огледати у промјени аутохтоне рибље заједнице, у виду пада бројности јединки 
салмонидних риба на рачун ципринида. Фрагментиран водени екосистем, 
промјена осцилације водотока и промјена морфолошких и хидролошких 
карактеристика дна значајно ће утицати на рибље популације и организме дна. 

2.4.5. Промјене насељености, концентрације и миграције становништва 
Укупно кретање становника представља промјене у броју становника у неком 
подручју у одређеном временском периоду условљене утицајем различитих 
фактора, од природног кретања до механичког. Диференцијација укупног 
кретања становника на природно и механичко је неопходна је на неком подручју 
може доћи до пораста броја становника, њихове стагнације или чак 
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депопулације, а све три резултанте могу бити условљене претежним утицајем 
или природног или механичког кретања. У зависности од утицајних компоненти 
ради се планирање демографског развоја.  

За послијератни период, према Дејтонском споразуму, Републички завод за 
статистику Републике Српске приказује податке о становништву за територију 
Републике Српске. Природно кретање становника по општинама води се од 
1997. године. 

У слиједећем табеларном приказу дат је преглед природног прираштаја 
општине Рудо за период од 1997. до 2012. године. 

Табела 30 Природно кретање броја становника на територији општине Рудо 
за период 1997 – 2012. године8 

Година Природни прираштај општине Рудо 

1997. -77 
1998. -83 
1999. -74 
2000. -53 
2001. -51 
2002. -64 
2003. -51 
2004. -54 
2005. -71 
2006. -50 
2007. -76 
2008. -74 
2009. -70 
2010. -54 
2011. -49 
2012. -40 

Од 1997. године цјелокупну општину карактеришу изразито негативне 
вриједности природног прираштаја. То имплицира смањењу удјела младе 
популације у укупном становништву, која би у даљој будућности чинила радни 
контигент и била носилац даљег развоја општине.  

У току изградње хидроелектране очекује се прилив радне снаге, која ће бити 
укључена у изградњу, али је та појава привременог карактера. У току изградње 
потребно је обезбједити смјештај и друге услове неопходне за нормалан живот 
радника. На тај начин је могућ утицај изградње хидроелектране на миграцију 
становништва. 

2.4.6. Промјена намјене и коришћења површина (изграђене и неизграђене 
површине, употреба пољопривредног земљишта) 

Окосница простора у обухвату овог планског документа је ријека Лим. Простор 
је дефинисан положајем бране са пратећим објектима и планираном 

                                                
8
 Извод: Демографска статистика бр. 5, 8, 13, 16, Републички завод за статистику, 

Бања Лука и Статистички годишњак Републике Српске 2013 – Преглед по 
општинама, Републички завод за статистику Републике Српске, 2013. 



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
143 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

акумулацијом. Обухват под директним утицајем планиране хидроелектране 
износи 373,23 ha.  

Обухват дуж десне обале Лима се протеже осовином постојећег регионалног 
пута, док лијевом обалом обухвата све парцеле које су плански третиране 
(било проширењем и реконструкцијом локалних путева или неком другом 
планском интервенцијом), те обухват иде већином постојећим границама тих 
парцела, обухватајући их у цјелости, изузев парцела које су великих површина, 
те није било потребе да се обухватају цијеле, већ је очитана само њихова 
новопланирана граница. 

Простор у обухвату директног утицаја планиране хидроелектране је детаљно 
обрађен, а осим тога анализиран је и простор у широј зони утицаја планиране 
хидроелектране, који није под директним утицајем планиране хидроелектране, 
односно задржава се у постојећем стању. Утицај на овај простор ће бити 
индиректан, тј. изградњом хидроелектране, формирањем акумулације и 
уређењем обала Лима, читав простор ће добити на атрактивности, отвориће се 
нова радна мјеста, те се претпоставља да ће се и простор у обухвату шире 
зоне утицаја активирати и добити могућност учешћа у развоју читавог подручја. 
Површина обухвата шире зоне утицаја износи 565,09 ha. 

Планирани објекти ХЕ лоцирани су на доњем току ријеке Лим, 3 km низводно од 
насеља Мрсово, односно 9 km низводно од насељеног мјеста Рудо. 

Узводно од планиране хидроелектране на ријеци Лим налази се ХЕ Потпећ, док 
се низводно од планиране хидроелектране на Дрини налази ХЕ Вишеград. 
Низводно од планираног преградног профила завршава се успор акумулације 
Вишеград. Такође, ријека Увац као главна притока Лима регулисана је 
изградњом брана Увац, Кокин Брод и Радојња узводно од ушћа у Лим. 

Преградни профил лоциран је приближно на средини постојећег тунела 
регионалног пута Ушће Лима – Рудо. Регионални пут са тунелима налази се 
висински изнад планиране бране и акумулације и трасиран је дуж десне обале.  

Узводно од преградног профила у широј зони акумулације налазе се 
пољопривредне површине и насеља: Обрвена, Соколовићи и Мрсово на десној 
обали тј. Полимље, Дорићи, Парнице и Старо Рудо на лијевој обали. Мањи дио 
наведених пољопривредних површина и насеља је угрожен формирањем  
успора акумулације Мрсово. Највеће насеље у широј зони акумулације  је 
Рудо.За потребе изградње ХЕ Мрсово израђен је документ Стручно мишљење 
и урбанистичко-технички услови из којег су преузети подаци о катастарским 
парцелама од којих се формирају новопланиране парцеле предметне 
хидроелектране. 

Из наведеног документа произилази да се за потребе изградње саме 
хидроелектране Мрсово, односно њених објеката, формирају двије парцеле 
Парцела преградног мјеста са пратећим објектима и Парцела акумулације. 

Поред тога, због плављења дијела постојећег гробља на двије локације у 
Дорићима и Полимљу, потребно је иста измјестити, што захтијева формирање 
двије нове парцеле за наведена гробља. Такође је потребно формирати и нову 
парцелу дијела дионице пута која се измјешта јер се плави, пошто се налази 
испод коте планиране акумулације. 

На графичким прилозима бр. 5., 5.1., 5.2. и 5.3. представљен је план катастарских 
парцела на којима се предвиђа изградња објекта или извођење активности, са 
уцртаним распоредом свих објеката и акумулације хидроелектране.  
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Површина парцеле преградног мјеста износи 17,03 ha, укупна површина 
парцеле акумулације износи 208,41 ha, а површина парцеле измјештене 
дионице пута износи 0,90 ha. 
Укупна површина парцела за потребе изградње саме хидроелектране је 
225,44ha. Поред тога додатна површина коју је неопходно изузети за 
измјештање дијелова гробља и пута износи 1,39 ha, што укупно износи 
226,83ha.  

На графичким прилозима бр. 5., 5.1., 5.2. и 5.3. представљене се ужа зона 
утицаја под директним утицајем хидроелектране и шира зона утицаја 
хидроелектране са распоредом свих објеката и акумулације хидроелектране, 
гдје се може видјети и површина ових обухвата:  

Укупна површина планирана за експропријацију:    226,83 hа 

Обухват под директним утицајем планиране хидроелектране   373,23 hа 

Oбухват шире зоне утицаја планиране хидроелектране    565,09 hа. 

На обалама акумулације планиране хидроелектране постоји пољопривредно 
земљиште које ће бити потопљено. Због изградње хидроелектране доћи ће до 
промјена намјене одређених површина земљишта из пољопривредног у 
грађевинско. 

Губитак обрадивог земљишта се дјелимично компензује кроз повећану 
могућност наводњавања пољопривредних површина низводно од нових 
објеката брана и смањењем ризика од плављења. Нова брана ће служити и као 
заштита општине Рудо од поплава. 

При изградњи далековода, којим ће се повезати овај хидренергетски објекат на 
електро мрежу, извршиће се формирање просјека кроз шумска подручја у 
укупној дужини од око 3 km. Ширина ових просјека износи 20m из чега 
произилази да ће бити извршено крчење шума на укупној површини од око 6 ha.  

Узимајући у обзиром да ће коначна позиција ове трасе бити утврђена кроз 
израду Главног пројекта, није могуће прецизно утвдити кроз које шумске 
заједнице ће исти пролазити. Међутим, увидом у ширу вегетацијску 
рејонизацију, може се констатовати да у подручју на којем је предвиђена израда 
трасе далековода егзистирају сљедеће шумске заједнице: Fagetum montanum, 
Quercetum petreae - cerris, Pinetum nigrae. 

Послије завршених грађевинских радова вршиће се санација земљишта које је 
заузето грађевинским и другим радовима према пројектној техничкој 
документацији.   

2.4.7. Промјене у комуналној инфраструктури 
Електроенергетски систем 
Промјене у току изградње 

Током изградње планиране ХЕ МРСОВО неће доћи до негативних утицаја на 
електроенергетски систем у смислу повећене потребе за електричном 
енергијом. За потребе снабдјевања електричном енергијом у зони градилишта 
потребно је обезбједити oкo 3-4MW снаге из дистрибутивне мреже, изградњом 
одређеног броја трансформаторских станица 10(20)/0,4kV и 10(20)kV 
далековода за њихово напајање. 
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Промјене у току експлоатације 

Изградњом ХЕ МРСОВО добиће се позитиван утицај на електроенергетски 
систем БиХ и ширем окружењу. На годишњем нивоу производиће се 137 GWh 
електричне енергије. 

Реализацијом ХЕ МРСОВО обезбједиће се значајна производња чисте 
електричне енергије из обновљивих извора, без емисије штетних гасова у 
атмосферу, што представља приоритет у реализацији енергетских објеката. 

Изградњом система ХЕ МРСОВО заједно са припадајућом опремом (турбина-
генератор, блок трансформатор, далеководи....) као посљедица повећаће се 
само густина извора који емитују електромагнетна (ЕМ) поља ниске 
фреквенције. 

Саобраћај 
За саобраћајну инфраструктуру у постојећем стању може се рећи да 
задовољава саобраћајне потребе постојећих садржаја у простору које су везане 
за регионалне путеве, а што се не односи на локални пут и мост преко ријеке 
Лим у Мрсову.  

Новопланирана саобраћајна инфраструктура, проистекла из потреба везаних за 
изградњу објеката хидроелектране Мрсово, je осигурала безбједне и ефикасне 
колске и пјешачке прилазе свим планираним објектима, а да при томе није 
умањила досадашњи ниво услуге на постојећим саобраћајницама. Планирана 
реконструкција и доградња постојеће локалне саобраћајнице осигурала је 
континуитет кретања у новопланираним условима, а испуњен је и захтјев да се 
у планским парцелама обезбиједе потребне манипулативно паркирне површине 
и платои. 

На основу микролокација објеката преузетих из идејног рјешења ХЕ Мрсово: 
бране (преградног мјеста), машинске зграде (стројаре) и управне зграде, 
акумулације са котом 355,00 m.n.m. планиране су потребне приступне 
саобраћајнице ка објектима, као и потребне интервенције на постојећем 
локалном путу, што је све дефинисано у Стручном мишљењу и урбанистичко-
техничким условима за изградњу ХЕ Мрсово.  

Планирани приступ ка парцели бране, дат као један одвојак са регионалног 
пута Хан Пијесак – Рудо, који се унутар новоформиране парцеле бране грана 
на интерне саобраћајнице позициониране на обје обале ријеке Лима. Наиме, 
главна приступна саобраћајница повезује постојећи регионални пут (на десној 
обали ријеке Лим) са круном бране (на лијевој обали ријеке Лим) прелазећи 
ријеку Лим новопројектованим мостом дужине 68 m (мост позициониран око 350 
m низводно од бране). Дужина ове саобраћајнице је 573,55 m, ширине 6,0 m и 
служи за двосмјерни саобраћај, док је коловоз на мосту ширине 3,5 m, тако да 
ће се на мосту одвијати наизмјенични - двосмјерни саобраћај, што треба бити 
регулисано адекватном саобраћајном сигнализацијом. Нагиб нивелете на овој 
саобраћајници се креће од 0,3 до 9,7%, а коловозни застор је асвалтни. 
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Слика 45. Ситуациони положај интерних саобраћајница за приступ брани ХЕ 
„Мрсово", машинској згради (стројари), управној згради и слапишту (са 

регионалног пута) 

Са главне приступне саобраћајнице, на лијевој обали се одваја приступни пут 
ка платоу слапишта који је на коти 348,00 mnm. Приступни пут ка слапишту је 
дужине 192,88 m, ширине коловоза 3,5 m, са подужним нагибом 10,7% и са 
туцаничким коловозним застором. 

Са главне приступне саобраћајнице на десној обали се одваја приступни пут ка 
платоу испред машинске и управне зграде на коти 348,00 m.n.m. Овај приступни 
пут је дужине 338,77 m, са константним подужним нагибом од 7,2%, има ширину 
коловоза 6,00 m - за двосмјерни саобраћај, као и асвалтни коловозни застор. 

Нагиби шкарпи насипа су 1:1,5, а код усјека зависно од дубине су 1:1 код 
плитких површинских усјека, а 3:1 у дубоким усјецима.  

Одводњавање оборинских вода са коловоза приступних саобраћајница је 
попречно и подужно, помоћу бетонских ригола, ширине 0,60 m, а потом 
бетонским цјевастим пропустима у ријеку, односно преко банкина у околни 
терен. 

Након изградње објекта бране на ријеци Лим формираће се акумулационо 
језеро узводно од преградног мјеста ХЕ Мрсово са нивоом воде на коти 355,00 
m.n.m. Дио старог локалног пута на лијевој обали ријеке Лим наћи ће се испод 
нивоа воде, заједно са старим пјешачким мостом у Мрсову. Како би се осигурао 
континуитет колских кретања, потопљена дионица локалног пута се измјешта 
ван подручја акумулације у дужини од око 860,0 m (приказано на слици 45, 
означено као дионица В-Г).  
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Слика 46. Ситуациони положај дионице локалног пута на лијевој обали ријеке 
Лима која ће бити потопљена акумулационим језером, као и 

новопројектована –замјенска траса за предметну дионицу вођена уз руб 
акумулације 

Коте нивелете регионалних путева Р 467 Хан Пијесак – Рудо и Р 449 Рудо-
Добрун на дионицама гдје им траса пролази у близини новопројектоване 
акумулације су углавном знатно изнад коте акумулације. Најнижа забиљежена 
кота нивелете регионалног пута са износом 358,30 m.n.m. и појављује се на 
локалитету удаљеном око 360 m мјерено од пјешачког моста у Мрсову идући ка 
сјеверу . 

У Стручном мишљењу и урбанистичко-техничким условима дефинисана је 
обавеза инвеститора да: 

1. ријеши имовинско правне односе и изгради измјештену трасу локалног 
пута и исту стави у јавну употребу. Ова дионица има коловоз ширине 3,5 
m и обостране банкине ширине по 1,0 m, а коловоз је са асвалтним 
застором дужина око 860 m (ситуација приказана на Слици 45). 

2. реконструише дионицу постојећег макадамског пута на релацији од 
Стргачког потока до новоизграђене измјештене дионице локалног пута,  
са постојећим елементима трасе и попречног профила, али са 
асвалтним коловозним застором у дужини од око 4450,0 m, а на 
мјестима гдје је постојећа кота коловоза нижа од 356,00 m.n.m., да 
нивелету подигне на мин. 356,00 m.n.m., јер акумулација има коту воде 
на 355,00 m.n.m. (ситуација приказана на слици 46 означена као дионица 
Б-В)  



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
148 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

 
Слика 47 Ситуација локалног пута, дионица Б-В која се реконструише и 

асвалтира према стручном мишљењу и урбанистичко техничким условима 

3. на дионици постојећег локалног пута са асвалтним коловозним застором 
изврши оправке ударних рупа и пресвлачење асвалтног коловозног 
застора по постојећем стању (ситуација приказана на слици 47 и 
означена као дионица А-Б), 

4. пројектује мјере и објекте за заштиту ножице трупа пута (насипа), како 
регионалних путева тако и постојећег локалног пута, те исте спроведе и 
изгради, на свим дионицама гдје је акумулација у контакту са наведеним 
путевима,  

5. омогући коришћење интерног новоизграђеног приступног пута ка круни 
бране, уколико буде потребно, за потребе приступања ка 2-3 постојећа 
домаћинства на локалитету Љутово, која прилазе објектима остварују 
шумским неуплањеним стазама које ће бити потопљене изградњом 
акумулације. 



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
149 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

 
Слика 48 Ситуација локалног пута, дионица А-Б на којој се санирају 

оштећења и ударне рупе и пресвлачи асвалтом 

Међутим, на јавним расправама о нацрту Студије утицаја на животну средину 
одржаним 14.08.2013.год. у Дому културе у Рудом и 13.09.2013.год. у мјесту 
Мрсово, као и у току јавног увида, становништво МЗ Мрсово је ставило 
примједбу која се односи на потапање висећег моста у Мрсову који представља 
најближу везу између домаћинстава и имања и најближу везу за град, те 
потписали петицију којом траже да се умјесто потопљеног моста изгради нови 
на локацији која је погодна са техничког аспекта. 

У Прелиминарном стручном ставу о примљеним примједбама на Студију 
утицаја на животну средину хидроелектране «Мрсово» број 796/13 од 
01.10.2013.год. инвеститор COMSAR ENERGY HIDRO d.o.o. Бањалука се 
изјаснио да прихвата примједбу мјештана и тражиће се нова локација погодна 
за изградњу новог моста, с тим да се у том случају неће вршити асфалтирање 
постојећег неасфалтираног пута од Старог Рудог до Полимља, нити санација 
постојећег асфалтног коловоза у Старом Рудом. 

Дакле, у Прелиминарном стручном ставу Инвеститор се обавезао изнаћи 
локацију и изградити нови мост, а поред тога као обавезе из стручног мишљења 
и урбанистичко техничких услова остаје: да ријеши имовинско правне односе и 
измјести дио локалног пута који се потапа у зони висећег моста, да нивелету 
локалног пута подигне на мин. 356,00 m.n.m. на мјестима гдје је постојећа кота 
коловоза нижа од 356,00 m.n.m., (јер акумулација има коту воде на 355,00 
m.n.m.), пројектује мјере и објекте за заштиту ножице трупа пута (насипа), како 
регионалних путева тако и постојећег локалног пута, те исте спроведе и 
изгради, на свим дионицама гдје је акумулација у контакту са наведеним 
путевима, да омогући коришћење интерног новоизграђеног приступног пута ка 
круни бране, уколико буде потребно, за потребе приступања ка 2-3 постојећа 
домаћинства на локалитету Љутово, која прилазе објектима остварују шумским 
неуплањеним стазама које ће бити потопљене изградњом акумулације. 
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Новопланиране приступне саобраћајнице, као и интервенције на постојећем 
локалном путу немају негативнан утицај на животну средину. У вријеме 
изградње истих јавиће се незнатан степен буке од грађевинских машина, као и 
прашина при извођењу грађевинских радова, што је ограниченог временског 
трајања и може се свести на најмању могућу мјеру провођењем мјера заштите 
које ће бити прописане у Елаборату заштите животне средине у току извођења 
радова.  

Посматрано дугорочно, са аспекта саобраћајне инфраструктуре, овај пројекат 
има позитиван ефекат за становнике овог подручја, јер ће добити нови мост 
умјесто постојећег висећег.  

Дакле, може се рећи да, посматрано дугорочно, са саобраћајног аспекта, 
планиране интервенције на саобраћајној мрежи у зони утицаја изградње 
хидроелектране Мрсово немају негативних утицаја на животну средину. 

Гробља 
У непосредном окружењу локације предметне хидроелектране евидентирано је 
неколико локација постојећих гробаља. У катастарској општини Старо Рудо, 
постоји нешто веће, ново гробље, као и старо гробље уз Стргачки поток, који су 
евидентирани на терену, као и на геодетским подлогама. Ове локације нису 
угрожене планираном акумулацијом и задржавају се у постојећем стању и у 
постојећим границама. 

Поред још неколико локација мањих гробаља, која такође нису под утицајем 
планиране хидроелектране, на терену постоје и двије локације гробља које су 
под директним утицајем планиране акумулације, а то су стара гробља у насељу 
Дорићи и Полимље. Ријеч је о старим гробљима у којима посљедњих година 
није било покопа. Садрже по 40-50 гробних мјеста. На обје предметне локације 
директно је угрожен плављењем само један дио гробља, на дијелу парцеле која 
је нижа од планиране коте акумулације, па је планирано да се измјести само 
угрожени, нижи дио гробља, и то на дијелове парцеле непосредно уз постојећу, 
тако да се на истом локалитету формира нова парцела гробља (која ће се 
састојати од дијела постојеће парцеле која се налази на вишиј коти и дијела 
нове парцеле коју је инвеститор обавезан да експроприше). 

Планирано је измјештање укупно око 40 гробних мјеста на оба локалитета. 
Начин ексхумације и формирање нове парцеле мора бити у складу са 
законским регулативама из те области уз смјернице надлежне комуналне 
институције. 

Локације гробаља које су угрожене планираном акумулацијом, и које се 
дјелимично потапају су приказане слиједећим фотографијама и ситуационим 
приказом у тренутном, постојећем стању, а такође су приказане и 
новоформиране парцеле предметних гробаља. 
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Гробље у Полимљу 

       
Слика 49 Гробље у Полимњу, на лијевој обали ријеке Лим, које ће бити 

дјелимично потопљено акумулационим језером 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 50. Ситуациони положај гробља у Полимњу које ће бити дјелимично 
потопљено акумулационим језером,  

 

  
Слика 51 Новоформирана парцела гробља у Полимљу 

Акумулација 

Линија експропријације Новопланирана парцела 
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Гробље у Дорићима 

        
Слика 52 Гробље у Дорићима, на лијевој обали ријеке Лим, које ће бити 

дјелимично потопљено акумулационим језером 

 

 
Слика 53 Ситуациони положај гробља у Дорићима, на лијевој обали ријеке 

Лим, које ће бити дјелимично потопљено акумулационим језером 
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Слика 54 Новоформирана парцела гробља у Дорићима 

 

2.4.8. Промјене на природним добрима посебних вриједности и културним 
добрима и њиховој околини, материјална добра укључујући културно 
– историјско и археолошко насљеђе 

Природна цјелина Језеро-Рјечица је, према Просторном плану Републике 
Српске, предвиђена да се заштити до 2015. године у категорији Споменик 
природе. Ово природно добро се налази у Рудом са десне обале Лима. Ова 
Рјечица је обрасла макрофитском вегетацијом, а на појединим мјестима обале 
су обрсле са Sparganium erraticum i Phragmites communis. Извођењем радова и 
радом ХЕ не очекују се значајније промјене на овом природном добру, јер у 
непосредној близини овог локалитета нема интервенција. 

Природна цјелина Виогор-Лим, која је такође према Просторном плану РС до 
2015. године планирана да се стави под заштиту, обухвата све наведене 
ријетке, угрожене ендемичне врсте и њихова станишта. Обухвата акватичне и 
копнене екосистеме. У склопу ове природне цјелине се налази већ формирана 
акумулација на Дрини, те се може сматрати да изградњом акумулације и 
цјелупног система ХЕ "Мрсово", неће доћи до промјена на овом природном 
добру, јер се исто налази изван овог система. 

2.4.9. Промјене пејзажних карактеристика 
При релизацији система ХЕ "Мрсово", доћи ће до значајних, трајних измјена 
пејзажа подручја изнад бране. Наиме, формирањем акумулације, доћи ће до 
трајног потапања дијела равничарског подручја, и формирања великог воденог 
огледала, усљед чега ће доћи до промјене изворних пејзажних карактеристика 
равничарско-долинског пејзажа, у типични језерски пејзаж. Усљед тога очекују 
се и промјене изворних каратеристика пејзажа на рубном дијелу будуће 
акумулације, када ће доћи до промјена постојећег начина коришћења.  

У самом кањонском дијелу, изнад бране, доћи ће до формирања акумулације 
која ће формирати водено огледало, које ће заједно са кречњачким масивима 
формирати нови изглед овог кањонског пејзажа. 

Линија експропријације 

Новопланирана парцела 

Акумулација 
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Слика 55 Пејзаж кањона ријеке Лим 

2.4.10. Промјене усљед рјечних наноса 
Засипање акумулација рјечним наносом спада у класичне проблеме 
хидротехнике и водопривреде. Због формирања наносних наслага у 
акумулационом базену, губи се дио запремине акумулације, чиме се угрожава 
њена основна функција. У случају хидроенергетске намјене акумулације, 
засипање наносом смањује могућност оптималног коришћења акумулационог 
простора за производњу електричне енергије. Наиме, хидроенергетска 
постројења се користе за покривање пикова потрошње управо због 
флексибилности рада. Акумулационо језеро је у суштини складиште енергије, 
тако да се ефикасније користи уколико је веће. Због тога смањење запремине 
акумулације резултира смањењем енергетске производње у хидроелектрани, а 
редукује се и производња постројења током критичних периода - када је 
потрошња велика, а доток у акумулацију недовољан. Поред тога, наносне 
наслаге могу да угрозе сигурност и функције бране и хидроелектране. Најприје, 
постоји могућност да исталожени ријечни нанос, заједно са подводним и 
пливајућим отпадом, затвори улаз у евакуационе испусте на брани или улазе у 
турбине. Оштећења турбина, због абразивног дејства наносних честица, су 
такође неповољна појава која се често јавља. 

Новија истраживања и стечена искуства указују да се процеси засипања 
акумулационих базена морају сагледавати још у фази пројектовања, како би се 
благовремено сагледала динамика промјене њихове енергетско-економске 
вриједности у функцији развоја процеса засипања и предвидиле адекватне 
мјере. Поред мјера превентиве заштите од наноса у сливу акумулације, у овој 
фази примарна су и одговарајућа пројектна рјешења евакуационих органа на 
бранама. У том контексту, може се очекивати одређени утицај засипања 
акумулација након дужег периода експлоатације, у смислу повишења нивоа у 
периодима поводња. 
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Извјесно је такође да ће већи дио тог наноса бити однесен у периодима 
великих вода. Због тога је потребно предвидјети активне мјере праћења 
засипања акумулација и оперативно управљање наносом у смислу повременог 
отварања устава и контроле ерозионих процеса на сливу. 

2.4.11. Промјене усљед ерозионих процеса и клизишта 
Имајући у виду постојеће геоморфолошке карактеристике терена и врло стрме 
рељефне форме, са великим ерозионим потенцијалом, шумски покривач игра 
веома значајну улогу у одржавању равнотеже ерозионих фактора и 
ублажавању интензитета ерозионих процеса.  

На великом дијелу тока Лима, водоток је кањонског типа и ријечно корито је 
усјечено у матични супстрат. Кањон има скоро вертикалне стране.  

Генерално се може закључити да у сливу будуће акумулације Мрсово 
преовлађују ерозиони процеси слабијег интензитета, што је резултат планског 
газдовања шумским фондом и очувањем вегетационог покривача. Међутим, 
треба истаћи да у односу на постојеће стање подлоге, као и климатске 
карактеристике региона, постоје природни услови за развој ерозије уколико би 
дошло до уништавања шумског и осталог вегетациопног покривача, што значи 
да је слив потенцијално ерозионо подручје. Из тога је важно закључити да 
газдовање земљишним простором, а прије свега шумским подручјима, мора 
бити у функцији контроле ерозионих процеса и заштити будућих акумулација од 
ерозионог наноса. 

Услови настанка ерозионих процеса и клизишта: 

 формирањем дебелог делувијалног покривача преко водонепропусне 
подлоге, створени су услови за формирање подземне издани, 

 хетероген састав делувијалних наслага и велике варијације 
инжењерских својства тла са зонама мале чврстоће на смицање, 

 ерозија ножице делувијума од стране ријеке Дрине условила је 
повећање нагиба падине и губитак ослонца у ножичном дијелу. 

 

Узроци активирања ерозионих процеса и клизишта: 

 релативно стрм нагиб падине, 
 утицај подземних вода, 
 неповољна физичко-механичка својства, 
 елувијално-делувијалних наслага у падини, 
 дробинских материјала, 
 ријечна ерозија у ножици клизишта. 

2.4.12. Међусобни односи горе наведених фактора 
Сви утицаји наведени у претходним поглављима неминовно интерактивно 
доприносе цјелокупној промјени и неспорно су повезани у свом кумулативном 
ефекту у фази изградње, као и у фази рада хидроелектране, без примјењених 
техничких и других мјера заштите. Студија у свом даљем садржају, даје приказ 
свих техничких и других мјера заштите којих се извођач радова под надзором 
Инвеститора мора придржавати и примјењивати ради обезбјеђивања захтјева 
за заштиту и унапређење животне средине предметног простора. 



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
156 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

Изградња објекта хидроелектране неминовно доводи до промјене пејзажа, 
уклањања дрвећа, утицаја на водне екосистеме, стварање буке и вибрација, 
као и аерозагађења, а самим тим настаје и промјена природе у погледу визуре. 

Свака промјена на ријеци Лим ће се одражавати на живи свијет унутар воденог 
тока. Свака промјена унутар било којег сегмента животне средине ваздух, 
земљиште, вода ће неминовно утицати на здравље околног становништва, а 
такође и на присутне популације биљака и животиња. 

Могућа је промјена природе у погледу визуре (која не мора да се сматра 
негативном, јер је акумулација водена површина у коме се могу огледати шуме 
и растиње са обронака формира нова аутентична средина за биљке, рибе, 
птице, и остале животиње): 

 Утицај на екосистеме губитком аутохтоних станишта вегетације, 
поремећајем еколошких услова и миграционих токова фауне; 

 Промјена постојећих еколошких фактора у екосистему формиране 
акумулације, поремећај еколошке равнотеже, губитак аутохтоних  
станишта биљног и животињског свијета, утицај на миграције водене 
фауне; 

 Утицаји на пејзаж: мијењање, конфигурација микролокације, 
формирање платоа за тренутно одлагање материјала ископа, 
паркинг за механизацију, привремени објекти градилишта 
(привремени објекти за смештај особља који ће бити запослени на 
градилишту); 

 Заузимање важних или значајних природних станишта фауне и 
флоре;  

 Смањење миграције водне фауне;  
 Радови на спречавању поплава: Смањење приобалне флоре.  
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2.4.13. Опис метода које су предвиђене за процјену утицаја на животну 
средину 

Процјена утицаја хидроелектране на животну средину вршена је користећи 
нормативне и експерименталне методе у истраживачком раду на овом 
пројекту. Од општих метода кориштене су статистичке методе и методе 
моделовања, а од посебних аналитичко-синтетичке методе. 

У изради социолошког дијела ове анализе, која је проведена да би се утврдили 
потенцијални утицаји на становништво, кориштени су сљедећи методолошки 
поступци: 

 Проучавање документације (статистички подаци, подаци из просторних 
планова и других анализа) 

 Опсервација на терену 
 Анкета с представницима локалног становништва и стручњацима. 

2.4.14. Опис директних утицаја и било каквих индиректних, секундарних, 
кумулативних, краткотрајних, средњих и дуготрајних, сталних и 
повремених, позитивних и негативних утицаја 

Директни утицаји који могу настати формирањем акумулације, изградњом и 
кориштењем хидроелектране су заузимање и деградирање земљишта, као и 
уништавање вегетације. Ови утицаји су веома уочљиви, због чега их је лако 
вредновати и контролисати.  

Индиректни утицаји на околину, поред саме локације коју ће заузети 
хидроелектрана, могући су при набавци материјала који ће бити неопходан за 
изградњу хидроелектране, као што је грађевински материјал и на радну снагу. 
Ове утицаје теже је вредновати у односу на директне утицаје.  

Кумулативни утицаји настају заједничким дјеловањем више различитих 
утицаја истовремено. Ове промјене могу изазвати додатне вишеструке утицаје, 
који даље могу изазвати уништење једног или више екосистема или промјену 
њихове структуре. На предметном подручју могу се очекивати кумулативни 
утицаји изазвани изградњом и коришћењем више хидроенергетских објеката 
који већ постоје, као и новопланираних на датом подручју.  

У наредној табели даје се преглед брана и вјештачких акумулација изграђених у 
сливу ријеке Лим узводно од планиране локације ХЕ „Мрсово”: 

Табела 31 Постојеће акумулације и ХЕ у сливу ријеке Лим 

Акумулација и 
ХЕ у сливу 

Лима 

Ријека У употреби од Запремина 
акумулације 

(106m3) 
Потпећ Лим 1967. 44,0 
Сјеница Увац 1979. 190,0 

Бистрица Увац 1959. - 
Кокин Брод Увац 1962. 250,0 

Радојња Увац 1959. 7,0 

Низводно од ХЕ Мрсово је изграђена ХЕ „Вишеград” на ријеци Дрини, са котом 
нормалног успора од 336 мнм. Будућа ХЕ „Мрсово” се планира на репу 
акумулације ХЕ „Вишеград”.  
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Преглед локација хидролошких станица и хидроелектрана са припадајућим 
акумулацијама даје се на сљедећој шеми: 

 
Слика 56 Преглед локација хидролошких станица и хидроелектрана са 

припадајућим акумулацијама на ријеци Лим и притокама 

Подручје у зони бране и акумулације је мале насељености. Појасом 
експропријације за потребе изградње хидротехничких објеката ХЕ "Мрсово“  
обухваћено је  6 стамбених објеката, једна викендица, један пословни објекат и 
једна школа. Поред ових објеката евидентно је постојање већег броја помоћних 
објеката, тако да углавном свако домаћинство има један или више помоћних 
објеката, који су такође обухваћени појасом експропријације заједно са 
матичним објектом. У обухвату експропријације су и двије парцеле са помоћним 
објектима (штале за стоку) чији матични објекти нису у појасу експропријације.  

У појасу експропријације је и један пословни објекат који није у функцији, као и 
објекат основне школе који већ неко вријеме није у функцији због недостатка 
школске дјеце. 

Домаћинствима која се исељавају треба понудити адекватну замјену 
пребивалишта или исплатити новчану надокнаду. Пресељавање домаћинстава 
може довести до позитивних ефеката: формирање нових окућница и изградња 
нових, квалитетнијих, функционалнијих и комунално боље опремљених кућа, 
што омогућује бољи квалитет становања овим грађанима. Са друге стране, 
психолошки услов је посебно важан за људе који живе или имају имање на 
простору будућег објекта или у његовој ближој околини.  

Овај простор се налази простору гдје је оправдан развој транзитног туризма 
који се заснива на потенцијалима чисте и квалитетне животне средине. Туризам 
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може бити извор економског опоравка и један је од главних извора прихода 
земаља у развоју. Основне активности за које овај простор располаже 
потенцијалима су спортови и рекреација на води. Сеоски, планински и 
религијски туризам такође може бити веома атрактиван у овом подручју и треба 
га развијати. 

У фази изградње водозахвата доћи ће до прилива квалификоване радне снаге 
која ће учествовати у његовој изградњи. И локално становништво ће бити 
укључено директно и индиректно у изградњу. Повећаће се потражња за робама 
разних врста, прехрамбеним производима, услугама смјештајних и 
угоститељских капацитета, што ће свакако допринијети и економском и 
друштвеном оживљавању општине Рудо.  

Завршетком градње система мали број локалних становника ће бити запослен 
на пословима одржавања система. 

Негативни утицаји се односе на природну средину, односно на околину, 
утицај на ваздух, воде и земљиште и др. Привремени утицаји који ће бити 
посљедица изградње и рада хидроелектране на предметној локацији су: 

 промјена начина коришћења простора, 
 спровођење грађевинских активности које захтјевају повећан саобраћај 

на приступним путевима због довоза материјала, одвожења отпадног 
материјала, 

 заузимање простора привременим депонијама, складиштима, 
градилиштем и градилишним путевима, 

 повећање загађености атмосеферских вода и околног земљишта због 
спирања отпадних материјала коришћених при изградњи 
хидроелектране, 

 повећање загађености ваздуха због рада грађевинске механизације и 
транспортних средстава 

 негативан утицај на становништво током изградње хидроелектране 
усљед емисије буке и прашине (при грађевинским радовима, 
манипулисању грађевинским материјалима). 

 загађење атмосфере емисијама од сагоријевања енергената у 
погонским моторима грађевинских машина, емисија полутаната, 
емисија прашине, емисија буке. 

У току коришћења хидроелектране могући су слиједећи утицаји на ближу, а у 
случају већег акцидента и на ширу околину: 

 Загађење земљишта и водотокова, односно подземних вода, у 
случајевима неконтролисаног излијевања и неправилног збрињавања 
отпадних и атмосферских вода, као и санитарног и другог отпада.  

 Заузимање земљишта, односно утицај на површину и структуру, као и 
квалитативна својства земљишта предметне локације.  

 Нарушавање пејзажа, као и промјене у диверзитету флоре и фауне 
предметног подручја.  

 Појава локалних дивљих депонија које се јављају усљед неадекватног 
и неконтролисаног одлагања отпада који настаје радом објекта.  

 Појава пожара у случају уградње неадекватне опреме. 
 Утицај на микроклиматске факторе локалитета и то прије свега 

измијењеним микрорељефом, који може бити модификатор климатских 
елемената 
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Предвиђени утицаји представљају утицаје који се могу очекивати, као што су 
миграција животиња које су насељене у непосредној близини извођења радова 
и друго. За разлику од случајних, који не могу да се предвиде, предвиђени 
утицаји се лакше ублажавају и могуће је мјере опоравка лакше реализовати. 

Случајни/изненадни утицаји представљају утицаје који не могу да се 
предвиде, као што су пожари, експлозије и излијевање опасних материја, 
природне непогоде (клизање терена, земљотреси, велике количине 
атмосферских падавина). 

 

2.4.14.1. Могући утицаји у пограничном подручју 

Хидроелектрана "Мрсово" је најнизводнија енергетска степеница на ријеци Лим. 
Идејни пројекти рађени у периоду од 1983. до 2000. године предвиђали су 
формирање акумулације са котом нормалног успора од 358 mnm. Са том котом 
нормалног успора акумулација би у свом узводном дијелу ушла у територију 
Републике Србије и пореметила природни режим течења на граници.  

Новим Пројектним задатком је дефинисано да природни режим Лима не смије 
да ремети профил на граници Републике Српске, односно Босне и Херцеговине 
и Републике Србије. Природни режим течења на граници РС и Србије није 
угрожен формирањем акумулације, а то значи да је водостај Лима на том 
профилу исти и са и без акумулације ХЕ Мрсово. 

Стога је 2012. године урађено Идејно рјешење и предстудија економске 
оправданости за ХЕ Мрсово за коту нормалног успора 355 mnm, три метра нижу 
од КНУ из ранијих пројеката. За ту коту нормалног успора акумулација ХЕ 
Мрсово неће реметити прородни режим течења ријеке Лим на граници између 
Републике Србије и Босне и Херцеговине.  

У Идејном рјешењу из 2012. године дат је прорачун линије нивоа ријеке Лим од 
профила бране до профила моста на ријеци Лим у Рудом. Прорачун је рађен за 
2 случаја: прородни режим течења без бране и за режим течења након 
изградње бране. У наставку се даје графички приказ резултата прорачуна за 
различите мјеродавне протицаје: 

1. Qsr=270,5 m3/s 

2. Q=109,9 m3/s – средњи вишегодишњи протицај 

3. Q1/100=1675 m3/s – стогодишња велика вода 

4. Q1/1000=2574 m3/s – хиљадугодишња велика вода 
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Сликa 57 Линије нивоа при мјеродавном протицају од 270,5 m3/s и 

КМУ=КНУ=355 м.н.м за „природно стање" без акумулације Мрсово и са 
акумулацијом 

 

 
Сликa 58 Линије нивоа при средњем вишегодишњем протицају на профилу 

Мрсово и КМУ=КНУ=355 м.н.м за „природно стање" без акумулације Мрсово и 
са акумулацијом 

 

 
Сликa 59 Линије нивоа при протицају „100-годишње велике воде" и 

КМУ=КНУ=355 м.н.м за „природно стање" без акумулације Мрсово и са 
акумулацијом 
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Сликa 60 Линије нивоа при протицају „1000-годишње велике воде" и 

КМУ=КНУ=355 м.н.м за „природно стање" без акумулације Мрсово и са 
акумулацијом 

Из графичких приказа линија нивоа се види да изградња бране ХЕ Мрсово и 
формирање акумулације неће у хидрауличком смислу утицати на режим 
течења узводно од профила моста у Рудом. 

Као што се може видјети из ове процјене утицаја на животну средину одређени 
утицаји, који се углавном односе на промјену режима вода на ријеци Лим, 
немају утицај на подручје Републике Србије, нити на подручје Републике 
Црне Горе, који би захтијевао посебну примјену додатка II из Конвенције о 
процјени утицаја на животну средину преко државних граница. 
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2.5. Опис мјера које ће носилац пројекта предузети за спречавање, 
смањивање, ублажавање или санацију штетних утицаја на животну 
средину обухвата, мјере за уређење простора, техничко-
технолошке, санитарно-хигијенске, биолошке, организационе, 
правне, економске и друге мјере  

Анализа утицаја планиране хидроелектране на животну средину је показала да 
ће бити и позитивног и негативног утицаја. За одређене утицаје је неопходно 
предузети мјере заштите како би се могуће негативне посљедице свеле у 
прихватљиве границе.  

Мјере које се дефинишу у циљу смањења негативног утицаја на животну 
средину, обухватају широк дијапазон потребних активности у уквиру сваког од 
анализираних утицаја како у фази изградње, тако и у фази експлоатације.  

Уважавајући претходне напомене, податке који су добивени у оквиру анализе 
утицаја као и локалне просторне услове који битно одређују могуће акције, 
мјере заштите животне средине су систематизоване у неколико основних група: 

 опште мјере заштите животне средине, 
 техничке мјере заштите и 
 административне мјере. 

Опште мјере заштите животне средине 
Комплекс општих мјера заштите животне средине обухвата глобална сазнања 
из овог домена која су примјерена глобалној стратегији и локалним просторним 
условима као и карактеристикама хидроелектране.  

Све активности које су прокламоване у склопу опште развојне политике на 
нивоу Републике Српске и Босне и Херцеговине, а које су примјењене кроз 
највише планске документе, потребно је уважити у смислу рационалног 
управљања животном средином за конкретан Инвестициони подухват.  

Инвеститор је обавезан у току изградње придржавати се услова наведених у 
урбанистичко – техничкој документацији. 

У склопу опште развојне политике обезбиједити досљедно поштовање 
регулативе од ширег значаја у погледу граничних вриједности појединих утицаја 
као и регулативе о карактеристикама и параметрима рада хидроенергетских 
објеката. 

Обезбиједити константно праћење стања животне средине, при чему мјерене 
вриједности требају бити јасно истакнуте на видном мјесту у објектима 
хидроелектране. 

Обезбиједити одговарајуће и редовно одржавање хидроелектране.  

Израдити: 
 План заштите од пожара,  
 План приправности и реакције у акцидентним ситуацијама, 
 План управљања отпадом и 
 Друге планове према законској регулативи којима се обезбјеђује 

благовремено предузимање превентивних мјера, као и мјера 
заштите. 
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Техничке мјере заштите животне средине 
Комплекс техничких мјера заштите животне средине обухвата све оне мјере 
које су неопходне за довођење идентификованих негативних утицаја у 
дозвољене границе, као и за предузимање одређених мјера како би се 
одређени утицаји минимизирали, како у процесу изградње, тако и у процесу 
експлоатације.  

У току експлоатације неопходно је у оквиру законске регулативе и рокова, 
обезбиједити вршење редовних контрола примјене наложених мјера заштите 
животне средине, од стране овлаштене институције. 

2.5.1. Мјере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима 
и стандардима и роковима за њихово спровођење 

2.5.1.1. Мјере за заштиту ваздуха 
У складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 
124/12), у слиједећим табелама су представљене Граничне вриједности 
ваздуха - ГВВ, Границе толеранције - ГТ и Толерантне вриједности ваздуха – 
ТВВ концентрације SO2, NO2, CO, O3 и суспендоване честице (PM10, PM2.5): 

Табела 32 Критеријуми за оцјењивање концентрација сумпор диоксида, азот 
диоксида и оксида азота, суспендованих честица (РМ10, РМ2,5), и угљен 
моноксида у ваздуху у зони и агломерацијама 

1. Сумпор-диоксид 
 Заштита здравља Заштита 

вегетације 

Горња 
граница 
оцјењивања 

60% 24-часовне граничне вриједности (75g/cm3, 
не смије се прекорачити више од три пута у једној 
календарској години) 

60% зимског 
критичног нивоа 
(12g/cm3) 

Доња 
граница 
оцјењивања 

40% 24-часовне граничне вриједности (50g/cm3, 
не смије се прекорачити више од три пута у једној 
календарској години) 

40% зимског 
критичног нивоа 
(8g/cm3) 

2. Азот-диоксид и оксиди азота 
 Једночасовна гранична 

вриједност за заштиту 
здравља људи (NO2) 

Годишња гранична 
вриједност за 
заштиту здравља 
људи (NO2) 

Годишњи 
критични ниво 
за заштиту 
вегетације и 
природних еко-
система (NOX) 

Горња 
граница 
оцјењивања 

70% граничне вриједности 
(105g/cm3, не смије се 
прекорачити више од 18 
пута у једној календарској 
години) 

80% граничне 
вриједности 
(32g/cm3) 

80% критичног 
нивоа (24g/cm3) 

Доња 
граница 
оцјењивања 

50% граничне вриједности 
(75g/cm3, не смије се 
прекорачити више од 18 
пута у једној календарској 
години) 

65% граничне 
вриједности 
(26g/cm3) 

65% критичног 
нивоа (19,5g/cm3) 
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3. Суспендоване честице (PM10, PM2.5) 
 Просјечне 24-часовне 

концентрације PM10 
Просјечне 
годишње 
концентрације 
PM10 

Просјечне годишње 
концентрације 
PM2.5

9 

Горња 
граница 
оцјењивања 

70% граничне 
вриједности (35g/cm3, не 
смије се прекорачити 
више од 35 пута у једној 
календарској години) 

70% граничне 
вриједности 
(28g/cm3) 

70% граничне 
вриједности 
(17g/cm3) 

Доња 
граница 
оцјењивања 

50% граничне 
вриједности (25g/cm3, не 
смије се прекорачити 
више од 35 пута у једној 
календарској години) 

50% граничне 
вриједности 
(20g/cm3) 

50% граничне 
вриједности 
(12g/cm3) 

6. Угљен-моноксид 
 Осмочасовни просјек 
Горња граница оцјењивања 70% граничне вриједности (7mg/cm3) 

Доња граница оцјењивања 50% граничне вриједности (5mg/cm3) 

Табела 33 Критични нивои сумпор-диоксида и оксида азота за заштиту 
вегетације 

Период узимања средње 
вриједности мјерења 

Критични ниво Граница толеранције 

Сумпор-диоксид 

Календарска година и зима 
(од 1. октобра до 31. марта) 

20g/cm3 Нема 

Оксиди азота 

Календарска година 30g/cm3 Нема 

Табела 34 Граничне вриједности, толерантне вриједности и граница 
толеранције за заштиту здравља људи 

Период узимања 
средње 
вриједности 
мјерења 

Гранична 
вриједност 

Граница 
толеранције 

Толерантна 
вриједност 

 
Сумпор-диоксид 

Један сат 

350 µg/m3, не смије 
се прекорачити 
више од 24 пута у 
једној календарској 

150 µg/m3 (43% од 
граничне 
вриједности) 1. 
јануара 2013. 

500 µg/m3 

                                                
9 Горња и доња граница оцјењивања за суспендоване честице PM2.5 не примјењују се у случају 
мјерења која служе за процјену испуњености циља смањења изложености суспендованим 
честицама PM2.5 у циљу заштите здравља људи. 
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години године, с тим да се 
граница 
толеранције од 1. 
јануара 2015 године 
и сваких 12 мјесеци 
након тога смањује 
на једнаке годишње 
постотке да би се до 
1. јануара 2021. 
године достигло 0% 

Један дан 

125 µg/m3 не смије 
се прекорачити 
више од три пута у 
једној календарској 
години 

 125 µg/m3 

Календарска година 50 µg/m3  50 µg/m3 
 
Азот-диоксид 

Један сат 

150 µg/m3, не смије 
се прекорачити 
више од 18 пута у 
једној календарској 
години 

75 µg/m3 , (50% од 
граничне 
бриједности) 
1.јануара 2013, с тим 
да се граница 
толеранције од 
1.јануара 2015 
године и сваких 12 
мјесеци након тога 
смањује на једнаке 
годишње постотке, 
да би се до 1. јануара 
2021. године 
достигло 0% 

Један сат 

Један дан 85 µg/m3  

40 µg/m3 (47% од 
граничне 
вриједности) 
1.јануара 2013, с тим 
да се граница 
толеранције од 
1.јануара 2015 
године и сваких 12 
мјесеци након тога 
смањује на једнаке 
годишње постотке, 
да би се до 1. јануара 
2021. године 
достигло 0%  

Један дан 

Календарска година 40 µg/m3 
20 µg/m3 (50% од 
граничне 
вриједности) 

Календарска 
година 
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1.јануара 2013, с тим 
да се граница 
толеранције од 
1.јануара 2015 
године и сваких 12 
мјесеци након тога 
смањује на једнаке 
годишње постотке, 
да би се до 1. јануара 
2021. године 
достигло 0% 

 
Суспендоване честице PM 10 

Један дан 

50 µg/m3 не смије се 
прекорачити више 
од 35 пута у једној 
календарској години 

25 µg/m3 (50% од 
граничне 
вриједности) 
1.јануара 2013, с 
тим да се граница 
толеранције од 
1.јануара 2015 
године и сваких 12 
мјесеци након тога 
смањује на једнаке 
годишње постотке, 
да би се до 1. 
јануара 2021. 
године достигло 0% 

75 µg/m3 

Календарска година 40 µg/m3 

5 µg/m3 (20% од 
граничне 
вриједности) 
1.јануара 2013, с 
тим да се граница 
толеранције од 
1.јануара 2015 
године и сваких 12 
мјесеци након тога 
смањује на једнаке 
годишње постотке, 
да би се до 1. 
јануара 2021. 
године достигло 0% 

48 µg/m3 

 



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
168 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

Угљен-моноксид 

Максимална дневна 
осмочасовна 
вриједност 10 

10 mg/m3 

6 mg/m3 (60% од 
граничне 
вриједности) 
1.јануара 2013, с 
тим да се граница 
толеранције од 
1.јануара 2015 
године и сваких 12 
мјесеци након тога 
смањује на једнаке 
годишње постотке, 
да би се до 1. 
јануара 2021. 
године достигло 0% 

16 mg/m3 

Један дан 5 mg/m3 

5 mg/m3 (100% од 
граничне 
вриједности) 
1.јануара 2013, с 
тим да се граница 
толеранције од 
1.јануара 2015 
године и сваких 12 
мјесеци након тога 
смањује на једнаке 
годишње постотке, 
да би се до 1. 
јануара 2021. 
године достигло 0% 

10 mg/m3 

Календарска година 3 mg/m3 - 3 mg/m3 
Табела 35 Циљна вриједности за приземни озон 

Циљ Период узимања средње 
вриједности мјерења 

Циљна вриједност 

Заштита здравља људи Максимална дневна 
осмочасовна средња 
вриједност (1) 

120 µg/m3 се не смије 
прекорачити у више од 25 
дана по календарској 
години у току три године 
мјерења(2) 

Заштита вегетације Од маја до јула Вриједност АОТ40 
(израчуната из 
једночасовних вриједности) 
18 000 µg/m3  h у току пет 
година мјерења(2) 

                                                
10

 Извор највеће дневне осмочасовне средње вриједности заснива се на проучавању 
осмочасовних узастопних просјека, израчунатих на основу једночасовних података ажурираних 
сваког сата. Сваки тако израчунат осмочасовни просјек приписује се дану у којем се 
утврђивање просјека завршава, тј. Први период рачунања за сваки појединачни дан је 17.00 h 
претходног дана до 01.00 h тог дана; последњи период рачунања за сваки појединачни дан је 
период од 16.00h до 24.00h тог дана. 
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(1) Избор максималне дневне осмочасовне средње вриједности заснива се на проучавању 
осмочасовних узастопних просјека, израчунатих на основу једночасовних података и 
ажурираних сваког сата. Сваки тако израчунат осмочасовни просјек приписује се дану у 
којем се утврђивање просјека завршава, тј. први период рачунања за сваки појединачни дан 
је период од 17.00 h претходног дана до 01.00 h тог дана; последњи период рачунања за 
сваки појединачни дан је период 16.00 h до 24.00 h тог дана. 

(2) Ако трогодишњи или петогодишњи просјек не може да се одреди на основу комплетних 
годишњих података и скупова узастопних годишњих података, минимални годишњи подаци 
неопходни за провјеру усаглашености са циљним вриједностима су: 

- за циљну вриједност ради заштите здравља људи: валидни подаци за период једне године, 
- за циљну вриједност ради заштите вегетације: валидни подаци за период од три године. 

Концентрације опасне по здравље људи мјере се током три узастопна сата на 
локацијама репрезентативним за квалитет ваздуха на подручју чија површина 
није мања од 100 km2, или у зони или агломерацијама, ако је њихова површина 
мања. 

Табела 36 Концентрације опасне по здравље људи и концентрације о којима 
се извјештава јавност 

Концентрације сумпор-диоксида и азот-диоксида опасне по здравље људи 

Загађујућа материја Концентрација опасна по здравље 
људи 

Сумпор-диоксид 500 µg/m3 
Азот-диоксид 400 µg/m3 
 
Концентрације приземног озона опасне по здравље људи и концентрације 
о којима се извјештава јавност 

Сврха Период узимања средње 
вриједности мјерења Граница 

Обавјештење 1 сат 180 µg/m3 
Упозорење 1 сат 11) 240 µg/m3 

За оцјену вриједности квалитета ваздуха подручја која се упоређује са 
граничним вриједностима ваздуха, односно циљним вриједностима ваздуха, 
потребно је посматрати период од 1. јануара до 31. децембра текуће године. За 
оцјену квалитета ваздуха минимални период праћења је пет година.  

За вријеме изградње 

- Примијенити све мјере неопходне да дисперзија лебдећих честица у ваздуху 
буде што мања, током извођења грађевинских радова (ископ, утовар и 
истовар материјала), ублажавати мјерама заштите којима се емисије 
лебдећих честица доводе у граничне вриједности (оптимална влажност 
материјала, квашење и орошавање материјала). 

- Редовно одржавати и oрошавати приступне и друге градилишне путеве као и 
манипулативне платое. Локалне саобраћајнице планирати на начин да се не 
поремети локални и транзитни саобраћај у односу на ситуацију прије почетка 
изградње. 

                                                
11

 У зони или агломерацији утврђују се или предвиђају прекорачења границе у току три 
узастопна сата, а у циљу доношења краткорочних акционих планова ради зажтите здравља 
људи или животне средине по потреби. 
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- Вршити орошавање растреситог материјала приликом скидања површинске 
вегетације, ископа и поравнавања терена. 

- Теретна возила и камионе који ће одвозити/довозити грађевински материјал, 
прије изласка на саобраћајнице очистити од наслага земље која се може 
наћи на точковима возила. 

- Брзину и рад транспортних средстава прилагодити условима пута. 
- Редовним (планским, периодичним) и ванредним техничким прегледима 

машина и возила која ће се користити приликом изградње објеката, 
осигурати максималну исправност и функционалност система сагоријевања 
погонског горива. 

- Користити уређаје, возила и постројења која су, према европским 
стандардима, класификована у категорију с минималним утицајем на 
квалитет ваздуха. 

- Вршити редовну техничку контролу механизације и возила на градилишту и 
користити горива са ниским садржајем сумпора, ради смањења емисија у 
ваздух. 

- Избјегавати непотребан рад грађевних машина (искључивати машине). 
- Не одлагати вишак материјала од ископа или било какав отпад и не 

нарушавати изглед околине тим поступцима, при изградњи приступних 
саобраћајница. 

- На локацији није дозвољено спаљивање било каквог материјала. 
- У циљу оцјене утицаја рада хидроелектране Мрсово на стање квалитета 

ваздуха, предлаже се мониторинг концентрације загађујућих материја у 
ваздуху током изградње, након изградње, као и током рада поменутог 
објекта.   

У току експлоатације 

У току експлоатације предметног енергетског постројења нису потребне мјере 
заштите ваздуха јер је технолошки процес производње електричне енергије 
такав да нема утицаја на ваздух. 

- Након изградње хидроелектране неопходно је извршити поновно мјерење 
квалитета ваздуха, а уколико се уочи да је дошло до прекорачења 
вриједности прописаних Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Сл. 
гл. РС бр. 124/12) и Уредбом о условима мониторинга квалитета ваздуха 
(Сл. гл. РС бр. 124/12), неопходно је прописати додатне мјере заштите. 

- У случају поправки, ремонта или текућег одржавања потребно је користити 
уређаје, возила и постројења која су, према европским стандардима, 
класификована у категорију с минималним утицајем на квалитет ваздуха. 

- Због формирања акумулације воде и утврђивања утицаја исте на 
микроклиматске промјене подручја које захвата ХЕ Мрсово потребно је 
успоставити мониторинг станицу на подручју које захвата акумулација.  

 
2.5.1.2. Мјере за заштиту вода 

На територији Републике Српске, Уредбом о класификацији и категоризацији 
водотока (Сл.гл. РС, бр.42/01), успостављени су критеријуми за класификацију 
и врши се класификација квалитета површинских и подземних вода, као и 
категоризација водотока. Према овој Уредби, ријека Лим припада другој (2) 
категорији. 

Класификација и категоризација врши се ради хармонизације и упоредивости 
оцјене степена антропогених загађујућих утицаја на еколошку функцију воде, 
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одређивања степена погодности вода водотока за постојеће и планиране 
употребе, успостављање циљева квалитета за сваки дистрикт или дио ријечног 
слива и посебно ради контроле успјешности свих предузетих мјера заштите које 
имају за циљ спречавање погоршања стања и постепено побољшање и обнову 
свих површинских вода укључујући и вјештачке и јако модификоване водотоке. 

Отварање великих градилишта, какво ће бити приликом изградње 
хидроелектране Мрсово, увијек има негативан утицај на средину, посебно на 
квалитет воде. У току извођења радова мора се испоштовати основни захтјев 
да се не угрози квалитет подземних и површинских вода. Утицај на одржавање 
квалитета вода, одражава се и на квалитет флоре и фауне водотока, а тиме и 
на квалитет животне средине. 

У току изградње али и експлоатације хидроелектране потребно је водити 
рачуна о предузимању свих потребних мјера, које су наведене у тексту који 
слиједи, за спречавање загађења како површинских тако и подземних вода. 

За вријеме изградње 

- Одводњу и пречишћавање отпадних вода вршити у складу са Главним 
пројектом; 

- Изградити контролисан затворени систем одводње са асфалтираних 
површина, са сепараторима масти и уља, којим је могуће постићи 
квалитет воде у складу са Правилником о условима за испуштање 
отпадних вода у површинске воде (Сл. гласник РС 44/01); 

- Употријебљене воде са градилишта прихватати сигурним системима 
канализације, скупљати у одговарајућим резервоарима и пречишћавати 
на прописани начин прије испуштања у реципијент; 

- Објекти за пречишћавање отпадних вода морају бити непропусни и 
истим мора бити осигуран прилаз специјалним возилима ради чишћења; 

- Сав материјал од ископа, који неће бити одмах употријебљен у 
изградњи, мора бити депонован на за то предвиђеним локацијама у 
складу са Пројектом организације градилишта (депоније вишка 
материјала) заштићеним од појаве ерозије, као и ван прогнозираних зона 
високог ризика од загађења вода; 

- Депоновање не вршити у кориту и уз обале водотока, или зонама 
санитарне заштите као и зонама високог ризика од загађења вода. У 
случају да се ови локалитети нађу на водном добру или јавном водном 
добру потребно је тражити водопривредну сагласност; 

- Користити чисти материјал за насип у близини водотока, без примјеса 
земље или других нечистоћа; 

- Све активности предвиђене пројектном документацијом у зони ријеке 
треба да се реализују уз што мању деградацију читавог простора са 
циљем очувања постојећег биљног и животињског свијета и њихових 
станишта; 

- Радове на изградњи проводити тако да се не поремети хидраулички 
режим течења подземних вода, прихрањивања издани и сл.; 

- Смјештај и сервисирање механизације вршити на намјенском, 
водонепропусном простору, изван зона дефинисаних као зоне високог 
ризика од загађења вода.; 

- Забранити поправак механизације и замјену уља у зонама високог 
ризика од загађења вода и близини ријечних корита; 

- На локалитетима градилишта, за потребе радника поставити еколошке 
тоалете. 
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- Приступити изради Програма санитарне заштите изворишта Крупица, 
чији је саставни дио и Елаборат о квалитету и резервама подземне воде. 
Тим документом би се прописале зоне санитарне заштите изворишта на 
бази математичког модела струјања подземне воде и мјере заштите по 
појединим зонама. 

У току експлоатације 

- Изградити систем за сакупљање и пречишћавање оборинских вода са 
манипулативних површина бране и постројења машинске зграде 
изградњом сепаратора масти и уља; 

- Санитарне отпадне воде одводити путем септичке јаме у биодиск на 
пречишћавање. Биодиск редовно одржавати у функционалном стању; 

- Одржавати сливнике за прикупљање воде са манипулативних површина 
и сепараторе масти и уља; 

- Атмосферске отпадне воде и зауљене отпадне воде са манипулативних 
и радних површина, одводити у сепаратор масти и уља на 
пречишћавање, а затим у крајњи реципијент; 

- Испуштање отпадних вода на мјестима у којима не постоји изграђена 
јавна канализациона мрежа мора се вршити према одредбама 
Правилника о третману и одводњи отпадних вода за подручје градова 
и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. гласник РС" број 68/01). То 
за појединачне стамбене објекте у ширем обухвату ХЕ Мрсово 
подразумијева изградњу водонепропусне септичке јаме, што је као 
техничко рјешење могуће у овој конфигурацији терена; 

- Уколико се нека од постојећих индивидуалних септичких јама потопи 
изградњом акумулације обавеза Инвеститора је да изгради нову 
септичку јаму; 

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

- Плутајући нанос (пластична амбалажа, кесе и сл.) у акумулацији редовно 
сакупљати и складиштити на привремену локацију до преузимања од 
стране надлежне комуналне службе; 

- Извршити издвајање корисних компоненти из плутајућег наноса (нпр. 
дрво); 

- Планирати мјере трајног побољшавања еколошког стања ријечне долине 
на цијелом потезу коришћења; 

- Преливне објекте на преградама диспозиционо поставити тако да 
несметано по властиту безбједност могу да евакуишу велику воду 
вјероватноће 0,1%; 

- Поставити и оржавати уочљиве знакове о забрани свих активности на 
води и на ријечним обалама, узводно 500 m oд бране и редовно 
контролисати испуњење ових услова; 

- Корисник је дужан израдити Оперативни план одржавања и одржавати 
системе и објекте за пречишћавање вода у складу са Планом; 

- Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са 
Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде 
(Сл. гласник РС, 44/01) и Правилником о третману и одводњи 
отпадних вода за подручја градива и насеља гдје нема јавне 
канализације (Сл. гласник РС, 68/01). 
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2.5.1.3. Мјере за заштиту земљишта 
За вријеме изградње 

Наведене мјере заштите ваздуха и вода које се односе на сакупљање и 
каналисање отпадних и оборинских вода са манипулативних платоа и мјере 
које су предузете за складиштење и кориштење нафтних деривата, су уједно и 
мјере за заштиту земљишта. 

- Прије почетка изградње потребно је планирати приступне путеве за 
механизацију као и одлагалишта (депоније) на локалитетима гдје ће бити 
најмања штета за биљни покров; 

- Сви радови се морају одвијати у оквиру димензија градилишта 
дефинисаног пројектном документацијом како би се спријечила 
деградација околног земљишта; 

- Извођачима радова треба строго нагласити одговорност чувања цијеле 
околне вегетације и земљишта унутар и изван грађевинске зоне; 

- Максимално сачувати постојећу вегетацију (сјечу шума свести на 
минимум да би се избјегле појаве ерозије и клизања земљишта);  

- У случају појаве ерозионих процеса предузети хитне мјере 
стабилизације тла; 

- Материјал из ископа депоновати на депонијама које су предвиђене за те 
намјене; 

- Материјал из ископа који неће бити употребљен у току грађевинских 
радова депоновати на локације која су предвиђене за те намјене а које 
су заштићене од појаве ерозије; 

- Избјегавати деградацију тла у смислу узимања грађевинског материјала 
из падина подложних клизању; 

- Извођење антиерозионих и биоинжењерских радова на позајмиштима 
грађевинског материјала, привременим и сталним депонијама ради 
спречавања појаве клизишта и нестабилности косина; 

- Смјештај свих возила и механизације која користе течно гориво мора 
бити на уређеном водонепропусном платоу уз строгу контролу 
евентуалног загађења (процуривање); 

- Течна горива чувати у простору за ову намјену који мора имати чврсту, 
водонепропусну подлогу, мора бити наткривен и ограђен и са ознаком 
забране приступа незапосленим и неовлаштеним лицима. 

- Уколико дође до излијевања горива одмах приступити санацији загађене 
површине; 

- Обезбједити средство за сухо чишћење земљишта у случају просипања 
хемикалија на земљиште; 

- Ревитализација околног земљишта са биолошком и механичком 
консолидацијом након завршетка радова; 

- Проводити редовно и контролисано збрињавање комуналног и опасног 
отпада на прописан начин, односно забранити било какво привремено 
или трајно одлагање отпадног материјала на околно тло, осим на за то 
Пројектом организације градилишта и Планом управљања отпадом 
предвиђеним мјестима; 

- Након завршетка радова потребно је санирати приступне путеве, 
привремена паркиралишта механизације и опреме те уклонити вишак 
грађевинског и отпадног материјала са ширег простора око мјеста 
грађења; 
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За вријеме експлоатације: 

- На одговарајућим мјестима потребно је поставити контејнере затвореног 
типа за прикупљање комуналног отпада;  

- Манипулативни плато у кругу хидроелектране потребно је асфалтирати 
да би се спријечило процуривање нафте и њених деривата у земљиште 
и евентуално цурење из моторних возила која се крећу у кругу 
хидроелектране; 

- Сва механизација која ће се користити треба да буде на асфалтираном 
платоу предвиђеном за паркинг; 

- Инвеститор је обaвезан, ако у свом раду буде радио као увозник и 
корисник хемикалија, да са истима поступа у складу са Законом о 
хемикалијама; 

- Строго контролисање манипулисања нафтом и нафтним дериватима уз 
максималне мјере заштите; 

- Одредити начин складиштења и чувања горива, мазива и уља као и 
депоновање старог уља и мазива; 

- Бурад која ће се користити за чување горива морају бити од 
поцинкованог челичног лима, заварене конструкције са по два челична 
обруча ради заштите при премјештању, утовару и истовару; 

- У случају да се горива, уља и мазива чувају у подрумским просторијама 
подови требају бити такви да се искључује могућност стварања искри 
при помјерању буради. Под подрумске просторије такође мора бити 
непропустан за евентуална цурења и од ватроотпорног материјала; 

- Обавезно је редовно прегледање градилишта како би се уочило могуће 
загађење или појава ерозије како би се правовремено приступило 
санацији; 

- Редовно одржавање и чишћење сабирних уљних јама испод турбина; 
- На мјестима која су највише захваћена ерозионим процесима, 

деградиране површине слива, предвидјети одговарајуће мјере заштите 
од ерозије (шумско-мелиоративне радове) као и пошумљавање као једна 
од битних мјера заштите земљишта од ерозионих процеса; 

- У случају акцидената, потребна је хитна интервенција у складу са 
оперативним плановима интервентних мјера у различитим акцидентним 
ситуацијама. 
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2.5.1.4. Мјере заштите од буке и вибрација 
Највиши допуштени еквивалентни нивои вањске буке одређени су према 
намјени и према Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и 
шума (Сл. лист СРБиХ бр. 46/89) подручја и дати су табеларно у наставку.    

Табела 37 Нормативно прописане вриједности нивоа буке 

ПОДРУЧЈЕ 
(ЗОНА) 

НАМЈЕНА ПОДРУЧЈА Највиши дозвољени ниво 
вањске буке (dBA) 

Еквивалентни 
нивои 

Вршни 
нивои 

дан ноћ L10 L1 

I Болничко, љечилишно 45 40 55 60 

II Туристичко, рекреацијска, 
опоравилишно 

50 40 60 65 

III Чисто стамбено, васпитно-
образовне и здравствене 
институције, јавне зелене и 
рекреацијске површине 

55 45 65 70 

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

60 50 70 75 

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

65 60 75 80 

VI Индустријско, складишно, 
сервисно и саобраћајно без 
станова 

70 70 80 85 

НАПОМЕНА: 
У смислу овог правилника дан је од 06.00 до 22.00 сата, а ноћ је од 22.00 до 06.00 
сати. 
Вршни нивои L10 и L1 су они нивои буке, који су прекорачени у трајању од 10 % односно 
1% укупног времена мјерења односно период дан или ноћ. 

За вријеме изградње 

- Користити атестирану опрему и уређаје, конструисане или изоловане да 
у животну средину не емитују буку преко дозвољеног нивоа, 

- Поштовати уобичајено радно вријеме током дана, посебно у близини 
насељених мјеста, 

- Вршити мјерења нивоа буке у периоду рада и на основу добијених 
вриједности примјењивати мјере заштите од буке у насељеним 
мјестима, као и мјерења буке на радним мјестима у контексту безбједног 
и здравог рада на радном мјесту запослених на изградњи предметног 
пројекта, 
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- У случају да резултати мјерења нивоа буке превазилазе дозвољене 
вриједности забранити кориштење механизације која производи 
прекомјерну буку, 

- Израдити Пројект заштите од буке. 
- Искључивати моторе заустављене механизације и машина. 
- У фази пројектовања, потребно је израдити главни пројект заштите од 

буке уважавајући максимално допуштене нивое буке на одговарајућим 
мјерним мјестима. 

У току експлоатације 

- У циљу спречавања емисије прекомјерне буке из објекта хидроелектране 
потребно је редовно праћење исправности и одржавање инсталисане 
опреме и уређаја према техничким стандардима. 

- Машинска зграда, као највећи извор буке, треба да буде звучно 
изолована тако да спријечи ширење буке. 

- Уређаји који емитују буку морају бити атестирани, односно конструисани 
или изоловани да у спољну средину не емитују буку преко дозвољеног 
нивоа. 

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

- Придржавати се мјера заштите од буке уређаја смањеном емисијом буке 
у животну средину и подизањем зеленог појаса, уз правилан одабир и 
диспозицију дрвореда и другог зеленила у циљу формирања заштитних 
баријера. 

 
2.5.1.5. Мјере за спречавaње и смањење чврстог отпада 

За вријеме изградње 

- Забранити даље одлагање отпада на постојећу градску депонију, а у склопу 
радова на изградњи објеката хидроелектране и приступних путева санирати 
депонију и обалу ријеке на тој локацији, 

- У току извођења радова на иградњи предметних објеката, негативан утицај 
чврстог отпада минимализовати његовим правилним збрињавањем. Због 
тога је потребно на предметној локацији поставити затворене 
водонепропусне контејнере за одлагање чврстог отпада. Обавезно вршити 
одвојено одлагање отпада те комунални отпад одлагати одвојено од 
грађевинског отпада, отпада од ископавања, отпада од крчења вегетације и 
сл.  

- Сав отпад који ће настајати у току извођења радова се мора одвојити према 
врстама и одлагати у водонепропусне контејнере, а даље га збрињавати у 
договору са надлежним комуналним предузећем са којим ће инвеститор 
морати имати склопљен уговор о збрињавању отпада. 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 процесу 
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 



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
177 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

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. 

- Уговоре за збрињавање свих врста отпада закључити у складу са 
Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са 
произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада 
(Сл. гласник РС, број 118/05). 

- Отпадна уља и мазива прикупљати у посебним бачвама, складиштити у 
индустријском кругу хидроелктране на наткривеној подлози, а затим 
испоручивати овлаштеној институцији на рерафинацију. 

- Приликом израде Елабората о уређењу градилишта поред осталог 
дефинисати начин збрињавања отпадних вода, грађевинског и другог отпада 
те предвидјети тачне количине материјала, који ће се морати одстранити 
приликом извођења радова и израдити план њиховог одлагања. 

- 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. 

- У случају неконтролисаног испуштања горива, техничких уља и масти из 
механизације и машина које се користе при раду, обезбиједити средства за 
брзо упијање нафтних деривата, а загађено земљиште механички 
одстранити. Загађено земљиште које се одстрани мора се одложити у 
водонепропусан контејнер (предвиђен за одлагање опасног отпада) до 
његовог коначног збрињавања. Отпад који настаје на овај начин представља 
опасан отпад и наведена врста отпада се не смије мијешати и одлагати 
заједно са другим отпадом. 

- Обавезно урадити Акциони план заштите у случају просипања опасних 
материја, у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода, као 
и земљишта.  

У току експлоатације 

- Произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво 
складиштење отпада прије његовог поврата или одлагања. Произвођач или 
ималац отпада може вршити поврат или одлагање сам користећи адекватну 
опрему, поступак или постројење за поврат или одлагање у складу са 
прописаним условима или користећи овлаштену службу за третман отпада уз 
надокнаду. 

- Обавезно за постројење хидорелектране израдити План управљања 
отпадом према члану 26. и 27. Закона о управљању отпадом (Сл. гл. РС, бр. 
53/02 и 65/08). Такође одредити лице које ће вршити послове координације 
управљања отпадом – координатора за отпад. 

- У Уговору о преузимању/збрињавању отпада морају бити дефинисани: обим 
услуга одговорног лица, временски рок за који уговор важи, врсте отпада и 
поступак одлагања-третмана, количину или запремину отпада, начин 
испоруке или преузимања отпада, обавезе и одговорности обију страна, 
одговорност одговорног лица за поступање са отпадом у смислу његовог 
поновног коришћења, рециклаже, третмана или коначног одлагања на 
еколошки прихватљив начин и остале одредбе у складу са чланом 6 
Правилника о условима за пренос обавеза управљања отпадом са 
произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада 
(Сл. гл. РС, бр. 118/05). 
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- Све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним 
институцијама у складу са Каталогом отпада (Сл. гласник РС, број 39/05) и 
Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са 
произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада 
(Сл. гласник РС, број 118/05). 
 

2.5.1.6. Мјере за заштиту флоре, фауне и екосистема 
Присуство и утицај хидроакумулација на подручју слива ријеке Дрине, оних које 
већ раде, а и оних које су планиране, на околни живи свијет није занемарив. 
Оваква распоређеност акумулација свакако усложњава успостављање и 
спровођење мјера заштите, као и предвиђање утицаја на живи свијет и природу 
уопште. 

Заштиту водених и копнених екосистема овога подручја потребно је ускладити 
са домаћом и међународном правном регулативом, првенствено са: Законом о 
заштити животне средине (Службени гласник Републике Српске, број 71/12), 
Законом о заштити природе (Службени гласник Републике Српске, број 
113/08), Законом о шумама (Службени гласник Републике Српске, број 75/08), 
Законом о водама (Службени гласник Републике Српске, број 50/06), Законом о 
ловству (Службени гласник Републике Српске, број 60/09), Законом о 
рибарству (Службени гласник Републике Српске, број 72/12) и међународним 
конвенцијама чији је потписник наша држава: Оквирна конвенција УН о 
климатским промјенама, Протокол из Кјота, Конвенција УН о биолошком 
диверзитету, Бернска Конвенција о заштити европских дивљих врста и 
природних станишта, ЦИТЕС Конвенција, Конвенција о међународној трговини 
угроженим врстама дивље флоре и фауне. 

Да би овај простор у највећој могућој мјери задржао природне карактеристике 
треба примијенити принцип одрживог развоја који ће задовољити потребе 
човјека без значајног нарушавања еколошке равнотеже. 

Неопходно је увести мониторинг за праћење свих компоненти живе и неживе 
природе како би се обезбиједило контролисање свих негативних утицаја на 
природно окружење. Мониторинг треба вршити у току изградње и рада 
постројења. 

За вријеме изградње 

- Приликом извођења планираних радова треба строго водити рачуна да се 
што мање наруши стабилност екосистема. Извођење радова треба 
обављати у границама обухвата радова дефинисаним урбанистичким 
документима (извођење радова ван пројектованих није дозвољено, а ако се 
то деси треба омогућити нову процјену и нове услове заштите природе) и 
под надзором одговарајућих стручњака.  

- У фази изградње ће се добити велике количине камена, земљишта и дрвета 
које треба користити на овоме или на неком другом подручју у сагласности 
са надлежним службама. Квалитетнија земља из ископа  се може користити 
за рекултивацију околног земљишта и насипа. До употребе, ову земљу 
депоновати на одређене локације и заштити од ерозије. Вишак земљишта, 
камена и дрвета се не смије депоновати дуж ријеке. Забрањује се 
депоновање било које врсте отпада на предметној локацији. 

- Постојећу вегетацију треба максимално чувати, а на обешумљеним 
површинама планирати шумско-мелиоративне радове. 
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- Инвеститор је дужан извршити стручну процјену за количину дрвне масе која 
ће се искрчити сјечом шуме за потребе изградње ХЕ и успостављање 
акумулације, а процјена се мора извршити прије подношења захтјева за 
издавање еколошке дозволе за ХЕ „Мрсово“. 

- Сјечу шуме на падинама које окружују језеро вршити у складу са интересима 
акумулације тј. да се спријечи ерозија и засипање језера и отварање 
клизишта. Током изградње потребне инфраструктуре и објеката 
хидроелектране могуће је да дође до одрона и ерозије што може довести до 
јаче деградације већег дијела екосистема. Ако је потребно у току изградње, а 
касније као дио уређивања простора неопходно је заштитити и учврстити 
најкритичније дијелове биотопа. Након тога је неопходно насељавање 
деградираних површина одређеним врстама биљака што представља 
ревитализацију нарушеног екосистема.  

- За организацију унапређења, заштите и искоришћавања рибљег фонда 
требало би изградити салмонидно мрјестилиште одређено које би 
обједињавало производњу млађи, производњу конзумне рибе (кавезни или 
слични узгој), те експлоатацију  рибе из отворених водених средина, 
вршењем спортског риболова. Овакво удружење би се бавило унапређењем 
и заштитом цјелокупног воденог и ужег обалног простора, укључујући и 
узгојне мјере из области шумарства (подизање шумских засада, борба 
против бујица). 

- По завршетку изградње акумулације долази до спуштања затварача на 
преливним пољима ради пуњења акумулације. Динамика спуштања 
затварача се мора прилагодити захтјеву да се обезбиједи неопходна 
проточност на низводном току ријеке 

- Придржавати се свих мјера заштите воде и ваздуха јер оне уједно 
представљају мјере заштите за флору и фауну. 

- Акцидентне ситуације су могуће усљед хаварије радних машина у току 
изградње хидроелектране. Посљедице ће се рјешавати и санирати у 
сагласности са релевантним законима. 

- Приликом извођења радова и кориштења објекта максимално уложити 
напоре како би се сачувале све биљне и животињске врсте које су у 
категорији заштићених (ендемичне, ријетке и угрожене). 

- Извођач се обавезује да уколико се у току рада открије природно добро које 
је геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског поријекла, а 
за које се претпоставља да има карактер споменика природе обавјестити 
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа 
Републике Српске и предузети све мјере како се природно добро не би 
оштетило до доласка овлаштеног лица. 

- Неопходно је извршити детаљна и дуготрајна истраживања водоземаца, 
гмизаваца, птица и сисара да би се поуздано могло рећи које су врсте птица 
присустне на овоме подручју и на основу тога извршити валоризацију на 
основу које би се могао прописати адекватан мониторинг.  

- Ограничити крчење вегетације, кретање грађевинских машина, механизације 
и транспортних средстава искључиво на простор одобрен Главним 
пројектом. 

- Извршити хортикултурно уређење овог простора коришћењем аутохтоног 
садног материјала, а у функцији заштите од буке и прашине, као и функцији 
очувања природног изгледа пајзажа. 

- Површине оштећене грађевинским радовима након завршених радова 
довести у првобитно стање или уредити у складу са Пројектом вањског 
уређења на том простору. 



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
180 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

- Вршити предузимање мјера за заштиту од пожара. 
- Спречавање акцидентних ситуација (изливање масти, уља, и других опасних 

материја у околна станишта). 
- При пројектовању позиције будућег далековода, на дијелу који пролази кроз 

шумска подручја, одабрати најповољнију трасу са становишта очувања 
стабилности шумских екосистема. Посебну пажњу је потребно посветити 
заједницама црног бора које су фрагментарно заступљене у ширем рејону 
разматраног подручја. 

У току експлоатације 

- Након извршених радова обавезно спровести мјере рекултивације и 
санације терена у форми ремедијације (околног земљишта, насипа). За 
санацију терена може се користити квалитетна земља из ископа. 

- Неопходно је формирати и побољшати фитосанациони појас приобаља 
као намјенски појас који ће имати заштитну и еколошку функцију. Појас 
формирати од врста које су отпорне на промјену водног режима. То су 
свакако аутохтоне врсте које су градиле узани појас хигрофилне 
вегетације (Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Salix fragilis, Salix alba i 
Populus alba). Врсте дрвећа које су посјечене на обалама треба 
замјенити врстама које су ту расле прије потапања и које добро подносе 
промјену водног режима. Хортикултурно уређење локација извести као 
слободно непарковско уз употребу искључиво аутохтоне флоре. 

- Дефинисати објекте, параметре и локалитете за успостављање 
дуготрајног мониторинга уз неопходно уважавање науке и струке. 
Мониторингу ће бити подвргнута флора и фауна која ће се пратити у 
воденом и копненим екосистемима. Одмах по пуштању у рад ХЕ 
неопходно је сагледати промјене које су настале приликом изградње. 

- Праћење популација зообентоса, фитобентоса, зоопланктона и 
фитопланктона у току изградње и рада акумулације како би се дошло до 
нових спознаја о понашању природних популација у новонасталим 
условима, што би имало велике користи у развоју како фундаменталне, 
тако и апликативне биологије.  

 
2.5.1.7. Мјере за заштиту ихтиофауне 
- Прије почетка било каквих радова на риболовној води обавезно 

обавијестити корисника. 
- Инвеститор је обавезан са корисником риболовне зоне склопити уговор у 

циљу очувања рибљег фонда. 
- Очување рибљег фонда, посебно младице и липљена, при чему 

нарочиту пажњу треба посветити природним мријестилиштима у 
периодима мријешћења 

- Очување рибљег фонда омогућити рибљим преводницама, 
преносницама или редовним порибљавањем аутохтоним врстама. 

- Водозахват изградити тако да не буде угрожен еколошки прихватљив 
минимални проток воде који ће омогућити обављање нормалне функције 
водених организама уз нормалну репродукцију и одржавање биолошке 
разноврсности водотока низводно од бране, а самим тим и постојећег 
екосистема. 

- Сво вријеме током грађења се мора обезбиједити несметана проточност 
корита, како не би биле угрожене рибе на низводним дионицама. 
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- Приликом преграђивања корита ријеке морају се предузети мјере 
заштите риба. Рибе се у сарадњи са риболовачким друштвом требају 
пребацити у проточни дио ријеке. Све активности на градилишту морају 
се одвијати кроз сарадњу риболовачког друштва и инспекторима за 
екологију. 

- Стално пратити одржавање и развој популација ријетких угрожених 
врста и предузимање мјера њихове заштите 

- Вјештачко порибљавање вршити одраслом млађи, и то у већем обиму 
- Трајна забрана вршења спортског риболова младице и липљана до  

формирања богатијег рибљег насеља, када се може одобрити риболов у 
ограниченом обиму.  

- Послије формирања акумулације у циљу заштите аутохтоних рибљих 
популација треба строго забранити уношење алохтоних врста риба. 

- Могућу реконструкцију будућег насеља риба, колико је могуће треба 
усмјерити ка организацији економски рентабилне и програмиране 
експлоатације 

- За највећи дио акумулације треба одабрати одговарајуће дубинске врсте 
риба из породице салмонида и вршити стално порибљавње, и то 
одраслом млађи (језерска пастрмка, језерска златовчица). Тако би се 
„покрила“ рибама и она профундална водена подручја, гдје, иначе ни 
аутохтоне рибе не могу живјети. 

- Праћење, чување и заштита квалитета воде кроз обезјеђење провођења 
зконских и других прописа 

- Одредити ловостај, забрану вршења спортског риболова, максимални 
дневни улов риба и минималних мјера за сваку поједину врсту риба и 
начина и врсте спортског риболова (справе, алати, мамци...) 

- Изградити производно мријестилишно - рибогојни објект за 
обезбјеђивање млађи за порибљавање 

- Потебно је предвидјети интензивно порибљавање које треба бити 
регулисано израдом и примјеном научно-стручних Програма 
порибљавања које ће допринијети успостављању квалитетно-
квантитативног стања ихтиофауне прије формирања акумулације. 

- Порибљавање вршити са млађи која има сертификат да је млађ здрава 
и да нема вирусних, бактеријских и паразитских болести.  

- Порибљавање вршити у прољетно-љетном и јесењем периоду у складу 
са временом природног мријеста 

- Успоставити одговарајући еколошки минимум, намјенским испуштањем 
воде из акумулације у периоду ниског водостаја 

- Свакодневно контролисати подручје у обухвату XЕ од загађења које 
може довести до угинућа и масовног помора рибљег фонда 

- У случају угинућа риба одмах обавијестити надлежне институције из 
области рибарства. 

- Вршити повремену контролу ефикасности порибљавањја и на основу 
добијених података уводити одговарајуће мјере 

- Неопходно је детаљније истражити организме класа водоземаца, 
гмизаваца, птица и сисара, а затим успоставити адекватан мониторинг 
што би допринијело заштити станишта ових организама 

- Праћење популација зообентоса, фитобентоса, зоопланктона и 
фитопланктона у току изградње и рада акумулације како би се дошло до 
нових спознаја о понашању природних популација у новонасталим 
условима, што би имало велике користи у развоју како фундаменталне 
тако и апликативне биологије. 
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- Спријечити напрасно и брзо пражњење акумулације  приликом извођења 
редовних ремонта бранских постројења, како не би дошло до физичких 
поремећаја водене средине 

- Постављање уређаја који спречавају улазак риба у излазне грађевине, 
односно турбинска постројења хидроелектране 

- Сачувати водене и  копнене врсте које су у категорији заштићених врста 
(ендемичне, ријеткр и угрожене). Ендемични и ријетки облици међу 
воденим и копненим организмима представљају баштину о којој се треба 
посветити посебна пажња. Ови облици морају на дужи период бити 
континуирано праћени у току изградње и рада ХЕ како би се дошло до 
спознаје о понашању природних популација у новонасталим условима. 
Можемо претпоставити шта се дешава усљед промјене физичко-
хемијских карактеристика воде, а знати након детаљног проучавања и 
праћења.  

 
2.5.1.8. Мјере за заштиту пејзажа 

За вријеме изградње 

- Смањити непотребно уништавање околних површина. 
- Спријечити стварање депонија, и непредвиђених одлагалишта 

грађевинског и другог отпада. 
- Забранити крчење шума и вегетације изван површина предвиђених 

техничком докумнетацијом 
- Спровести мјере за заштиту од пожара 
- У току израде Главног пројекта треба израдити Пројекат пејзажног 

уређења. 

У току експлоатације 

- Додатно хортикултурно уредити и одржавати зеленило на простору 
бране. 

- Рекултивисати површину на којој је било смјештено радничко насеље. 
- Рекултивисати површине на којима је било смјештено привремено 

одлагалиште грађевинског отпада и земље. 
- Уклонити неподесни ријечни нанос (смеће, дрвна маса и др.) са 

приобаља акумулације  

 

2.5.1.9. Мјере заштите здравља људи 

За вријеме изградње 

- У циљу минимизације утицаја на здравље радника, околног 
становништва и ресурса животне средине, рад треба да се организује у 
строго хигијенско – санитарном режиму 

- Домицилном становништву и заинересованој јавности треба 
презентовати позитивне и негативне ефекте имплементације пројекта 
изградње ХЕ, а отпоре и конфликте интереса због пејзажних, имовниских 
и других аспеката са разумјевањем размотрити и наћи адекватно 
рјешење 

- Током изградње потребно је осигурати службу примарне задравствене 
заштите за раднике на градилишту како не би дошло до додатног 
оптерећења на локалну задравствену заштиту 
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- Инвеститор је обавезан, уколико се изградњом објеката појави било који 
негативан утицај на здравље људи и животну средину, изврши 
обавјештавање у складу са одредбама Закона о заштити животне 
средине (Сл. гласник РС број 71/12) и надлежностима Министарства 
задравља и социјалне заштите Републике Српске. 

- Инвеститор је дужан обезбиједити хигијенско–техничке мјере заштите 
радника, радну одјећу, превентивне здравствене прегледе и друге мјере 
личне и колективне заштите радника градилишта 

У току експлоатације 

Мјере заштите здравља становништва у току експлоатације ће бити проведене 
кроз мјере заштите од буке, мјере заштите воде, земљишта и ваздуха.  

Обавеза Инвеститора је да изврши благовремено обавјештавање уколико се 
појави било који негативан утицај на здравље људи и животну средину у току 
изградње и експлоатације предметне хидроелектране у складу са одредбама 
Закона о заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр. 71/12) и 
надлежностима Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске. 

Када се ради о заштити здравља становништва, потребно је слиједити 
Здравствену политику и стратегије за здравље у Републици Српској до 2010. 
године и препоруке Стратегије 5. за праћење и редукцију ризичних фактора 
животне и радне средине и јачање инфраструктуре и функције установа за 
Здравствену заштиту у поступку израде просторних и других планова, односно 
основа и друге инвестиционо-техничке документације (Сл. гласник РС бр. 56/02) 
који су у вези са Националним акционим планом за здравље и животну средину 
(НЕХАП) за Републику Српску, усвојен од стране Владе РС (Сл. гласник РС бр, 
1/02). 

На основу критеријума Свјетске здравствене организације (WХО) дозвољена 
јачина електричног поља је 5 kVeff/m, а дозвољена јачина магнетног поља је 
100μT. Дозвољени интензитет електричног и магнетног поља којима људи могу 
бити дуготрајно изложени, по критеријумима Свјетске здравствене организације 
(WHO), обзиром да домаћи прописи не постоје:  

- дозвољена ефективна вриједност електричног поља ван 
електроенергетских објеката којем могу бити трајно изложени 
становници који станују у близини електроенергетских објеката износи 
Kmax = 5kV/m; 

- дозвољена ефективна вриједност магнетне индукције ван 
електроенергетских објеката којој могу бити трајно изложени становници 
који станују у близини електроенергетских објеката износи Beff = 100μT; 

- дозвољена ефективна вриједност електричног поља унутар 
електроенергетских објеката или у близини надземних водова којем 
може бити повремено изложено особље на пословима одржавања 
објеката износи Keff = 10 kV/m; 

- дозвољена ефективна вриједност магнетне индукције унутар 
електроенергетских објеката или у близини надземних водова којој може 
бити повремено изложено особље на пословима одржавања објеката 
износи Beff = 500μT; 

Граничне вриједости за фреквенцију 50Hz електричног и магнетног поља за 
далеководе респективно су:  

 E=2000 V/m за опште становништво; 
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 B=40 μT = 40 000 nT за опште становништво;  

За трафостанице:  

 E=5000 V/m за подручја професионалног излагања; 
 B=100 μT = 100 000 nT за подручја професионалног излагања. 

 
2.5.1.10. Мјере за заштиту културно-историјског и природног насљеђа 

Мјере за заштиту културног насљеђа и археолошких налазишта дефинисане су 
Законом о културним добрима (Сл. гласник РС, бр. 11/95 и 103/08), док је 
заштита природног насљеђа дефинисана Законом о заштити природе (Сл. 
гласник РС, бр.113/08). 

Поред тога, потребно је предузети и сљедеће мјере за заштиту културно-
историјског и природног насљеђа: 

- Уколико се у току радова наиђе на археолошки локалитет, за који се 
претпоставља да има статус културног добра, мора се обавијестити 
Завод за заштиту културно историјског насљеђа и предузети све мјере 
како се културно добро не би оштетило до доласка овлаштеног лица, 
према Закону о културним добрима (Сл. гласник РС, бр. 11/95 и 103/08). 

- Уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро које је 
геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског поријекла, а 
за које се претпоставља да има статус споменика природе, обавијестити 
Завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа и предузети 
све мјере како се природно добро не би оштетило до доласка 
овлаштеног лица, према Закону о заштити природе (Сл. гласник РС, 
бр.113/08). 

- Ангажовати стручно лице Завода за заштиту културно-историјског 
насљеђа за вршење надзора над извођењем радова. 

 

2.5.1.11. Организационе мјере заштите 
- У циљу минимизације утицаја на здравље радника, околног 

становништва и ресурса животне средине рад организовати у строго 
хигијенско – санитарном режиму. 

- Грађевински радови на изградњи морају бити у фази да омогућују 
нормални почетак и несметано извођење радова. Морају се 
испоштовати сви прописи заштите животне и радне средине; 

- Сав материјал који се употребљава, мора бити доброг квалитета и 
одговарати постојећим прописима и стандардима. Ако се приликом 
извођења радова покаже потреба за мањим одступањима од Главног 
пројекта, мора се за сваку промјену дати писмена сагласност надзора; 

- Грађевински радови треба да се изводе тако да се не оштећују 
површине и природни садржаји мимо пројекта (због непажње или 
нестручног рада) и да се посао обавља тако да не долази до 
непотребног прашења, просипања земље, бацања отпада и др. Сав 
грађевински отпад треба одмах прикупљати и депоновати на за то 
одређени и уређени простор прије одвожења са локације; 

- Потребно је извршити детаљне прегледе комплетне електроинсталације 
на градилишту са аспекта заштите на раду и при прегледу обратити 
пажњу на прописно уземљивање свих металних маса у објекту, 
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аутоматско искључење напајања у случају потребе и друге мјере 
заштите које се наводе у пројекту електроинсталације; 

- Сва предвиђена машинска опрема и инсталације треба да одговарају 
важећим стандардима и нормама квалитета. Сва уграђена опрема и 
инсталације морају бити заштићени одговарајућим премазима, те 
испитани пробама на одговарајући притисак и непропусност изолације 
(испитивано одговарајућим напоном); 

- Потребно је предузети мјере спречавања расипања материјала на 
приступним путевима (из возила која транспортују материјал потребан за 
изградњу), ако до тога дође потребно је уклонити га; 

- У току експлатације наведених објеката, неопходно је у оквиру законских 
рокова вршити контролу примјене наложених мјера заштите животне 
средине; 

- Предузети опсежне првентивне мјере за заштиту од пожара према 
важећим стандардима и обезбједити потребна средстава за почетно 
гашење, односно брзу локализацију пожара, те обучити раднике за 
стручно и безбједно руковање уређајима и средствима за гашење 
односно локализацију пожара. 

- Одмах је потребно звучно упозорити на избијање пожара и обавјестити 
полицију и најближу ватрогасну јединицу, гасити пожар до њиховог 
доласка и учествовати у гашењу расположивим људством и средствима. 

 
2.5.1.12. Правне мјере заштите 
- Обезбиједити неопходну сагласност за уређење предметне локације од 

стране министра надлежног за послове просторног уређења, 
грађевинарства и екологије; 

- У фази израде техничке документације, а прије почетка извођења 
радова, неопходно је административно-правним мјерама санкционисати 
могућу индивидуалну изградњу у непосредном окружењу 
хидроелектране. На овај начин спречавају се негативни утицаји којима 
би такви објекти били изложени и накнадни захтјеви за мјерама заштите. 

- Обезбједити инструменте у оквиру уговорне документације, коју 
Инвеститор буде формирао са извођачима, о неопходности поштовања 
свих прописаних мјера заштите у фази извођења радова. 

- Обезбједити инструменте да на реализацији послова из домена 
изградње и експлатације буду ангажовани они они субјекти који имају 
стручног кадра за испуњење дефинисаних задатака из домена заштите 
животне средине. 

 
2.5.1.13. Мјере заштите комуналне инфраструктуре 

Обавеза инвеститора је да у сарадњи са извођачем радова: 

- Редовно одржава и реконструише локалне путеве који се користе за 
потребе изградње. 

- Након изградње хидроелектране обавеза је да изврши реконструкцију и 
врати у пријашње стање све локалне путеве како би се омогућила 
несметана комуникација становништву које ту живи. 

- Инвеститор је дужан да по захтјевима надлежног електродистрибутивног 
предузећа, предузме све неопходне активности да ниједан корисник не 
остане без електричне енергије. 
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- У мјестима гдје евентуално дође до колизије са локалним водоводом 
Инвеститор је дужан да омогући несметано снабдјевање воде 
становништву које користи тај водовод приликом извођења радова.   

2.5.2. Мјере које се предузимају у случају несрећа већих размјера 
Постоји могућност акцидентних несрећа које се могу догодити током изградње и 
током коришћења хидроелектране који могу угрозити здравље и животе људи, 
односно изазвати знатније материјалне штете у простору.  

У току изградње извођач радова је дужан да изради План интервенције у 
случају истицања горива и мазива који подразумијева израду програма хитног 
чишћења у случају непредвиђеног истицања или цурења горива, уља, 
хемикалија или других отровних супстанци. План треба да садржи сљедеће: 

- Тимове за реаговање у случају истицања са јасно дефинисаним 
дужностима и одговорностима. 

- Обуку чланова тима за реаговање у случају истицања, о превенцији 
истицања и мјерама чишћења и руковање са отровним супстанцама. 

- Успостављање процеса извјештавања о истицању који укључује 
обезбјеђивање информација надлежним органима, односно 
обавјештавање јавности у случају опаности. 

- Чување и одржавање опреме (материјала за апсорбовање, јастучића за 
упијање, пумпи, канти и резервоара за сакупљање) за реаговање у 
случају хитних интервенција. 

- Могућност хитне процјене подручја акцидента и план операција за брзо 
дјеловање са документовањем карактеристика и количина уља, горива и 
хемикалија које се користе и складиште, фреквентност испорука, методе 
руковања, близину токова површинских вода. 

- Протокол за информисање јавности у случају акцидента и које се 
процедуре морају предузети да би се избјегли ризици по здравље и 
сигурност. 

- Имплементација процедуре да би се осигурало да извођачи радова са 
којима је склопљен подуговор прихвате План за непредвиђено истицање 
и дјеловање у хитним случајевима, те да транспорт опасних материја 
мора бити регистрован. 

На основу положаја градилишта могућност евентуалне еколошке несреће је 
веома мала и ограничена само на случајеве избијања пожара на градилишту и 
локацији хидроелектране и загађења вода у случају неконтролисаног 
пролијевања горива на локацији. Уз поштовање радних прописа и квалитетно 
одржавање и за овај случај се ради о минималној могућности несреће. 

За нормално функционисање хидроелектране потребно је изградити одређене 
грађевинске објекте као што су управни објекти, санитарни објекти и слично. 
Узроци оштећења објеката хидроелектране могу бити: 

 лош квалитет уграђених материјала; 
 нестручно извођење радова на градњи поменутог објекта; 
 кварови и пожар на електроинсталацијама; 
 плављење наведене локације; 
 и други могући акциденти. 

 

 



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
187 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

Мјере за спречавање узрока и оштећења објеката хидроелектране: 

 приликом градње објеката хидроелектране, потребно је прибавити 
атесте свих материјала који се уграђују у наведени објекат; 

 за извођење радова на изградњи објекта потребно је обезбиједити 
стручни кадар који посједује верификацију издату од надлежне 
институције; 

 приликом пројектовања, градње и функционисања објекта потребно 
је примјенити сва законска рјешења из области заштите од пожара 
како у области грађевинарства, тако и у области електро и 
машинских инсталација, а на изведено стање је потребно прибавити 
атесте од овлаштене институције; 

 у оквиру одабира локације потребно је поштовати смјернице и 
упутства која издаје ресорно Министарство; 

Снабдијевање горивима и мазивима обављати искључиво из цистерни под 
стручним водством и на заштићеној водонепропусној подлози. На градилишту је 
потребно располагати са неутрализирајућим средствима за евентуално 
проливена горива и мазива. 

У случају изненадних ситуација нарушавања нестабилности преграде, 
појачаног процјеђивања, појаве пукотина, испустити воду до сигурносног нивоа 
утврђеног моделирањем и обавјестити надлежне институције о могућој 
катастрофи, те предузети мјере заштите становништва на угроженом подручју. 

Могуће акцидентне ситуације су: 

 хаварије возила са нафтним дериватима и другим опасним материјама 
на комуникацијама у близини система, када постоји опасност да 
загађујуће супстанце доспију непосредно у водоток или да загаде 
подземне воде које се налазе у приобалном подручју, 

 пробој и процуривање уља за хлађење из трансформатора на објектима 
ХЕ, 

 кварови на уставама преливног дијела бране, који могу да доведу у 
питање њену функционалност и конструкцијску безбједност, 

 оштећења бетонских дијелова конструкције бране, које се детерминишу 
визуелно или на инструментима оскултационог система. 

За све акцидентне догађаје морају се унапријед предвидjeти јасне процедуре 
дјеловања на санирању посљедица.  

Дужност је Инвеститора да обезбједи и јасно дефинише надлежности у вези 
праћења и осматрања објеката хидроелектране у фази изградње и коришћења.  
За наведене акцидентне ситуације то подразумјева слиједеће активности: 

 Пошто у близини система пролази регионални пут Хан Пијесак - Рудо, 
мора се унапријед предвидјети процедура заштите у случају хаварије 
возила која превозе опасне материје и нафтне деривате. Морају бити 
разрађени поступци за противхаваријско дјеловање, засновани на брзом 
физичком изоловању мјеста хаварије привременим баријерама и 
одстрањивању загађујућег ефлуента. 

 Обавезно урадити Акциони план заштите у случају просипања 
опасних материја, у циљу спречавања загађења површинских и 
подземних вода, као и земљишта. 

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

 Свим активностима на обарању коте у језеру и промјенама режима 
течења у односу на уобичајене дневне режиме, мора да претходи 
благовремено обавјештавање јавности, како би се људи на вријеме 
могли да уклоне из низводних зона које ће бити подвргнуте режиму 
неустаљеног течења током процедуре отварања преливних поља 
(темељних испуста). 

 У случају земљотреса који може изазвати оштећења објеката у 
окружењу, обавити одмах након тога визуелни преглед преградних 
објеката и механичке опреме на њима. Истовремено извршити и 
ванредна очитавања свих оскултационих инструмената у циљу провјере 
понашања објеката, а по потреби и ванредно геодетско снимање, 
уколико постоји индикација да је дошло до непланираних помјерања 
конструкције преграде. 

Током коришћења хидроелектране од посебног је значаја пазити на сигурност и 
стабилност преграде јер она представља кључан објекат саме акумулације у 
саставу одбране од поплаве и сигурности људи. Редовно се морају 
контролисати процеси слијегања преграде како би се спријечило њихово 
прелијевање а потом и могуће рушење. Слијегање преграде зависи од 
геомеханичких карактеристика терена гдје се изводи насута преграда, као и од 
материјала од којег се брана гради. Прорачуне слијегања треба провести у 
фази израде Главног пројекта, а у складу са резултатима предвидјети 
надвишење бране. 

За хидроелектрану је потребно урадити План спречавања несрећа већих 
размјера у складу са чланом 93. Закона о заштити животне средине Републике 
Српске. Редовно прегледати обале и приступити санацији на мјестима гдје се 
уочи појава клизишта. 

У случају инцидентних сиутација нарушавања нестабилности бране, појачаног 
процјеђивања, појаве пукотина, испустити воду до сигурносног нивоа утврђеног 
моделирањем и обавјестити надлежне институције те предузети мјере заштите 
становништва на могућем угроженом подручју. 

2.5.3. Планови и техничка рјешења заштите животне средине (рециклажа, 
третман и диспозиција отпадних материја, рекултивација, санација и 
сл.) 

За вријеме изградње 

- Примијенити начело одрживог развоја, а сва уграђена технолошко-
машинска опрема и инсталације морају се лиценцирати и имати 
одобрење у складу са домаћим прописима, стандардима Европске уније 
или еквивалентним стандардима, што ће се утврдити атестима.  

- План заштите животне средине треба бити укључен у све уговоре. 
- У поступку пројектовања система изградње хидроелектране неопходно 

постићи компромис између економског развоја подручја и трајног губитка 
природних ресурса, т.ј. изналажење трајног рјешења којим се елиминишу 
или довољно ублажавају негативни, а повећавају позитивни ефекти по 
животну средину. 
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- За вријеме извођења радова, као и касније у радном вијеку 
експлоатације објекта, потребно је у складу са могућим очекиваним 
промјенама спровести одговарајуће мјере елиминисања или 
ублажавања негативних утицаја у циљу заштите човјека и животне 
средине. У циљу постизања контроле над активностима, које могу за 
резултат имати нарушавање животне средине, неопходно је успоставити 
адекватну организацију градилишта. 

- Послије завршених радова, све привремене објекте, позајмишта, 
предмете и материјале са површина коришћених за потребе градилишта 
треба уклонити и те површине изравнати и довести у првобитно стање. 
Након извршених радова обавезно спровести мјере рекултивације и 
санације терена. Имајући у виду да ће се пројектовани систем изводити 
у природном непоремећеном амбијенту, препорука је да се предузму све 
активности које би допринијеле визуелном побољшању пејзажа.  

- Локације за одлагање ископаног материјала морају бити само 
привременог карактера, а након употребе локације довести у првобитан 
изглед са коришћењем аутохтоног биља и дрвећа.  

- При изградњи приступних путева водити рачуна о најмањем нарушавању 
изгледа околине. 

- Сав грађевински и остали материјал који то дозвољава, употријебити 
више пута, ради смањења количине отпада. 

- Коришћену механизацију континуирано контролисати и одржавати, како 
би се смањила опасност од акцидентних изливања нафтних деривата. 
Гараже и површине на којима се паркирају возила морају да имају 
системе за прикупљање отпадних и амтосферских вода, са 
одговарајућим сепараторима и таложницима. Њихово пражњење 
обезбиједити у сарадњи са надлежном комуналном службом. 

- Предузети мјере за очување рјечног корита ради заштите од одрона 
ископаног материјала. 

У току експлоатације 

- Обезбиједити услове за заштиту акумулације усљед могућег одлагања 
отпада; 

- У случају потребе изградња бујичарских преграда за задржавање 
вученог наноса које задржавају вучени нанос а самим тим смањују 
транспортне способности корита за пронос вученог наноса,  

- Стабилизовати корито и обале на сектору узводно од преграде, на 
дужини која зависи од висине преграде и пада дна корита водотока. 

- Изградити обалоутврде на угроженим локалитетима од флувијалне 
ерозије. Обалоутврде могу бити од камена у цементном малтеру, бетона 
или од приручног материјала (камен, дрво) на мјестима где је удар воде 
слабији. 

- Приликом извођења планираних радова треба строго водити рачуна да 
се не наруши стабилност терена, како у току изградње, тако и у току 
експлоатације објекта.  

- У току неопходне сјече вегетације обезбиједити присуство стручног лица 
ради што мање узурпације околног простора на том објекту. 

- Инвеститор је обавезан израдити интерни План управљања отпадом, 
према одредбама Закона о управљању отпадом РС у којем је 
дефинисано управљање отпадом.  
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- У циљу спречавања настајања отпада, као и правилног третмана са 
насталим отпадом, потребно је предузети све радње и поступке који су 
регулисани Законом о управљању отпадом Републике Српске. 

2.5.4. Друге мјере које могу утицати на спречавање или смањивање 
штетних утицаја на животну средину 

Кроз претходне тачке у којима су дефинисане мјере за спречавање, смањивање 
или ублажавање утицаја на воде, земљиште, ваздух, флору и фауну, ниво буке 
и вибрација, природних и културних добара дефинисане су све потребне мјере 
да би се реализацијом предметног пројекта могли обезбиједити потребни 
услови за заштиту животне средине. 

Друге мјере које се препоручују за спречавање, смањење или ублажавање 
негативних утицаја на животну средину: 

 
- Предлаже се као добра пракса вођење евиденције о примјењеним 

процедурама и то водити записе о обуци и подизању свијести 
запослених о унапређењу радних процедура у циљу превенције 
загађења и акцидентних ситуација. 

- Водити дневник бране у који се уписују подаци важни за рад 
хидроелектране као што су радови на одржавању и већим поправкама, 
уградња опреме и инструмената за осматрање, обављена мјерења на 
брани, визуелни прегледи, инспекције, разне појаве утврђене визуелним 
осматрањем, изузетно велика вода, земљотрес као и понашање 
инструмената у тим приликама и остале појаве од значаја за техничко 
осматрање. 

- Водити извјештај о предузетим мјерама по захтјевима из еколошке 
дозволе и евентуално по захтјевима инспекције за заштиту животне 
средине и водопривредне инспекције. 

- Надзирати и водити запис о провођењу програма порибљавања.  
- Надзирати и водити запис о провођењу техничких мјера за заштиту од 

наноса.  
- Редовно надзирати активности на минимизацији настајања свих 

отпадних токова на локацији. 
- Вршити праћење количине наноса у акумулацијском простору, како би се 

утврдила учесталост потребног чишћења.  
- У случају чишћења акумулације извађени органски муљ одвозити изван 

подручја акумулације у договору са надлежном институцијом. 
- Узводни дио акумулације чистити од наноса отпада најмање 4 пута 

годишње са акцентом у прољеће и у јесен када су присутне веће 
количине воде и наноса а исти одвозити са надлежном комуналном 
службом. 

- У складу са Законом о хемикалијама инвеститор се обевезује ако у свом 
раду буде радио као произвођач, увозник и корисник хемикалија, дужан 
је да изврши упис хемикалија у инвентар хемикалија.  

- У складу са Законом о хемикалијама (Сл. гл. РС, бр. 25/09) и 
Правилником о начину процјене безбједности хемикалије, садржају 
извјештаја о безбједности хемикалије и приједлог мјера за смањење и 
контролу ризика од хемикалије (Сл. гл. РС, бр. 99/09) неопходно је 
израдити Процјену безбједности хемикалија са извјештајем о 
безбједности хемикалије са приједлогом мјера за смањење и контролу 
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ризика од хемикалија за све хемикалије које се увозе, користе, 
производе или дистрибуишу.  

- У складу са Законом о хемикалијама и Правилник о условима и начину 
стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија (Сл. гл. РС, 
бр. 126/11) неопходно је вршити континуирану едукацију одговорних 
лица и радника који рукују опасним хемикалија. 

- Обезбједити средство за сухо чишћење земљишта од масти и уља у 
случају просипања уља и нафтних деривата на земљиште или обали.  

- Складиштење и руковање нафтним дериватима врштити у складу са 
законским прописима за ту врсту дјелатности. 

- Испод свих постројења која садрже веће количине уља (трансформатор, 
турбина и др.) морају бити изграђене прихватне танкване за безбједно 
сакупљање уља у случају хаварије. 

- Свакодневно вршити мјерења, оскулатације и визуелно осматрање 
бране, у складу са важећим Правилником о техничком осматрању 
високих брана.  

- Обезбједити безбједну евакуацију вода у периоду великих вода, што 
подразумјева максимално пропуштање воде кроз агрегате, као и 
динамику отварања устава на преливу, који не изазива вјештачко 
генерисање великих протока који би могли да угрозе низводна насеља и 
системе.  
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2.6. Програм праћења утицаја на животну средину који ће се 
спроводити послије пуштања објекта у рад или започињања 
планиране активности 

Након дефинисања могућих промјена у животној средини за вријеме изградње и 
експлоатације хидроелектране и предложених заштитних мјера потребно је 
израдити програм праћења утицаја на животну средину, односно мониторинг 
план. Овај програм ће контролисати утицај хидроелектране на животну 
средину, као и примјену и дјелотворност предложених заштитних мјера. 

Преграда бране Мрсово спада у велике бране (према дефиницији ICOLD-а 
International Commission on Large Dams, велике бране су све бране висине 
преко 15), те важе правила за конципирање система праћења уобичајена за ове 
објекте. На основу досадашњих искустава у погледу мониторинга праћење 
мора бити дуготрајан и континуиран процес, оптимално у свакој фази, актуелно, 
повјерено специјализованом кадру. 

Систем за мониторинг мора да испуни: 

- власник хидроелектране мора организовати службу праћења; 
- за праћење се морају бирати такве методе, инструменти и опрема који 

могу да обезбиједе поузданост података за дуг временски период са 
употребљивим подацима који се могу интерпретирати; режим мјерења 
треба да буде адаптибилан; 

- обезбиједити брзу и лаку обраду података (аутоматизација мјерења, 
преноса, архивирања, обраде података). 

Основни задаци у периоду праћења: 

- у току изградње обезбједити поуздане податке који ће омогућити 
контролу ефеката утицаја који се у току грађења испољавају као и 
контролу исправности рада уграђених инструмената и опреме; 

- у периоду пробног рада објекта обезбиједити довољан фонд поузданих 
података за контролу стања и понашања бране и других објеката 
хидроелектране до нивоа утврђивања њихове непосредне безбједности; 

- у првим годинама експлоатације, обезбиједити поуздане податке који ће 
омогућити верификацију Пројекта хидроелектране и то прије свега 
верификацију пројектних критеријума, техничких услова и поступака 
грађења; 

- у току цијелог експлоатационог периода обезбједити поуздане 
информације о понашању објекта и то до нивоа потребног за управљање 
безбједношћу и енергетским потенцијалом вода и 

- омогућити благовремено откривање негативних појава и аномалија које 
непосредно не угрожавају безбједност, али је њихово правовремено 
отклањање врло битно ради спречавања већих штета. 

Праћења која треба спроводити на објекте предметне хидроелектране су: 

 метеоролошка праћења, 
 хидролошка праћења, 
 физичко хемијска и биолошка испитивања воде, 
 праћење квалитета ваздуха, 
 праћења буке, 
 праћење екосистема локације, 
 хидрогеолошка праћења, 
 праћења помјерања, напона и деформација, 
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 геодетска праћења, 
 праћења испуштања (захватања) воде из акумулација 
 визуелна праћења, 
 контрола хидромашинске, електроопреме и инсталација, 
 сеизмичка праћења. 

С обзиром на природу технолошког процеса који се одвија у оквиру комплекса 
предметне хидроелектране, те значаја самог објекта, предвиђене мјере 
планиране за мониторинг хидроелектране, те елемената животне средине 
приказане су у табели мониторинга. 

2.6.1. Приказ стања животне средине прије пуштања објекта у рад на 
локацијама гдје се очекује утицај на животну средину 

У циљу утврђивања почетног стања квалитета ваздуха, земљишта, 
површинских и подземних вода, као и нивоа буке, „Пројект“ а.д. је извршио 
одговарајућа мјерења. Измјерене вриједности указују на тренутно стање као 
основу за утврђивање реалног почетног стања животне средине прије 
хидроелектране Мрсово, а биће корисни као упоредни подаци за праћење 
квалитета параметара животне средине током изградње, и касније током 
експлоатације.  

Резултати мјерења показују да је стање животне средине подручја утицаја 
веома повољно, те је неопходно у фази пројектовања, изградње и 
експлоатације предузети све мјере да ново постројење не угрози тренутно 
стање животне средине.  

Извјештаји са резултатима мјерења нултог стања дати су у прилогу ове 
Студије. 

2.6.2. Параметри на основу којих се могу утврдити штетни утицаји на 
животну средину 

С обзиром на потенцијалне негативне утицаје током изградње и експлоатације 
хидроелектране Мрсово, а који су идентификовани у оквиру овог истраживања, 
неопходно је урадити План мониторинга стања животне средине у циљу увида 
у провођење, као и у ефикасност предложених мјера за спречавање, 
умањивање или ублажавање штетних утицаја на животну средину. Резултати 
мониторинга биће основа за предузимање нових заштитних и корективних мјера 
за заштиту животне средине. 

План мониторинга садржи слиједеће ставове: 
 Предмет мониторинга 
 Параметар који ће бити осматран 
 Мјесто на којем ће се вршити мониторинг 
 Начин на који ће бити вршен мониторинг одабраног фактора/врста 

опреме за мониторинг 
 Вријеме вршења мониторинга, сталан или повремен мониторинг 
 Разлог због чега ће се вршити мониторинг одређеног параметра. 

Предмет мониторинга ће бити: 

 Емисије у ваздух 
 Квалитет ваздуха 
 Површинске воде 
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 Подземне воде 
 Отпадне воде 
 Емисија буке 
 Квалитет земљишта 
 Збрињавање отпада 

2.6.3. Мјеста, начин и учесталост мјерења утврђених параметара 
Извршена истраживања и мјерења су показала да је потребно успоставити 
мониторинг свих сегмената животне средине који могу бити нарушени током 
извођења радова, као и у току експлоатације. 

Циљ мониторинга је да се утврди ефикасност предвиђених превентивних мјера 
ублажавања негативних утицаја на квалитет животне средине, као и да се 
идентификује свака промјена у новонасталој животној средини. Глобално 
сагледавајући утицаје, истичемо потребу за њихово континуирано праћење, а у 
сврху заштите човјека од могућег кумулативног ефекта посматрајући шире 
подручје. Узорци воде требају бити узети са површине и изнад дна. Учесталост 
мјеста мјерења таксономског састава и абундације фитопланктона и 
фитобентоса у почетку треба да буде обимније због недостатка адекватних 
постојећих информација. 

Мјеста, начин и учесталост мјерења утврђених параметара су дата у мониторинг 
плану који ће бити саставни дио еколошке дозволе. 

Мониторинг у току изградње 
У слиједећој табели је дат преглед мониторинга у току изградње 
хидроелектране Мрсово.  

Табела 38 Мониторинг план у току изградње хидроелектране Мрсово 

Предмет 
мониторинга Параметар који се осматра Мјесто вршења 

мониторинга 
Вријеме и начин 
вршења 
мониторинга 

Кв
ал

ит
ет

 в
аз

ду
ха

 

Према Уредби о 
вриједностима квалитета 
ваздуха (Сл. гл. РС бр. 
124/12), и то: сумпорни оксиди 
SO2, азотни оксиди NO, NO2, 
NOX, O3, угљиководоници, 
укупне лебдеће честице 
(УЛЧ), параметри вјетра - 
брзина и смјер, 
хидрометеоролошки 
параметри - температура, 
релативна влажност и 
атмосферски притисак 

У оквиру парцела 
извођења 
грађевинских 
радова 

Три пута 
годишње 
(прољеће. љето, 
јесен) 
континуирано 
седмодневно 
мјерење 

Кв
ал

ит
ет

 
по

вр
ш

ин
ск

е 
во

де
 Физичко-хемијски и биолошки 

параметри (основни 
показатељи квалитета воде) 

Средишњи дио 
успора, као и 
послије 
преградног 
мјеста. 

Четири пута 
годишње 
(сезонски) 
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Предмет 
мониторинга Параметар који се осматра Мјесто вршења 

мониторинга 
Вријеме и начин 
вршења 
мониторинга 

Кв
ал

ит
ет

 
по

дз
ем

не
 

во
де

 Физичко-хемијски и биолошки 
параметри (основни 
показатељи квалитета воде) 

Код преградног 
мјеста 

Четири пута 
годишње 
(сезонски) 

Хи
др

ом
ет

ео
ро

ло
ш

ка
 м

је
ре

њ
а Мјерење водостаја (протока), 

температуре воде, 
температуре ваздуха на лицу 
бране, влажности, мјерење 
падавина, мјерење 
суспендованог наноса 

Узводно од 
акумулације, 
Уређени мјерни 
профил низводно 
од преградног 
мјеста и 
машинске зграде. 

Сви параметри 
се мјере дневно 
сем мјерења 
суспендованог 
наноса који се 
мјери једном 
годишње 

О
тп

ад
 Евиденција о производњи, 

врстама отпада, прикупљању 
и коначном збрињавању 
отпада  

У зони 
грађевинских 
радова 

Дневно 

Ем
ис

иј
а 

бу
ке

 

Интензитет нивоа буке 
У зони 
грађевинских 
радова 

Вршити дневно и 
ноћно мјерење 
буке четири пута 
годишње 

Кв
ал

ит
ет

 
зе

м
љ

иш
та

 

Садржај хумуса, фосфора, 
калијума и азота, pH 
вриједност, тешки метали 

Средишњи дио 
успора 

Повремено у 
случају 
акцидентних 
ситуација 

Ф
ло

ра
, ф

ау
на

, 
 и

хт
ио

ф
ау

на
 

Утврђивање промјена на 
флори и фауни 

Праћење оштећења појединих 
врста флоре 

Праћење квалитативног и 
квантитатицвног стања, те 
праћење здравственог стања 
ихтиофауне 

Карактеристичне врсте 
појединих категорија фауне, 
посебно ловне дивљачи 

У зони 
грађевинских 
радова и ближој 
околини 

Стални 
мониторинг 
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Мониторинг у току експлоатације 
У слиједећој табели је дат преглед мониторинга у току експлоатације 
хидроелектране Мрсово.  

Табела 39 Мониторинг план у току експлоатације хидроелектране Мрсово 

Предмет 
мониторинга 

Параметар који се 
осматра 

Мјесто вршења 
мониторинга 

Вријеме и начин 
вршења мониторинга 

Кв
ал

ит
ет

 в
аз

ду
ха

 

Према Уредби о 
вриједностима 
квалитета ваздуха 
(Сл. гл. РС бр. 
124/12), и то: 
сумпорни оксиди 
SO2, азотни оксиди 
NO, NO2, NOX, O3, 
угљиководоници, 
укупне лебдеће 
честице (УЛЧ), 
параметри вјетра - 
брзина и смјер, 
хидрометеоролошки 
параметри - 
температура, 
релативна влажност 
и атмосферски 
притисак 

Код преградног 
мјеста 

Једном годишње 
континуирано 
седмодневно мјерење  

Кв
ал

ит
ет

 и
 п

ро
то

к 
по

вр
ш

ин
ск

е 
во

де
  

Параметри 
квалитета воде (pH 
– вриједност, 
температура, 
амонијачни азот, 
нитритни азот, 
нитратни азот, 
фосфор, талог 
након 0,5 h 
таложења, укупне 
суспендоване 
материје, БПК5 при 
20°C, ХПК 
дихроматни, PAH, 
минерална уља, 
детерџенти, гвожђе, 
манган, олово, 
кадмијум, арсен, 
укупно хром, 
сулфати, хлориди, 
флуориди, уз 
обавезно укључену 
мутноћу, 
температуру и 
проток воде. 

- Средишњи дио 
успора 
акумулације 

- На испусту из 
бране, односно 
послије турбина. 

Четири пута годишње 
(сезонски) аутоматском 
мјерном опрмом 
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Ем
ис

иј
а 

бу
ке

 
Интензитет нивоа 
буке 

Код преградног 
мјеста 

Вршити дневно и ноћно 
мјерење буке четири 
пута годишње 
(сезонски). 

Ф
ло

ра
, ф

ау
на

, и
хт

ио
ф

ау
на

 

Утврђивање 
промјена на флори 
и фауни 

Праћење оштећења 
појединих врста 
флоре 

Праћење 
квалитативног и 
квантитативног 
стања, те праћење 
здравственог стања 
ихтиофауне 

Карактеристичне 
врсте појединих 
категорија фауне, 
посебно ловне 
дивљачи 

Подручје 
акумулационог 
језера, приобални 
регион, подручје на 
граници са шумским 
екосистемом, 
шумски екосистем. 
 
Прибранско 
подручје ХЕ, 
средишњи и 
узводни дио ХЕ, 
ријечни ток Лима 
прије и послије 
акумулационог 
језера. 

Стално праћење уз 
квартално узимање 
узорака – узорке 
животних заједница воде 
узимати 
репрезентативним 
пробама. 
Одређивање величине 
популације по јединици 
простора екосистема. 
Стандардна 
истраживања популација 
животиња и птица. 

О
ск

ул
та

ци
ја

 б
ра

не
 –

 
ге

од
ет

ск
а 

м
је

ре
њ

а 

Обухватају 
хоризонтална, 
радијална, 
тангенцијална и 
вертикална 
помјерања на тијелу 
бране најмање 
једном мјесечно у 
циљу оцјене 
стабилности бране 
(геодетска мјерна 
опрема) 

Брана 

Мјесечни извјештај о 
помјерању на тијелу 
бране, са оцјеном 
стабилности бране 

О
ск

ул
та

ци
ја

 б
ра

не
 –

 
м

ех
ан

ич
ко

 т
ел

ем
ет

ри
јс

ка
 

м
је

ре
њ

а 

Мјерења рада 
дилетационих 
спојница између 
блокова, релативно 
хоризонтално 
помјерање дијелова 
конструкције, 
ротација дијелова 
конструкције, напони 
у темељној спојници 
и напони у тијелу 
бране  

Тијело бране, 
дилетационе 
спојнице, темељна 
спојница 

Континуиран мониторинг 
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а 
Мјерења нивоа 
подземних вода на 
пијезометрима, 
протицаји на 
преливима, мјерења 
процједних вода 
испод тијела бране 
у кориту ријеке, 
мјерења нивоа 
подземне воде у 
боковима те дуж 
акумулације са обје 
обале. 

Подручје бране и 
акумулације 

Једном мјесечно у циљу 
оцјене утицаја 
акумулације на 
подземне воде као и за 
утврђивање губитака 
воде из акумулације. 
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не
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хи

др
ом
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ло

ш
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м

је
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њ
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Мјерење водостаја 
(протицаја), 
температуре воде, 
температуре 
ваздуха на лицу 
бране, влажности, 
мјерење падавина, 
мјерење 
суспендованог 
наноса 

Узводно од 
акумулације, 
Уређени мјерни 
профил низводно 
од преградног 
мјеста и машинске 
зграде. 

Сви параметри се мјере 
дневно сем мјерења 
суспендованог наноса 
који се мјери једном 
годишње 

О
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ул
та
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ја
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ра

не
 –
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м
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ка

 м
је
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њ

а 

Мјерења 
евентуалних 
сеизмичких 
активности у ближој 
и широј околини 

На тијелу и у 
околини бране у 
компактним 
стијенским масама. 

Континуирано 

О
ск

ул
та
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ја

 б
ра

не
 –

 
ви

зу
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ни
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ре
гл

ед
 

Визуелни 
прегледиобјекта и 
падина на ободу 
акумулације се 
врше због 
регистровања 
извјесних појава на 
брани и околини.  

Објекти ХЕ и 
падине на ободу 
акумулације, бране 

Континуирано 
Извјештаји о 
осматрањима се праве 
једном мјесечно 
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а 
Утврђивање стања у 
којем се налазе 
обале као и објекти 
и инфраструктура 
на које постројење и 
акумулација има 
непосредан утицај. 
Визуелни преглед 
нестабилних и 
условно стабилних 
појава по ободу 
акумулације гдје су 
планиране 
антиерозионе мјере. 

На обје стране 
(обале) 
акумулације, 
узводно и низводно 
од бране 

Два пута годишње 
(прољеће и јесен) и 
послије евентуалног 
наглог пражњења 
акумулације 

 

За сва наведена мјерења и анализе, потребно је ангажовати овлаштене 
институције за поједине области мониторинга. 
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2.7. Преглед главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао и 
навођење разлога за изабрано рјешење с обзиром на утицаје на 
животну средину  

Варијанте избора коте акумулације  
Пројектном документацијом анализиране су слиједеће варијанте коте 
нормалног тј маскималног успора акумулације:  

• Варијанта 1: КНУ=КМУ=355 mnm 

• Варијанта 2: КНУ=КМУ=354 mnm.  

Основним критеријумом максимална кота акумулације је ограничена на коту 
355 mnm. То је за 3 m нижа кота у односу на ону која је дефинисана у 
претходном Идејном пројекту из 2000. године. У претходном Идејном пројекту 
рађене су анализе до коте акумулације од 356 mnm која се показала као 
неисплатива па ниже коте у оквиру те пројектне документације нису ни 
разматране.   

Кота акумулације од 355 mnm је изабрана тако да акумулација при изабраном 
средњем вишегодишњем протицају Лимом, који се састоји од компоненти како 
је дефинисано Пројектним задатком, од 270,5 m3/s при било ком режиму рада 
не улази у територију Републике Србије. Са овако одређеном котом тј 
спуштањем за 3m, и истим карактеристикама опреме хидроелектране 
(инсталисани протицаји, број агрегата, степени корисног дејства итд.), снага 
хидроелектране се смањује за 13% док се просјечна енергетска производња 
смањује за око 17% у односу на вриједности срачунате у претходном пројекту. 
За ниже коте акумулације ово смањивање је значајније.  

Варијанте избора инсталисаног протицаја  
У циљу оптимизације инсталисаног протицаја, анализиране су слиједеће 
варијанте:  

• Варијанта 1: Qi=220 m3/s 
• Варијанта 2: Qi=240 m3/s 
• Варијанта 3: Qi=260 m3/s 
• Варијанта 4: Qi=280 m3/s 
• Варијанта 5: Qi=300 m3/s 

На бази техно-економских анализа усвојена је слиједећа варијанта, као 
комбинација горе наведених:  

• КНУ=КМУ=355 mnm  
• Qi=260 m3/s 
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2.8.  Усклађеност пројекта са Републичким стратешким планом заштите 
животне средине, другим плановима на основу посебних закона и 
плановима и програмима заштите животне средине јединица 
локалне самоуправе на које се пројекат односи и интерпретација 
одговарајућих дијелова тих докумената 

Пројекат је усклађен са Националним акционим планом заштите животне 
средине (НЕАП), као и са важећом законском регулативом у Републици Српској, 
односно Босни и Херцеговини. 
Такође, планирани систем хидроелектране Мрсово је у складу са планским 
рјешењима дефинисаним у Просторном плану Републике Српске до 2015. 
године.  
Република Српска је усвојила Стратегију за заштиту ваздуха и Стратегију за 
заштиту природе Републике Српске које требају бити саставни дио Републичке 
стратегије и акционог плана заштите животне средине који још увијек није 
донесен. 
У даљем тексту су дате смјернице и закључци из наведених докумената. 

Извод из Републичке стратегије за заштиту природе 
На територији Републике Српске налазе се квалитативно највредније биолошко 
просторне цјелине на нивоу Босне и Херцеговине, гдје спадају два, за сада 
једина, национална парка Сутјеска и Козара, шумски резервати Лом, Јањ и 
Перућица, рамсарско мјесто Бардача код Српца, те неколико парк-шума и 
заштићених пејзажа и бројни други вриједни објекти. 

На изражен потенцијал у области природних вриједности, утицао је широк 
спектар антропогених фактора који је имао за резултат губитак биолошке и 
пејзажне разноврсности широм БиХ и Републике Српске. Правци приоритетног 
дјеловања у циљу побољшања стања у области заштите природних 
вриједности, препознати у овом стратешком документу су: јачање 
институционалног оквира за управљање природним ресурсима, подстицање 
одрживог коришћења природних ресурса, смањење притисака, расподјела 
прихода од коришћења и одрживо финансирање заштите природе. Отежавајуће 
околности и проблеми у области заштите природе, који утичу негативно на 
прогрес у овој области су: 

 недовољно развијен систем организованог прикупљања података-
мониторнинга просторне и временске организације укупне биолошке и 
пејзажне разноврсности, као и њихове хетерогености у погледу научног и 
стручног нивоа,  

 недовољна кадровска и техничка оспособљеност надлежних институција 
за спровођење постојећих закона и међународних конвенција у области 
управљања биолошком разноврсношћу и  

 незадовољавајућа примјена мјера и идентификованих методологија за 
развој ефикасног система за заштиту биолошке и пејзажне 
разноврсности. 

Интегрални приступ очувања и унапређења територије којом располаже 
Република, као и коришћење у складу са природним карактеристикама, односно 
капацитетима природе представља основне стратешког концепта, циљ је којем 
тежи овај документ.  
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Циљеви Стратегије заштите природе  
Очување високог степена биолошке и пејзажне разноврсности и осигурање 
мјера за заштиту и оптимално коришћење природних ресурса, општи су циљеви 
Стратегије заштите природе, у коју се морају укључити локална, регионална и 
глобална рјешења. 

Да би се остварили наведени циљеви, потребно је  обезбиједити механизме за 
реализацију неколико важних приоритетних активности: 

- Припрема научне основе за потписивање и ратификацију међународних 
споразума и докумената који се односе на одрживо управљање, заштиту, 
очување и унапређење природне и културне баштине, 

- Развијање програма и стандарда  за одрживо кориштење биолошких 
ресурса,  

- Развијање информационог система за одрживо управљање и мониторинг,  
- Израда стратегије и национални акциони план (НАП) за заштиту и 

одрживо управљање биодиверзитетом, геодиверзитетом и диверзитетом 
пејзажа, 

- Развијање стратегије и националне програме за заштиту од генетски 
модификованих организама (ГМО), и инвазивних врста,  

Један од врло важних предуслова за јачање мреже постојећих, односно 
проширења  мреже заштићених подручја у Републици Српској је и осигурање 
мјера и услова за одрживо финансирање, прије свега националних паркова који 
су на територији Републике Српске, али и других заштићених подручја.  

Под одрживим финансирањем заштићених подручја се подразумијева 
''способност да се обезбиједе довољни, стабилни и дугорочни финансијски 
извори, правовремено обезбијеђени и алоцирани на начин да обезбиједе пуно 
покриће трошкова заштићених подручја, те да осигурају ефективно и ефикасно 
управљање заштитом и испуњавање других задатих циљева''. 12 

У посљедњих неколико деценија, са вишеструким повећањем броја заштићених 
подручја у свијету, изазови финансирања постају све израженији, имајући у 
виду да се конвенционални модели финансирања ослањају превасходно на 
националне буџете, који, иако представљају појединачно најзначајнији извор 
финансирања заштићених подручја, нису у стању да одговоре на њихове 
реалне потребе. Различита буџетска ограничења, посебно у земљама у развоју 
каква је и Република Српска намећу потребу да се испитају различити 
иновативни, тржишно оријентисани модели финансирања заштићених подручја, 
који обећавају већу ефикасност и ефективност у односу на традиционалне. 

Негативне импликације у пракси огледају се у виду конфликата између 
организација које се баве искључиво шумарством и институција за заштиту 
природе, по питањима која се односе на овлаштења и надлежности над 
управљањем заштићеним подручјима. Адекватан модел финансирања 
заштићених подручја треба да се базира на испуњењу у пракси проводивих 
законских одредби, подршци шире друштвено-политичке заједнице и 
континуираном настојању за унапређењем  самоодрживог пословања. 
Очигледно је да активни интерресорски дијалог и примјену учесничког приступа 
у планирању и проведби правних рјешења представљају прави пут ка 
осигурању правног оквира који би осигурао континуирано задовољење 
промјенљивих захтјева друштва према шумама као мултифункционалном 
                                                
12

 International Union fot the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) 
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ресурсу, који представља веома важан сегмент у управљању заштићеним 
подручјима 

Дугорочни циљ стратегије је очување, промоција и подстицај одрживог 
коришћења природних ресурса успоставом интегралног система планирања и 
управљања природом и природним ресурсима у Републици Српској и 
побољшање у мјери у којој је то могуће, све у циљу очувања животне средине у 
цјелини. Проблеми у животној средини не могу се посматрати и рјешавати 
сегментарно, већ је потребно обезбиједити интерресорну сарадњу као битан 
предуслов за дугорочну и успјешну политику заштите природе и животне 
средине.  

Извод из Националног акционог плана заштите животне средине 
(НЕАП) 
Босна и Херцеговина је израдила и објавила први међуентитетски Акциони 
план заштите животне средине (НЕАП) 2003. године, чији је циљ 
идентификација кракторочних и дугорочних приоритетних активности као и 
стварање основе за припрему дугорочне стратегије заштите животне средине. 
У НЕАП-у се наводи да је један од приоритета смањити загађиваче ваздуха. 
Осим тога дефинисано је да сви нови енергетски пројекти морају приоритетно 
рјешавати проблеме емисије полутаната, односно поштовати норме 
ограничења емисије које дефинишу закони Републике Српске, Босне и 
Херцеговине и Европске Уније. 

Акциони план за заштиту животне средине укључио је оба ентитета БиХ и Брчко 
Дистрикт, дефинисао је осам приоритетних подручја за управљање животном 
средином, као што је приказано у слиједећој табели. 

Табела 40 Приоритетне области дјеловања на очувању животне средине 
побољшање тренутног стања, у складу са Акционим планом зашивотну 
средину БиХ (НЕАП) 

Приоритетне 
области Предложене мјере за побољшање стања животне средине 

1. 
Водни 

ресурси/отпад
не воде 

- успостављање система управљања ријечним сливовима 
- реализација пројекта дугорочног снабдијевања 

становништва у најугроженијим регионима БиХ 
укључујући и санацију губитака  воде у водоводним 
системима 

- изградња и реконструкција сисетема за пречишћавање 
отпадних вода и канализационог система 

- довођење система одбране од поплава на ниво потребне 
сигурности 

- реализација пројеката кориштења воде за наводњавање 
у производњи електричне енергије  

2. 
Одрживи 

развој 
руралних 
подручја 

- стварање предуслова за просторно уравнотежен и 
одржив развој руралних подручја  

- успостављање система управљања пољопривредним 
земљиштем 

- имплементација програма производње хране на 
биолошким принципима 

- израда програма дугорочног развоја шумарства 
3. 

Управљање 
- увођење информационих система 
- увођење  цјеловитог мониторинга животне средине  
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животном 
средином 

- израда програма интегралног планирања простора 
- израда документационе основе за планирање и 

управљање животном средином  
- израда програма за образовање и ширење информација 

у области животне средине 

4. 
Заштита 

биолошке и 
пејзажне 

разнврсности 

- израда стратегије и националног акционог програма за 
уравнотежено управљање биолошком, геолошком и 
пејзажном разноврсношћу 

- израда стратегије и националних програма заштите 
културног насљеђа у природном окружењу на основама 
еколошке коегзистенције 

- израда програма за стављање под одговарајући режим 
заштите 15-20% територије БиХ 

5. 
Управљање 

отпадом 

- усвајање стратегија и планова управљања отпадом са 
оперативним програмима за њихову имплементацију 

- уклањање дивљих одлагалишта и санација деградираних 
подручја 

- санација (одређеног броја) постојећих депонија 

6. 
Привреда - 
одрживи 

развој 
привреде 

- израда стратегије и успостављање система одрживог 
развоја привреде БиХ 

- усклађивање пореског система са одрживим развојем и 
запошљавањем 

- израда стратегије развоја енергетике, са избалансираним 
домаћим и страним изворима енергије  

- имплементација стратегије борбе против сиромаштва 
- формирање ентитетских фондова за стратешка 

истраживања  
- формирање ентитетских фондова за рекултивацију 

простора  
- реактивирање привредних субјеката који имају реалне 

услове за опстанак на тржишту, реорјентација истих  
промјеном намјене производње 

- редуковање миграције на релацији село-град 
урбанизацијом руралних насеља и развојем производње 
у њима  

- унапређење потенцијала за развој еко-туризма 
усклађеног са природним потенцијалима (бањски, 
планински, сеоски и сл.) у домаћој и међународних 
компонената 

7. 
Јавно 

здравство 

- израда регистра и катастра загађивача, одлагалишта 
хемикалија, погона и постројења са опасним 
хемикалијама, и ГМО усклађивање законске регулативе 
са препорукама Здравствене организација, јачање 
инспекцијског надзора,  

- формирање комитета за  политику хране и исхране 
- анализа контролних тачака у процесу производње, 

припреме и промета намирница  
- успостављање система редовног информисања о 

здравственој исправности намирница 
- оснивање регулаторних органа за јачање система 

надзора и превентивних мјера заштите  излагања 
становништва зрачењу и израда плана активности у 
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случају акцидената  
- доношење законских прописа за сигурно поступање са 

ГМО  
- израда програма еколошки прихватљивог начина 

рјешавања  
8.Деминирање - усклађивање рада са организацијом БиХ МАК  

Наведени приоритети имају одређеног утицаја на учешће БиХ у спровођењу 
међународних мултилатералних споразума у области заштите животне средине 
и вода. Што се тиче заштите биолошке разноврсности, стратешке активности 
предвиђене документом НЕАП-а укључујући при томе и процес проширења 
постојећих заштићених подручја на 15-20% територије БиХ (реалан процјенат је 
око 10% у односу на територију Републике Српске), подразумијева спровођење 
различитих конвенција, нарочито Конвенције о биолошкој разноврсности, којом 
се прописује усвајање националних стратегија и националних планова за 
заштиту биолошке разноврсности, успостављање система и мреже заштићених 
подручја, као и интегрисање, у што већој мјери очувања природних вриједности 
са другим плановима, политикама и програмима. 

 
Извод из Просторног плана Републике Српске до 2015. године 
Просторни план Републике Српске је стратешки развојни документ за период 
до 2015. године којим се утврђују, између осталог и природни ресурси. 

Према планираној регионализацији Републике Српске општина Рудо припада 
мезорегији Источно Сарајево. Такође, припада другом развојном правцу чије 
природне вриједности простора омогућавају интензиван привредни развој на 
основу аграрних, шумских, рудних као и хидроенергетских потенцијала.  

У периоду израде Просторног плана Републике Српске до 2015. општина Рудо 
је припадала групи изразито неразвијених подручја. 

Приоритетне развојне активности на изразито неразвијеним подручјима треба 
да буде, између осталог и енергетика. Горњи токови водотока представљају 
потенцијалне локације за изградњу хидроелектрана чија производња може 
допринијети не само квалитетнијем снабдијевању електричном енергијом, већ и 
креирању одређеног вишка енергије који би се могао пласирати изван ових 
подручја. 

Шире подручје обухвата планиране акумулације и ХЕ „Мрсово“ смјештено је у 
простор источног дијела Републике Српске, на подручју општине Рудо.  

Просторним планом на предметном локалитету планиран је енергетски 
потенцијал од двије хидроелектране и то ХЕ „Мрсово1“ и ХЕ „Мрсово2“. Дакле, 
из наведеног, кao и из графичког прилога 12.1. Енергетски потенцијали, 
произилази да је Просторним планом Републике Српске до 2015. године 
планирана ХЕ „Мрсово1“ снаге 37,3 МW. Планирани објекти ХЕ лоцирани су на 
доњем току ријеке Лим, 3 km низводно од насеља Мрсово, односно 9 km 
низводно од насељеног мјеста Рудо. 
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Слика 61 Енергетски потенцијали 13 

У области енергетике Просторни план Републике Српске до 2015. је донио 
слиједеће закључке: 

 Сливови и токови ријека морају бити предмет дугорочног сврсисходног 
уређења – сливови се морају пошумљавати и штитити од ерозије, а 
токови се морају уређивати и регулисати у складу са проблемима. 

 Ради спречавања брзог отицања атмосферских вода, тј. ради 
уједначавања протока на мањим и средњим водотоцима овај документ 
сматра да треба изградити сразмјерно велики број вишенамјенских 
акумулација које би служиле и за потребе водоснабдјевања, 
наводњавања, рекреације, производње енергије и др. 

                                                
13

 Izvod: Prostorni plan Republike Srpske do 2015.godine (Grafički prilog broj 24.1.) 
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 Ради очувања расположивог хидроенергетског потенцијала водотока у 
РС треба у највећој могућој мјери онемогућити изградњу насеља, 
индустрија, инфраструктуриних и других објеката у зонама предвиђеним 
за изградњу хидроелектрана. 

Просторни план не идентификује природна и културно - историјска добра на 
подручју предметне хидроелектране, као што се може видјети на слиједећим 
сликама. 

  

Слика 62 Животна средина – природне вриједности и културно – историјска 
добра14 

 

 

 

Слика 63 Животна средина културно историјска добра -  Културно насљеђе15  
  

                                                
14 Просторни плана Републике Српске до 2015. године, Графички прилог број 24.1. 
15 Просторни плана Републике Српске до 2015. године, Графички прилог број 24.3. 
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2.9. Подаци о евентуалним тешкоћама на које је наишао носилац 
пројекта приликом прикупљања потребних података 

Носилац пројекта израде Студије утицаја на животну средину хидроелектране 
Мрсово је приликом израде Студије искористио сву техничку, пројектну и 
осталу документацију која му је дата на располагање од стране Инвеститора. 
Такође је при раду кориштен већи број стратешких докумената, литературе, 
радова и чланака.  
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3. Закључак 
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3.1. Констатација да ли се реализацијом предметног пројекта могу или не 
могу обезбиједити потребни услови за заштиту животне средине 

Цјелокупна проблематика анализирана је у оквиру неколико посебних цјелина 
кроз које су обухваћене основе за истраживање, карактеристике планираног 
пројекта, карактеристике и оцјена тј. вредновање постојећег стања, комплексна 
анализа утицаја на животну средину, неопходне мјере заштите, препоруке 
мониторинга и контроле свих дефинисаних параметара. У оквиру Студије о 
утицају на животну средину новопланираног пројекта изградње ХЕ Мрсово на 
ријеци Лим изложена је проблематика могућег загађења ваздуха, емисије буке, 
електромагнетног зрачења, вода, ихтиофауне, утицај на флору, утицај или 
евентуално угрожавање културно историјског и природног насљеђа, заузимање 
површина, визуелног загађења, измјештање насељених мјеста, несреће 
великих размјера као и други релевантни утицаји. 

Анализом ове проблематике створене су могућности превентивног 
предузимања одређених мјера заштите. 

Приликом извођења пројекта изградње и експлоатације овог енергетског 
комплекса и касније током њеног редовног рада неопходно је успоставити и 
проводити активности мониторинга који је дефинисан предметном Студијом 
утицаја.  

На основу свега наведеног, може се констатовати да се примјеном прописаних 
мјера заштите, дефинисаних овом студијом, могу обезбиједити потребни 
услови за заштиту животне средине приликом изградње хидроелектране 
Мрсово у смислу утицаја на загађење вода, ваздуха, земљишта и других 
сегмената животне средине предметног простора. 

3.2. Да ли је пројект својом функцијом и техничким рјешењима безбједан 
у смислу утицаја на животну средину 

Предметни објект је дефинисан тако да буде безбједан са становишта заштите 
животне средине како би се унутар обухвата поштовањем прихваћеног Главног 
пројекта при извођењу, правилном диспозицијом загађивача, адекватним 
уређењем система зелених површина, изградњом заштитних баријера итд., 
обезбиједили такви услови који неће битно утицати на квалитет живота и 
амбијенталне вриједности овог подручја. Исто тако је неопходно предвиђене 
мјере заштите животне средине стриктно проводити и на тај начин негативне 
утицаје ублажити, односно свести на најмању могућу мјеру.  

3.3. Приједлог сталне контроле параметара релевантних за утицај рада 
објекта на животну средину, а који су наведени у Студији 

Обавеза Инвеститора је да прати и контролише евентуалне промјене, као и 
провођење мјера које су предвиђене Студијом о процјени утицаја, законом и 
другим прописима, нормативима и стандардима и да поштује наложене рокове 
за њихово спровођење који су наведени у поглављу мониторинга Студије о 
процјени утицаја. 
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3.4. Приједлог носиоцу пројекта и органу надлежном за заштиту животне 
средине у смислу даљих поступака 

Приједлог носиоцу пројекта је да испоштује све мјере за спречавање, 
смањивање или ублаживање штетних утицаја на животну средину које су 
прописане овом Студијом о процјени утицаја а надлежном органу да 
контролише рад овог објекта и укаже на одступања и неиспуњавање 
прописаних мјера. 

На основу Захтјева за претходну процјену утицаја, Министарство надлежно за 
заштиту животне средине одлучило је Рјешењем, којим је утврдило обавезу 
подносиоца Захтјева да спроведе Процјену утицаја пројекта и прибави Студију 
о процјени утицаја на животну средину. 

Према Закону о заштити животне средине РС, након добијања Рјешења о 
одобравању Студије о утицају на животну средину за ХЕ Мрсово Инвеститор 
подноси Захтјев за издавање еколошке дозволе уз који прилаже Доказе. 
Институција, овлаштена од стране Министарства за обављање дјелатности из 
области заштите животне средине, израђује Доказе уз Захтјев за еколошку 
дозволу. Еколошка дозвола има за циљ висок ниво заштите животне средине у 
цјелини, преко заштите ваздуха, воде, земљишта, екосистема и становништва.  

Са становишта планирања и експлоатације хидроенергетских система веома је 
важно да се још у фази пројектовања сагледају и анализирају динамички 
процеси који ће се одвијати у акумулацијама, у виду промјена абиотичких и 
биотичких стања тих акваторија. Због тога се у новије вријеме ради на све 
сложенијим математичким моделима тих динамичких процеса, како би се 
благовремено, још у фази планирања хидроенергетских система са 
акумулацијама, симулирало њихово понашање током времена. Основни смисао 
тих симулација је да се изнађу мјере заштите вода којима се стање квалитета 
акумулације одржава у неким захтјеваним границама квалитета. 
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4. Нетехнички резиме 
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4.1. Приказ и оцјена постојећег стања животне средине 
 
За потребе утврђивања постојећег стања животне средине као и степена 
загађења извршена је валоризација терена у смислу квантитативних и 
квалитативних мјерења квалитета ваздуха, испитивања физичко-хемијских и 
микробиолошких параметара воде, мјерење буке, валоризација стања флоре и 
фауне, индентификација могућих природних и културно историјских вриједности 
простора, анализа климатских карактеристика, као и других значајних 
показатеља стања животне средине.  

У циљу утврђивања квалитета ваздуха на локацији планираног 
хидроенергетског захвата ХЕ „Mрсово” на ријеци Лим, у периоду од 01. априла 
2013. год. до 02. априла 2013. године извршио је мјерење квалитета ваздуха за 
потребе израде предметне Студије утицаја на животну средину хидроелектране 
„Мрсово“. 

Двадесетчетворосатно праћење квалитета ваздуха вршено је у насењу 
Обрвена, општина Рудо на К.Ч. 1401. Локација мјерења се налази поред 
регионалног пута Ушће Лима – Рудо који повезује општину Рудо са општинама 
у окружењу. Избор локације мјерења утврђује се у циљу заштите здравља 
људи, вегетације и природних еко-система. 

Мјерење квалитета ваздуха на предметној локацији обухватило је имисионе 
концетрације SO2, NO2, CO, O3 и лебдећих/суспендованих честица пречника 
испод 10µg), климатских елемената: брзина и смјер вјетра, температура, 
притисак и влажност ваздуха. 

На основу извршеног мјерења може се констатовати да су све просјечне 
вриједности, концентрација SO2, NO2, PM10, CO и O3 кретале испод граничних 
вриједности, граница толеранције, толерантне вриједности и циљних 
вриједности заштите здравља људи, вегетације и природних еко-система, које 
су прописане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 
124/12). 

Мјерење нивоа буке је вршено на локалитету гдје је предвиђена изградња 
хидроелектране „Мрсово“, инвеститора „COMSAR ENERGY HIDRO“ д.о.о. уз 
ријеку Лим на локацији непосредно код будућег преградног мјеста 
хидроелектране. Мјерно мјесто спада у II зону, а измјерени ниво буке не 
превазилази граничне вриједности прописане Правилником. 

Узорковање и анализу физичко-хемијских параметара површинске воде ријеке 
Лим на локацији букова Валине, на преградном мјесту код тунела урадила је 
овлаштена акредитована лабораторија „ЕУРО-ИНСПЕКТ“ д.о.о. Осјечани. 
Поређењем добијених резултата испитивања општих хемијских и физичко-
хемијских елемената квалитета површинске воде ријеке Лим са допуштеним 
граничним вриједностима према Уредби о класификацији вода и 
категоризацији водотока (Сл.гласник РС бр.42/01) за другу класу квалитета 
вода установљен је повећан садржај суспендованих материја. Концентрације 
осталих анализираних параметара су у границама допуштених граничних 
вриједности за другу класу квалитета површинске воде. 

У циљу утврђивања квалитета пољопривредног земљишта на подручју које је 
под непосредним утицајем хидроелектране Мрсово обављено је узорковање и 
анализа контроле плодности земљишта.  
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Локација узорковања земљишта се налази у насељу Обрвена, на десној обали 
ријеке Лим. Парцела, са које је узет узорак земљишта, је по структури 
коришћења ораница која се обрађује. Локалитет са ког је узет узорак земљишта 
при изградњи хидроелектарне неће бити потопљен.  

Анализе земљишта су урађене од стране Пољопривредног института РС. 
Анализирани су pH вриједност земљишта, садржај хумуса, фосфора (P) и 
калијума (K). Утврђивање квалитета земљишта је рађено мјесеца априла 
2013.год. У погледу квалитета земљишта може се закључити да, у погледу 
предочених вриједности за одређене параметре, за узети узорак, земљиште 
није задовољавајућег квалитета са аспекта узгоја културних биљака, односно 
као пољопривредно земљиште. 

4.2. Кратки опис пројекта са подацима о његовој намјени и величини 
Идејно рјешење хидроелектране "Мрсово" је урађено још 1983. године од 
стране компаније „Енергопројект” из Београда. Идејни пројекат, на основу овог 
идејног рјешења, је завршен 1990. године и израдио га је „Енергоинвест” из 
Сарајева. Актуелизација тог идејног пројекта је урађена 2000. године, у 
компанији „Енергоинжењеринг-Хидроинжењеринг” из Београда, а 2012. године 
компанија „ИК консалтинг и пројектовање“ д.о.о. из Београда је урадила Идејно 
рјешење и предстудију економске оправданости за ХЕ Мрсово за коту 
нормалног успора 355 mnm, три метра нижу од коте нормалног успора из 
ранијих пројеката. За ту коту нормалног успора ће се вршити процјена утицаја 
изградње и експлоатације објекта на животну средину.  

ХЕ Мрсово ће се градити на ријеци Лим са браном на стационажи 18+750 km 
узводно од ушћа Лима у ријеку Дрину. Удаљеност од урбаног дијела општине 
Рудо узводно од бране је око 9 km.  

ХЕ Мрсово је предвиђена као акумулационо прибранско постројење. Изабрана 
је бетонска гравитациона брана са прибранском машинском зградом електране. 
Диспозиционо је брана подијељена у два дијела, и то преливни дио са 
слапиштем и гравитационим блоком на лијевој половини профила и машинска 
зграда са пратећим објектима и гравитационим дијелом на десној половини 
профила.  

У наредној тебели приказане су основне техничке карактеристике планиране 
хидроелектране Мрсово. 

Табела 41 Основне техничке карактеристике хидроелектране „Мрсово“ 

Назив електране ХЕ Мрсово 

Тип електране прибранско постројење 
Стационажа km 18+750 
Средњи годишњи доток 109,9 m3/s 
Инсталисани проток кроз турбине 3 х 86.7 m3/s 
Број агрегата 3 
Гарантовани проток 33.0 m3/s 
Кота доње воде   
При Q=Qмин 334,70 m.n.m. 
При Q= 260 m3/s 338.20 m.n.m.. 
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При Q= 173,3 m3/s 337.27 m.n.m. 
При Q= 86,7 m3/s 336.00 m.n.m. 
Максимални нето пад  20,30 m 
Конструктивни нето пад 14,5 m 
Минимални нето пад  10,0 m 
Акумулациони базен  
Запремина базена:  
- укупна 7.7х 106 m3 

Кота максимамог успора 355.00 m.n.m. 
Кота минималног успора 347.00 m.n.m. 
Кота нормалног успора 355.00 m.n.m. 
Брана  
Тип бране гравитациона бетонска брана 
Кота круне бране 358,0 m.n.m. 
Кота дна корита 338.00 m.n.m. 
Грађевинска висина бране 20,0 m 
Ширина бране у круни 11 m 
Темељни испуст  
Дужина (укупна) 31.50 m 
Димензије Ø2 m 
Кота дна улаза/излаза 333.50 m.n.m./333.50 m.n.m. 
Проток при КНУ = 355.00 m.n.m. 47.00 m3/s 
Преливи  
Тип прелива површински са сегментним уставама 
Број преливних поља 4 
Ширина преливног поља 10.0 m 
Ширина преливне ивице 4 х 10 = 40.0 m 
Кота круне прелива 344.50 m.n.m. 
Слапиште  
Ширина 58 m 
Дужина 70 m 
Дубина 15,5 m 
Машинска зграда  
Инсталисани проток једног агрегата 86.66 m3/s 
Број производних агрегата 3 
Qинст 260 m3/s 
Инсталисана снага електране 36,8 МW 
Просјечна годишња производња 137 GWh 
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4.3. Опис могућих утицаја пројекта на животну средину 
Могући утицаји изградње хидроенергетских објеката на животну средину 
сврставају се у двије основне категорије: 

 утицаји у току изградње хидроенергетских објеката, и 
 утицаји у току експлоатације хидроенергетских објеката. 

Прву категорију представљају утицаји који су посљедица изградње објеката  
водозахвата и машинске зграде. Другу категорију чине утицаји који произилазе 
након успостављања објеката водозахвата, преградног мјеста, машинске зграде 
и акумулације. 

Приликом изградње предметног енергетског комплекса и у току експлоатације 
истог, могу се истаћи карактеристични утицаји на: 

 квалитет воде, 
 квалитет ваздуха, 
 квалитет земљишта, 
 укупан ниво буке, 
 метеролошке параметаре и климатске карактеристике, 
 квалитет екосистема, 
 флора, фауна, ихтиофауна, 
 природна добра посебних вриједности, културна добра и материјална 

добра, 
 квалитет пејзажних карактеристика подручја. 

Детаљан опис очекиваних утицаја је дат у поглављу 2.4. Студије о процјени 
утицаја.  
Директни утицаји који могу настати формирањем акумулације, изградњом и 
кориштењем хидроелектране су заузимање и деградирање земљишта, као и 
уништавање вегетације. Ови утицаји су веома уочљиви, због чега их је лако 
вредновати и контролисати.  

Индиректни утицаји на околину, поред саме локације коју ће заузети 
хидроелектрана, могући су при набавци материјала који ће бити неопходан за 
изградњу хидроелектране, као што је грађевински материјал и на радну снагу. 
Ове утицаје теже је вредновати у односу на директне утицаје.  

Кумулативни утицаји настају заједничким дјеловањем више различитих 
утицаја истовремено. Ове промјене могу изазвати додатне вишеструке утицаје, 
који даље могу изазвати уништење једног или више екосистема или промјену 
њихове структуре. На предметном подручју могу се очекивати кумулативни 
утицаји изазвани изградњом и коришћењем више хидроенергетских објеката 
који већ постоје, као и новопланираних на датом подручју.  
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У наредној табели даје се преглед брана и вјештачких акумулација изграђених у 
сливу ријеке Лим узводно од планиране локације ХЕ „Мрсово”: 

Табела 42 Постојеће акумулације и ХЕ у сливу ријеке Лим 

Акумулација и 
ХЕ у сливу 

Лима 

Ријека У употреби од Запремина 
акумулације 

(106m3) 
Потпећ Лим 1967. 44,0 
Сјеница Увац 1979. 190,0 

Бистрица Увац 1959. - 
Кокин Брод Увац 1962. 250,0 

Радојња Увац 1959. 7,0 

Низводно од ХЕ Мрсово је изграђена ХЕ „Вишеград” на ријеци Дрини, са котом 
нормалног успора од 336 мнм. Будућа ХЕ „Мрсово” се планира на репу 
акумулације ХЕ „Вишеград”.  

4.4. Опис мјера за спречавање, смањивање или ублажавање 
штетних утицаја на животну средину 

Мјере заштите ваздуха 

За вријеме изградње 

- Примијенити све мјере неопходне да дисперзија лебдећих честица у ваздуху 
буде што мања, током извођења грађевинских радова (ископ, утовар и 
истовар материјала), ублажавати мјерама заштите којима се емисије 
лебдећих честица доводе у граничне вриједности (оптимална влажност 
материјала, квашење и орошавање материјала). 

- Редовно одржавати и oрошавати приступне и друге градилишне путеве као и 
манипулативне платое. Локалне саобраћајнице планирати на начин да се не 
поремети локални и транзитни саобраћај у односу на ситуацију прије почетка 
изградње. 

- Вршити орошавање растреситог материјала приликом скидања површинске 
вегетације, ископа и поравнавања терена. 

- Теретна возила и камионе који ће одвозити/довозити грађевински материјал, 
прије изласка на саобраћајнице очистити од наслага земље која се може 
наћи на точковима возила. 

- Брзину и рад транспортних средстава прилагодити условима пута. 
- Редовним (планским, периодичним) и ванредним техничким прегледима 

машина и возила која ће се користити приликом изградње објеката, 
осигурати максималну исправност и функционалност система сагоријевања 
погонског горива. 

- Користити уређаје, возила и постројења која су, према европским 
стандардима, класификована у категорију с минималним утицајем на 
квалитет ваздуха. 

- Вршити редовну техничку контролу механизације и возила на градилишту и 
користити горива са ниским садржајем сумпора, ради смањења емисија у 
ваздух. 

- Избјегавати непотребан рад грађевних машина (искључивати машине). 
- Не одлагати вишак материјала од ископа или било какав отпад и не 

нарушавати изглед околине тим поступцима, при изградњи приступних 
саобраћајница. 
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- На локацији није дозвољено спаљивање било каквог материјала. 
- У циљу оцјене утицаја рада хидроелектране Мрсово на стање квалитета 

ваздуха, предлаже се мониторинг концентрације загађујућих материја у 
ваздуху током изградње, након изградње, као и током рада поменутог 
објекта.   

У току експлоатације 

У току експлоатације предметног енергетског постројења нису потребне мјере 
заштите ваздуха јер је технолошки процес производње електричне енергије 
такав да нема утицаја на ваздух. 

- Након изградње хидроелектране неопходно је извршити поновно мјерење 
квалитета ваздуха, а уколико се уочи да је дошло до прекорачења 
вриједности прописаних Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Сл. 
гл. РС бр. 124/12) и Уредбом о условима мониторинга квалитета ваздуха 
(Сл. гл. РС бр. 124/12), неопходно је прописати додатне мјере заштите. 

- У случају поправки, ремонта или текућег одржавања потребно је користити 
уређаје, возила и постројења која су, према европским стандардима, 
класификована у категорију с минималним утицајем на квалитет ваздуха. 

- Због формирања акумулације воде и утврђивања утицаја исте на 
микроклиматске промјене подручја које захвата ХЕ Мрсово потребно је 
успоставити мониторинг станицу на подручју које захвата акумулација.  

Мјере за заштиту вода 
На територији Републике Српске, Уредбом о класификацији и категоризацији 
водотока (Сл.гл. РС, бр.42/01), успостављени су критеријуми за класификацију 
и врши се класификација квалитета површинских и подземних вода, као и 
категоризација водотока. Према овој Уредби, ријека Лим припада другој (2) 
категорији. 

Класификација и категоризација врши се ради хармонизације и упоредивости 
оцјене степена антропогених загађујућих утицаја на еколошку функцију воде, 
одређивања степена погодности вода водотока за постојеће и планиране 
употребе, успостављање циљева квалитета за сваки дистрикт или дио ријечног 
слива и посебно ради контроле успјешности свих предузетих мјера заштите које 
имају за циљ спречавање погоршања стања и постепено побољшање и обнову 
свих површинских вода укључујући и вјештачке и јако модификоване водотоке. 

Отварање великих градилишта, какво ће бити приликом изградње 
хидроелектране Мрсово, увијек има негативан утицај на средину, посебно на 
квалитет воде. У току извођења радова мора се испоштовати основни захтјев 
да се не угрози квалитет подземних и површинских вода. Утицај на одржавање 
квалитета вода, одражава се и на квалитет флоре и фауне водотока, а тиме и 
на квалитет животне средине. 

У току изградње али и експлоатације хидроелектране потребно је водити 
рачуна о предузимању свих потребних мјера, које су наведене у тексту који 
слиједи, за спречавање загађења како површинских тако и подземних вода. 

За вријеме изградње 

- Одводњу и пречишћавање отпадних вода вршити у складу са Главним 
пројектом; 
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- Изградити контролисан затворени систем одводње са асфалтираних 
површина, са сепараторима масти и уља, којим је могуће постићи 
квалитет воде у складу са Правилником о условима за испуштање 
отпадних вода у површинске воде (Сл. гласник РС 44/01); 

- Употријебљене воде са градилишта прихватати сигурним системима 
канализације, скупљати у одговарајућим резервоарима и пречишћавати 
на прописани начин прије испуштања у реципијент; 

- Објекти за пречишћавање отпадних вода морају бити непропусни и 
истим мора бити осигуран прилаз специјалним возилима ради чишћења; 

- Сав материјал од ископа, који неће бити одмах употријебљен у 
изградњи, мора бити депонован на за то предвиђеним локацијама у 
складу са Пројектом организације градилишта (депоније вишка 
материјала) заштићеним од појаве ерозије, као и ван прогнозираних зона 
високог ризика од загађења вода; 

- Депоновање не вршити у кориту и уз обале водотока, или зонама 
санитарне заштите као и зонама високог ризика од загађења вода. У 
случају да се ови локалитети нађу на водном добру или јавном водном 
добру потребно је тражити водопривредну сагласност; 

- Користити чисти материјал за насип у близини водотока, без примјеса 
земље или других нечистоћа; 

- Све активности предвиђене пројектном документацијом у зони ријеке 
треба да се реализују уз што мању деградацију читавог простора са 
циљем очувања постојећег биљног и животињског свијета и њихових 
станишта; 

- Радове на изградњи проводити тако да се не поремети хидраулички 
режим течења подземних вода, прихрањивања издани и сл.; 

- Смјештај и сервисирање механизације вршити на намјенском, 
водонепропусном простору, изван зона дефинисаних као зоне високог 
ризика од загађења вода.; 

- Забранити поправак механизације и замјену уља у зонама високог 
ризика од загађења вода и близини ријечних корита; 

- На локалитетима градилишта, за потребе радника поставити еколошке 
тоалете. 

- Приступити изради Програма санитарне заштите изворишта Крупица, 
чији је саставни дио и Елаборат о квалитету и резервама подземне воде. 
Тим документом би се прописале зоне санитарне заштите изворишта на 
бази математичког модела струјања подземне воде и мјере заштите по 
појединим зонама. 

У току експлоатације 

- Изградити систем за сакупљање и пречишћавање оборинских вода са 
манипулативних површина бране и постројења машинске зграде 
изградњом сепаратора масти и уља; 

- Санитарне отпадне воде одводити путем септичке јаме у биодиск на 
пречишћавање. Биодиск редовно одржавати у функционалном стању; 

- Одржавати сливнике за прикупљање воде са манипулативних површина 
и сепараторе масти и уља; 

- Атмосферске отпадне воде и зауљене отпадне воде са манипулативних 
и радних површина, одводити у сепаратор масти и уља на 
пречишћавање, а затим у крајњи реципијент; 

- Испуштање отпадних вода на мјестима у којима не постоји изграђена 
јавна канализациона мрежа мора се вршити према одредбама 
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Правилника о третману и одводњи отпадних вода за подручје градова 
и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. гласник РС" број 68/01). То 
за појединачне стамбене објекте у ширем обухвату ХЕ Мрсово 
подразумијева изградњу водонепропусне септичке јаме, што је као 
техничко рјешење могуће у овој конфигурацији терена; 

- Уколико се нека од постојећих индивидуалних септичких јама потопи 
изградњом акумулације обавеза Инвеститора је да изгради нову 
септичку јаму; 

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

- Плутајући нанос (пластична амбалажа, кесе и сл.) у акумулацији редовно 
сакупљати и складиштити на привремену локацију до преузимања од 
стране надлежне комуналне службе; 

- Извршити издвајање корисних компоненти из плутајућег наноса (нпр. 
дрво); 

- Планирати мјере трајног побољшавања еколошког стања ријечне долине 
на цијелом потезу коришћења; 

- Преливне објекте на преградама диспозиционо поставити тако да 
несметано по властиту безбједност могу да евакуишу велику воду 
вјероватноће 0,1%; 

- Поставити и оржавати уочљиве знакове о забрани свих активности на 
води и на ријечним обалама, узводно 500 m oд бране и редовно 
контролисати испуњење ових услова; 

- Корисник је дужан израдити Оперативни план одржавања и одржавати 
системе и објекте за пречишћавање вода у складу са Планом; 

- Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са 
Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде 
(Сл. гласник РС, 44/01) и Правилником о третману и одводњи 
отпадних вода за подручја градива и насеља гдје нема јавне 
канализације (Сл. гласник РС, 68/01). 

Мјере за заштиту земљишта 
За вријеме изградње 

Наведене мјере заштите ваздуха и вода које се односе на сакупљање и 
каналисање отпадних и оборинских вода са манипулативних платоа и мјере 
које су предузете за складиштење и кориштење нафтних деривата, су уједно и 
мјере за заштиту земљишта. 

- Прије почетка изградње потребно је планирати приступне путеве за 
механизацију као и одлагалишта (депоније) на локалитетима гдје ће бити 
најмања штета за биљни покров; 

- Сви радови се морају одвијати у оквиру димензија градилишта 
дефинисаног пројектном документацијом како би се спријечила 
деградација околног земљишта; 

- Извођачима радова треба строго нагласити одговорност чувања цијеле 
околне вегетације и земљишта унутар и изван грађевинске зоне; 

- Максимално сачувати постојећу вегетацију (сјечу шума свести на 
минимум да би се избјегле појаве ерозије и клизања земљишта);  

- У случају појаве ерозионих процеса предузети хитне мјере 
стабилизације тла; 
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- Материјал из ископа депоновати на депонијама које су предвиђене за те 
намјене; 

- Материјал из ископа који неће бити употребљен у току грађевинских 
радова депоновати на локације која су предвиђене за те намјене а које 
су заштићене од појаве ерозије; 

- Избјегавати деградацију тла у смислу узимања грађевинског материјала 
из падина подложних клизању; 

- Извођење антиерозионих и биоинжењерских радова на позајмиштима 
грађевинског материјала, привременим и сталним депонијама ради 
спречавања појаве клизишта и нестабилности косина; 

- Смјештај свих возила и механизације која користе течно гориво мора 
бити на уређеном водонепропусном платоу уз строгу контролу 
евентуалног загађења (процуривање); 

- Течна горива чувати у простору за ову намјену који мора имати чврсту, 
водонепропусну подлогу, мора бити наткривен и ограђен и са ознаком 
забране приступа незапосленим и неовлаштеним лицима. 

- Уколико дође до излијевања горива одмах приступити санацији загађене 
површине; 

- Обезбједити средство за сухо чишћење земљишта у случају просипања 
хемикалија на земљиште; 

- Ревитализација околног земљишта са биолошком и механичком 
консолидацијом након завршетка радова; 

- Проводити редовно и контролисано збрињавање комуналног и опасног 
отпада на прописан начин, односно забранити било какво привремено 
или трајно одлагање отпадног материјала на околно тло, осим на за то 
Пројектом организације градилишта и Планом управљања отпадом 
предвиђеним мјестима; 

- Након завршетка радова потребно је санирати приступне путеве, 
привремена паркиралишта механизације и опреме те уклонити вишак 
грађевинског и отпадног материјала са ширег простора око мјеста 
грађења; 

За вријеме експлоатације: 

- На одговарајућим мјестима потребно је поставити контејнере затвореног 
типа за прикупљање комуналног отпада;  

- Манипулативни плато у кругу хидроелектране потребно је асфалтирати 
да би се спријечило процуривање нафте и њених деривата у земљиште 
и евентуално цурење из моторних возила која се крећу у кругу 
хидроелектране; 

- Сва механизација која ће се користити треба да буде на асфалтираном 
платоу предвиђеном за паркинг; 

- Инвеститор је обaвезан, ако у свом раду буде радио као увозник и 
корисник хемикалија, да са истима поступа у складу са Законом о 
хемикалијама; 

- Строго контролисање манипулисања нафтом и нафтним дериватима уз 
максималне мјере заштите; 

- Одредити начин складиштења и чувања горива, мазива и уља као и 
депоновање старог уља и мазива; 

- Бурад која ће се користити за чување горива морају бити од 
поцинкованог челичног лима, заварене конструкције са по два челична 
обруча ради заштите при премјештању, утовару и истовару; 
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- У случају да се горива, уља и мазива чувају у подрумским просторијама 
подови требају бити такви да се искључује могућност стварања искри 
при помјерању буради. Под подрумске просторије такође мора бити 
непропустан за евентуална цурења и од ватроотпорног материјала; 

- Обавезно је редовно прегледање градилишта како би се уочило могуће 
загађење или појава ерозије како би се правовремено приступило 
санацији; 

- Редовно одржавање и чишћење сабирних уљних јама испод турбина; 
- На мјестима која су највише захваћена ерозионим процесима, 

деградиране површине слива, предвидјети одговарајуће мјере заштите 
од ерозије (шумско-мелиоративне радове) као и пошумљавање као једна 
од битних мјера заштите земљишта од ерозионих процеса; 

- У случају акцидената, потребна је хитна интервенција у складу са 
оперативним плановима интервентних мјера у различитим акцидентним 
ситуацијама. 

Мјере заштите од буке и вибрација 

За вријеме изградње 

- Користити атестирану опрему и уређаје, конструисане или изоловане да 
у животну средину не емитују буку преко дозвољеног нивоа, 

- Поштовати уобичајено радно вријеме током дана, посебно у близини 
насељених мјеста, 

- Вршити мјерења нивоа буке у периоду рада и на основу добијених 
вриједности примјењивати мјере заштите од буке у насељеним 
мјестима, као и мјерења буке на радним мјестима у контексту безбједног 
и здравог рада на радном мјесту запослених на изградњи предметног 
пројекта, 

- У случају да резултати мјерења нивоа буке превазилазе дозвољене 
вриједности забранити кориштење механизације која производи 
прекомјерну буку, 

- Израдити Пројект заштите од буке. 
- Искључивати моторе заустављене механизације и машина. 
- У фази пројектовања, потребно је израдити главни пројект заштите од 

буке уважавајући максимално допуштене нивое буке на одговарајућим 
мјерним мјестима. 

У току експлоатације 

- У циљу спречавања емисије прекомјерне буке из објекта хидроелектране 
потребно је редовно праћење исправности и одржавање инсталисане 
опреме и уређаја према техничким стандардима. 

- Машинска зграда, као највећи извор буке, треба да буде звучно 
изолована тако да спријечи ширење буке. 

- Уређаји који емитују буку морају бити атестирани, односно конструисани 
или изоловани да у спољну средину не емитују буку преко дозвољеног 
нивоа. 

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

- Придржавати се мјера заштите од буке уређаја смањеном емисијом буке 
у животну средину и подизањем зеленог појаса, уз правилан одабир и 
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диспозицију дрвореда и другог зеленила у циљу формирања заштитних 
баријера. 

Мјере за спречавaње и смањење чврстог отпада 
За вријеме изградње 

- Забранити даље одлагање отпада на постојећу градску депонију, а у склопу 
радова на изградњи објеката хидроелектране и приступних путева санирати 
депонију и обалу ријеке на тој локацији, 

- У току извођења радова на иградњи предметних објеката, негативан утицај 
чврстог отпада минимализовати његовим правилним збрињавањем. Због 
тога је потребно на предметној локацији поставити затворене 
водонепропусне контејнере за одлагање чврстог отпада. Обавезно вршити 
одвојено одлагање отпада те комунални отпад одлагати одвојено од 
грађевинског отпада, отпада од ископавања, отпада од крчења вегетације и 
сл.  

- Сав отпад који ће настајати у току извођења радова се мора одвојити према 
врстама и одлагати у водонепропусне контејнере, а даље га збрињавати у 
договору са надлежним комуналним предузећем са којим ће инвеститор 
морати имати склопљен уговор о збрињавању отпада. 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 процесу 
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. 

- Уговоре за збрињавање свих врста отпада закључити у складу са 
Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са 
произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада 
(Сл. гласник РС, број 118/05). 

- Отпадна уља и мазива прикупљати у посебним бачвама, складиштити у 
индустријском кругу хидроелктране на наткривеној подлози, а затим 
испоручивати овлаштеној институцији на рерафинацију. 

- Приликом израде Елабората о уређењу градилишта поред осталог 
дефинисати начин збрињавања отпадних вода, грађевинског и другог отпада 
те предвидјети тачне количине материјала, који ће се морати одстранити 
приликом извођења радова и израдити план њиховог одлагања. 

- 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. 

- У случају неконтролисаног испуштања горива, техничких уља и масти из 
механизације и машина које се користе при раду, обезбиједити средства за 
брзо упијање нафтних деривата, а загађено земљиште механички 
одстранити. Загађено земљиште које се одстрани мора се одложити у 
водонепропусан контејнер (предвиђен за одлагање опасног отпада) до 
његовог коначног збрињавања. Отпад који настаје на овај начин представља 
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опасан отпад и наведена врста отпада се не смије мијешати и одлагати 
заједно са другим отпадом. 

- Обавезно урадити Акциони план заштите у случају просипања опасних 
материја, у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода, као 
и земљишта.  

У току експлоатације 

- Произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво 
складиштење отпада прије његовог поврата или одлагања. Произвођач или 
ималац отпада може вршити поврат или одлагање сам користећи адекватну 
опрему, поступак или постројење за поврат или одлагање у складу са 
прописаним условима или користећи овлаштену службу за третман отпада уз 
надокнаду. 

- Обавезно за постројење хидорелектране израдити План управљања 
отпадом према члану 26. и 27. Закона о управљању отпадом (Сл. гл. РС, бр. 
53/02 и 65/08). Такође одредити лице које ће вршити послове координације 
управљања отпадом – координатора за отпад. 

- У Уговору о преузимању/збрињавању отпада морају бити дефинисани: обим 
услуга одговорног лица, временски рок за који уговор важи, врсте отпада и 
поступак одлагања-третмана, количину или запремину отпада, начин 
испоруке или преузимања отпада, обавезе и одговорности обију страна, 
одговорност одговорног лица за поступање са отпадом у смислу његовог 
поновног коришћења, рециклаже, третмана или коначног одлагања на 
еколошки прихватљив начин и остале одредбе у складу са чланом 6 
Правилника о условима за пренос обавеза управљања отпадом са 
произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада 
(Сл. гл. РС, бр. 118/05). 

- Све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним 
институцијама у складу са Каталогом отпада (Сл. гласник РС, број 39/05) и 
Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са 
произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада 
(Сл. гласник РС, број 118/05). 

Мјере за заштиту флоре, фауне и екосистема 
Присуство и утицај хидроакумулација на подручју слива ријеке Дрине, оних које 
већ раде, а и оних које су планиране, на околни живи свијет није занемарив. 
Оваква распоређеност акумулација свакако усложњава успостављање и 
спровођење мјера заштите, као и предвиђање утицаја на живи свијет и природу 
уопште. 

Заштиту водених и копнених екосистема овога подручја потребно је ускладити 
са домаћом и међународном правном регулативом, првенствено са: Законом о 
заштити животне средине (Службени гласник Републике Српске, број 71/12), 
Законом о заштити природе (Службени гласник Републике Српске, број 
113/08), Законом о шумама (Службени гласник Републике Српске, број 75/08), 
Законом о водама (Службени гласник Републике Српске, број 50/06), Законом о 
ловству (Службени гласник Републике Српске, број 60/09), Законом о 
рибарству (Службени гласник Републике Српске, број 72/12) и међународним 
конвенцијама чији је потписник наша држава: Оквирна конвенција УН о 
климатским промјенама, Протокол из Кјота, Конвенција УН о биолошком 
диверзитету, Бернска Конвенција о заштити европских дивљих врста и 
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природних станишта, ЦИТЕС Конвенција, Конвенција о међународној трговини 
угроженим врстама дивље флоре и фауне. 

Да би овај простор у највећој могућој мјери задржао природне карактеристике 
треба примијенити принцип одрживог развоја који ће задовољити потребе 
човјека без значајног нарушавања еколошке равнотеже. 

Неопходно је увести мониторинг за праћење свих компоненти живе и неживе 
природе како би се обезбиједило контролисање свих негативних утицаја на 
природно окружење. Мониторинг треба вршити у току изградње и рада 
постројења. 

За вријеме изградње 

- Приликом извођења планираних радова треба строго водити рачуна да се 
што мање наруши стабилност екосистема. Извођење радова треба 
обављати у границама обухвата радова дефинисаним урбанистичким 
документима (извођење радова ван пројектованих није дозвољено, а ако се 
то деси треба омогућити нову процјену и нове услове заштите природе) и 
под надзором одговарајућих стручњака.  

- У фази изградње ће се добити велике количине камена, земљишта и дрвета 
које треба користити на овоме или на неком другом подручју у сагласности 
са надлежним службама. Квалитетнија земља из ископа  се може користити 
за рекултивацију околног земљишта и насипа. До употребе, ову земљу 
депоновати на одређене локације и заштити од ерозије. Вишак земљишта, 
камена и дрвета се не смије депоновати дуж ријеке. Забрањује се 
депоновање било које врсте отпада на предметној локацији. 

- Постојећу вегетацију треба максимално чувати, а на обешумљеним 
површинама планирати шумско-мелиоративне радове. 

- Инвеститор је дужан извршити стручну процјену за количину дрвне масе која 
ће се искрчити сјечом шуме за потребе изградње ХЕ и успостављање 
акумулације, а процјена се мора извршити прије подношења захтјева за 
издавање еколошке дозволе за ХЕ „Мрсово“. 

- Сјечу шуме на падинама које окружују језеро вршити у складу са интересима 
акумулације тј. да се спријечи ерозија и засипање језера и отварање 
клизишта. Током изградње потребне инфраструктуре и објеката 
хидроелектране могуће је да дође до одрона и ерозије што може довести до 
јаче деградације већег дијела екосистема. Ако је потребно у току изградње, а 
касније као дио уређивања простора неопходно је заштитити и учврстити 
најкритичније дијелове биотопа. Након тога је неопходно насељавање 
деградираних површина одређеним врстама биљака што представља 
ревитализацију нарушеног екосистема.  

- За организацију унапређења, заштите и искоришћавања рибљег фонда 
требало би изградити салмонидно мрјестилиште одређено које би 
обједињавало производњу млађи, производњу конзумне рибе (кавезни или 
слични узгој), те експлоатацију  рибе из отворених водених средина, 
вршењем спортског риболова. Овакво удружење би се бавило унапређењем 
и заштитом цјелокупног воденог и ужег обалног простора, укључујући и 
узгојне мјере из области шумарства (подизање шумских засада, борба 
против бујица). 

- По завршетку изградње акумулације долази до спуштања затварача на 
преливним пољима ради пуњења акумулације. Динамика спуштања 
затварача се мора прилагодити захтјеву да се обезбиједи неопходна 
проточност на низводном току ријеке 
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- Придржавати се свих мјера заштите воде и ваздуха јер оне уједно 
представљају мјере заштите за флору и фауну. 

- Акцидентне ситуације су могуће усљед хаварије радних машина у току 
изградње хидроелектране. Посљедице ће се рјешавати и санирати у 
сагласности са релевантним законима. 

- Приликом извођења радова и кориштења објекта максимално уложити 
напоре како би се сачувале све биљне и животињске врсте које су у 
категорији заштићених (ендемичне, ријетке и угрожене). 

- Извођач се обавезује да уколико се у току рада открије природно добро које 
је геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског поријекла, а 
за које се претпоставља да има карактер споменика природе обавјестити 
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа 
Републике Српске и предузети све мјере како се природно добро не би 
оштетило до доласка овлаштеног лица. 

- Неопходно је извршити детаљна и дуготрајна истраживања водоземаца, 
гмизаваца, птица и сисара да би се поуздано могло рећи које су врсте птица 
присустне на овоме подручју и на основу тога извршити валоризацију на 
основу које би се могао прописати адекватан мониторинг.  

- Ограничити крчење вегетације, кретање грађевинских машина, механизације 
и транспортних средстава искључиво на простор одобрен Главним 
пројектом. 

- Извршити хортикултурно уређење овог простора коришћењем аутохтоног 
садног материјала, а у функцији заштите од буке и прашине, као и функцији 
очувања природног изгледа пајзажа. 

- Површине оштећене грађевинским радовима након завршених радова 
довести у првобитно стање или уредити у складу са Пројектом вањског 
уређења на том простору. 

- Вршити предузимање мјера за заштиту од пожара. 
- Спречавање акцидентних ситуација (изливање масти, уља, и других опасних 

материја у околна станишта). 
- При пројектовању позиције будућег далековода, на дијелу који пролази кроз 

шумска подручја, одабрати најповољнију трасу са становишта очувања 
стабилности шумских екосистема. Посебну пажњу је потребно посветити 
заједницама црног бора које су фрагментарно заступљене у ширем рејону 
разматраног подручја. 

У току експлоатације 

- Након извршених радова обавезно спровести мјере рекултивације и 
санације терена у форми ремедијације (околног земљишта, насипа). За 
санацију терена може се користити квалитетна земља из ископа. 

- Неопходно је формирати и побољшати фитосанациони појас приобаља 
као намјенски појас који ће имати заштитну и еколошку функцију. Појас 
формирати од врста које су отпорне на промјену водног режима. То су 
свакако аутохтоне врсте које су градиле узани појас хигрофилне 
вегетације (Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Salix fragilis, Salix alba i 
Populus alba). Врсте дрвећа које су посјечене на обалама треба 
замјенити врстама које су ту расле прије потапања и које добро подносе 
промјену водног режима. Хортикултурно уређење локација извести као 
слободно непарковско уз употребу искључиво аутохтоне флоре. 

- Дефинисати објекте, параметре и локалитете за успостављање 
дуготрајног мониторинга уз неопходно уважавање науке и струке. 
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Мониторингу ће бити подвргнута флора и фауна која ће се пратити у 
воденом и копненим екосистемима. Одмах по пуштању у рад ХЕ 
неопходно је сагледати промјене које су настале приликом изградње. 

- Праћење популација зообентоса, фитобентоса, зоопланктона и 
фитопланктона у току изградње и рада акумулације како би се дошло до 
нових спознаја о понашању природних популација у новонасталим 
условима, што би имало велике користи у развоју како фундаменталне, 
тако и апликативне биологије.  

Мјере за заштиту ихтиофауне 
- Прије почетка било каквих радова на риболовној води обавезно 

обавијестити корисника. 
- Инвеститор је обавезан са корисником риболовне зоне склопити уговор у 

циљу очувања рибљег фонда. 
- Очување рибљег фонда, посебно младице и липљена, при чему 

нарочиту пажњу треба посветити природним мријестилиштима у 
периодима мријешћења 

- Очување рибљег фонда омогућити рибљим преводницама, 
преносницама или редовним порибљавањем аутохтоним врстама. 

- Водозахват изградити тако да не буде угрожен еколошки прихватљив 
минимални проток воде који ће омогућити обављање нормалне функције 
водених организама уз нормалну репродукцију и одржавање биолошке 
разноврсности водотока низводно од бране, а самим тим и постојећег 
екосистема. 

- Сво вријеме током грађења се мора обезбиједити несметана проточност 
корита, како не би биле угрожене рибе на низводним дионицама. 

- Приликом преграђивања корита ријеке морају се предузети мјере 
заштите риба. Рибе се у сарадњи са риболовачким друштвом требају 
пребацити у проточни дио ријеке. Све активности на градилишту морају 
се одвијати кроз сарадњу риболовачког друштва и инспекторима за 
екологију. 

- Стално пратити одржавање и развој популација ријетких угрожених 
врста и предузимање мјера њихове заштите 

- Вјештачко порибљавање вршити одраслом млађи, и то у већем обиму 
- Трајна забрана вршења спортског риболова младице и липљана до  

формирања богатијег рибљег насеља, када се може одобрити риболов у 
ограниченом обиму.  

- Послије формирања акумулације у циљу заштите аутохтоних рибљих 
популација треба строго забранити уношење алохтоних врста риба. 

- Могућу реконструкцију будућег насеља риба, колико је могуће треба 
усмјерити ка организацији економски рентабилне и програмиране 
експлоатације 

- За највећи дио акумулације треба одабрати одговарајуће дубинске врсте 
риба из породице салмонида и вршити стално порибљавње, и то 
одраслом млађи (језерска пастрмка, језерска златовчица). Тако би се 
„покрила“ рибама и она профундална водена подручја, гдје, иначе ни 
аутохтоне рибе не могу живјети. 

- Праћење, чување и заштита квалитета воде кроз обезјеђење провођења 
зконских и других прописа 

- Одредити ловостај, забрану вршења спортског риболова, максимални 
дневни улов риба и минималних мјера за сваку поједину врсту риба и 
начина и врсте спортског риболова (справе, алати, мамци...) 
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- Изградити производно мријестилишно - рибогојни објект за 
обезбјеђивање млађи за порибљавање 

- Потебно је предвидјети интензивно порибљавање које треба бити 
регулисано израдом и примјеном научно-стручних Програма 
порибљавања које ће допринијети успостављању квалитетно-
квантитативног стања ихтиофауне прије формирања акумулације. 

- Порибљавање вршити са млађи која има сертификат да је млађ здрава 
и да нема вирусних, бактеријских и паразитских болести.  

- Порибљавање вршити у прољетно-љетном и јесењем периоду у складу 
са временом природног мријеста 

- Успоставити одговарајући еколошки минимум, намјенским испуштањем 
воде из акумулације у периоду ниског водостаја 

- Свакодневно контролисати подручје у обухвату XЕ од загађења које 
може довести до угинућа и масовног помора рибљег фонда 

- У случају угинућа риба одмах обавијестити надлежне институције из 
области рибарства. 

- Вршити повремену контролу ефикасности порибљавањја и на основу 
добијених података уводити одговарајуће мјере 

- Неопходно је детаљније истражити организме класа водоземаца, 
гмизаваца, птица и сисара, а затим успоставити адекватан мониторинг 
што би допринијело заштити станишта ових организама 

- Праћење популација зообентоса, фитобентоса, зоопланктона и 
фитопланктона у току изградње и рада акумулације како би се дошло до 
нових спознаја о понашању природних популација у новонасталим 
условима, што би имало велике користи у развоју како фундаменталне 
тако и апликативне биологије. 

- Спријечити напрасно и брзо пражњење акумулације  приликом извођења 
редовних ремонта бранских постројења, како не би дошло до физичких 
поремећаја водене средине 

- Постављање уређаја који спречавају улазак риба у излазне грађевине, 
односно турбинска постројења хидроелектране 

- Сачувати водене и  копнене врсте које су у категорији заштићених врста 
(ендемичне, ријеткр и угрожене). Ендемични и ријетки облици међу 
воденим и копненим организмима представљају баштину о којој се треба 
посветити посебна пажња. Ови облици морају на дужи период бити 
континуирано праћени у току изградње и рада ХЕ како би се дошло до 
спознаје о понашању природних популација у новонасталим условима. 
Можемо претпоставити шта се дешава усљед промјене физичко-
хемијских карактеристика воде, а знати након детаљног проучавања и 
праћења.  

Мјере за заштиту пејзажа 
За вријеме изградње 

- Смањити непотребно уништавање околних површина. 
- Спријечити стварање депонија, и непредвиђених одлагалишта 

грађевинског и другог отпада. 
- Забранити крчење шума и вегетације изван површина предвиђених 

техничком докумнетацијом 
- Спровести мјере за заштиту од пожара 
- У току израде Главног пројекта треба израдити Пројекат пејзажног 

уређења. 
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У току експлоатације 

- Додатно хортикултурно уредити и одржавати зеленило на простору 
бране. 

- Рекултивисати површину на којој је било смјештено радничко насеље. 
- Рекултивисати површине на којима је било смјештено привремено 

одлагалиште грађевинског отпада и земље. 
- Уклонити неподесни ријечни нанос (смеће, дрвна маса и др.) са 

приобаља акумулације  

Мјере заштите здравља људи 

За вријеме изградње 

- У циљу минимизације утицаја на здравље радника, околног 
становништва и ресурса животне средине, рад треба да се организује у 
строго хигијенско – санитарном режиму 

- Домицилном становништву и заинересованој јавности треба 
презентовати позитивне и негативне ефекте имплементације пројекта 
изградње ХЕ, а отпоре и конфликте интереса због пејзажних, имовниских 
и других аспеката са разумјевањем размотрити и наћи адекватно 
рјешење 

- Током изградње потребно је осигурати службу примарне задравствене 
заштите за раднике на градилишту како не би дошло до додатног 
оптерећења на локалну задравствену заштиту 

- Инвеститор је обавезан, уколико се изградњом објеката појави било који 
негативан утицај на здравље људи и животну средину, изврши 
обавјештавање у складу са одредбама Закона о заштити животне 
средине (Сл. гласник РС број 71/12) и надлежностима Министарства 
задравља и социјалне заштите Републике Српске. 

- Инвеститор је дужан обезбиједити хигијенско–техничке мјере заштите 
радника, радну одјећу, превентивне здравствене прегледе и друге мјере 
личне и колективне заштите радника градилишта 

У току експлоатације 

Мјере заштите здравља становништва у току експлоатације ће бити проведене 
кроз мјере заштите од буке, мјере заштите воде, земљишта и ваздуха.  

Обавеза Инвеститора је да изврши благовремено обавјештавање уколико се 
појави било који негативан утицај на здравље људи и животну средину у току 
изградње и експлоатације предметне хидроелектране у складу са одредбама 
Закона о заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр. 71/12) и 
надлежностима Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске. 

Када се ради о заштити здравља становништва, потребно је слиједити 
Здравствену политику и стратегије за здравље у Републици Српској до 2010. 
године и препоруке Стратегије 5. за праћење и редукцију ризичних фактора 
животне и радне средине и јачање инфраструктуре и функције установа за 
Здравствену заштиту у поступку израде просторних и других планова, односно 
основа и друге инвестиционо-техничке документације (Сл. гласник РС бр. 56/02) 
који су у вези са Националним акционим планом за здравље и животну средину 
(НЕХАП) за Републику Српску, усвојен од стране Владе РС (Сл. гласник РС бр, 
1/02). 
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На основу критеријума Свјетске здравствене организације (WХО) дозвољена 
јачина електричног поља је 5 kVeff/m, а дозвољена јачина магнетног поља је 
100μT. Дозвољени интензитет електричног и магнетног поља којима људи могу 
бити дуготрајно изложени, по критеријумима Свјетске здравствене организације 
(WHO), обзиром да домаћи прописи не постоје:  

- дозвољена ефективна вриједност електричног поља ван 
електроенергетских објеката којем могу бити трајно изложени 
становници који станују у близини електроенергетских објеката износи 
Kmax = 5kV/m; 

- дозвољена ефективна вриједност магнетне индукције ван 
електроенергетских објеката којој могу бити трајно изложени становници 
који станују у близини електроенергетских објеката износи Beff = 100μT; 

- дозвољена ефективна вриједност електричног поља унутар 
електроенергетских објеката или у близини надземних водова којем 
може бити повремено изложено особље на пословима одржавања 
објеката износи Keff = 10 kV/m; 

- дозвољена ефективна вриједност магнетне индукције унутар 
електроенергетских објеката или у близини надземних водова којој може 
бити повремено изложено особље на пословима одржавања објеката 
износи Beff = 500μT; 

Граничне вриједости за фреквенцију 50Hz електричног и магнетног поља за 
далеководе респективно су:  

 E=2000 V/m за опште становништво; 
 B=40 μT = 40 000 nT за опште становништво;  

За трафостанице:  

 E=5000 V/m за подручја професионалног излагања; 
 B=100 μT = 100 000 nT за подручја професионалног излагања. 

Мјере за заштиту културно-историјског и природног насљеђа 
Мјере за заштиту културног насљеђа и археолошких налазишта дефинисане су 
Законом о културним добрима (Сл. гласник РС, бр. 11/95 и 103/08), док је 
заштита природног насљеђа дефинисана Законом о заштити природе (Сл. 
гласник РС, бр.113/08). 

Поред тога, потребно је предузети и сљедеће мјере за заштиту културно-
историјског и природног насљеђа: 

- Уколико се у току радова наиђе на археолошки локалитет, за који се 
претпоставља да има статус културног добра, мора се обавијестити 
Завод за заштиту културно историјског насљеђа и предузети све мјере 
како се културно добро не би оштетило до доласка овлаштеног лица, 
према Закону о културним добрима (Сл. гласник РС, бр. 11/95 и 103/08). 

- Уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро које је 
геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског поријекла, а 
за које се претпоставља да има статус споменика природе, обавијестити 
Завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа и предузети 
све мјере како се природно добро не би оштетило до доласка 
овлаштеног лица, према Закону о заштити природе (Сл. гласник РС, 
бр.113/08). 
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- Ангажовати стручно лице Завода за заштиту културно-историјског 
насљеђа за вршење надзора над извођењем радова. 

Организационе мјере заштите 
- У циљу минимизације утицаја на здравље радника, околног 

становништва и ресурса животне средине рад организовати у строго 
хигијенско – санитарном режиму. 

- Грађевински радови на изградњи морају бити у фази да омогућују 
нормални почетак и несметано извођење радова. Морају се 
испоштовати сви прописи заштите животне и радне средине; 

- Сав материјал који се употребљава, мора бити доброг квалитета и 
одговарати постојећим прописима и стандардима. Ако се приликом 
извођења радова покаже потреба за мањим одступањима од Главног 
пројекта, мора се за сваку промјену дати писмена сагласност надзора; 

- Грађевински радови треба да се изводе тако да се не оштећују 
површине и природни садржаји мимо пројекта (због непажње или 
нестручног рада) и да се посао обавља тако да не долази до 
непотребног прашења, просипања земље, бацања отпада и др. Сав 
грађевински отпад треба одмах прикупљати и депоновати на за то 
одређени и уређени простор прије одвожења са локације; 

- Потребно је извршити детаљне прегледе комплетне електроинсталације 
на градилишту са аспекта заштите на раду и при прегледу обратити 
пажњу на прописно уземљивање свих металних маса у објекту, 
аутоматско искључење напајања у случају потребе и друге мјере 
заштите које се наводе у пројекту електроинсталације; 

- Сва предвиђена машинска опрема и инсталације треба да одговарају 
важећим стандардима и нормама квалитета. Сва уграђена опрема и 
инсталације морају бити заштићени одговарајућим премазима, те 
испитани пробама на одговарајући притисак и непропусност изолације 
(испитивано одговарајућим напоном); 

- Потребно је предузети мјере спречавања расипања материјала на 
приступним путевима (из возила која транспортују материјал потребан за 
изградњу), ако до тога дође потребно је уклонити га; 

- У току експлатације наведених објеката, неопходно је у оквиру законских 
рокова вршити контролу примјене наложених мјера заштите животне 
средине; 

- Предузимање опсежних првентивних мјера за заштиту од пожара према 
важећим стандардима и обезбјеђивање потребних средстава за почетно 
гашење, односно брзу локализацију пожара, те обучавање радника за 
стручно и безбједно руковање уређајима и средствима за гашење 
односно локализацију пожара; 

- Одмах је потребно звучно упозорити на избијање пожара и обавјестити 
полицију и најближу ватрогасну јединицу, гасити пожар до њиховог 
доласка и учествовати у гашењу расположивим људством и средствима. 

Правне мјере заштите 
- Обезбиједити неопходну сагласност за уређење предметне локације од 

стране министра надлежног за послове просторног уређења, 
грађевинарства и екологије; 

- У фази израде техничке документације, а прије почетка извођења 
радова, неопходно је административно-правним мјерама санкционисати 
могућу индивидуалну изградњу у непосредном окружењу 



 
 

Студија утицаја на животну средину хидроелектране „Мрсово“ 
232 

      
Б        А        Њ        А         Л        У        К        А       ВЕСЕЛИНА   

    МАСЛЕШЕ   
            1/IV       

        
друштво   

    ПРОЈЕКТ   
  
  

хидроелектране. На овај начин спречавају се негативни утицаји којима 
би такви објекти били изложени и накнадни захтјеви за мјерама заштите. 

- Обезбједити инструменте у оквиру уговорне документације, коју 
Инвеститор буде формирао са извођачима, о неопходности поштовања 
свих прописаних мјера заштите у фази извођења радова. 

- Обезбједити инструменте да на реализацији послова из домена 
изградње и експлатације буду ангажовани они они субјекти који имају 
стручног кадра за испуњење дефинисаних задатака из домена заштите 
животне средине. 

Мјере заштите комуналне инфраструктуре 
Обавеза инвеститора је да у сарадњи са извођачем радова: 

- Редовно одржава и реконструише локалне путеве који се користе за 
потребе изградње. 

- Након изградње хидроелектране обавеза је да изврши реконструкцију и 
врати у пријашње стање све локалне путеве како би се омогућила 
несметана комуникација становништву које ту живи. 

- Инвеститор је дужан да по захтјевима надлежног електродистрибутивног 
предузећа, предузме све неопходне активности да ниједан корисник не 
остане без електричне енергије. 

- У мјестима гдје евентуално дође до колизије са локалним водоводом 
Инвеститор је дужан да омогући несметано снабдјевање воде 
становништву које користи тај водовод приликом извођења радова.    
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4.5. Скраћени преглед главних алтернатива које је носилац пројекта 
разматрао и навођење разлога за изабрано рјешење обзиром на 
утицаје на животну средину 

Варијанте избора коте акумулације  
На избор локације за изградњу хидроелектране „Мрсово“ утицала је 
првенствено локација природног ресурса – воде, као енергетског потенцијала 
на ријеци Лим. Такође, Просторним планом Републике Српске 2010–2015. 
године је предвиђена изградња ових хидроенергетских објеката. 

Пројектном документацијом анализиране су слиједеће варијанте коте 
нормалног тј маскималног успора акумулације:  

• Варијанта 1: КНУ=КМУ=355 мнм 

• Варијанта 2: КНУ=КМУ=354 мнм  

Основним критеријумом максимална кота акумулације је ограничена на коту 
355 mnm. То је за 3 m нижа кота у односу на ону која је дефинисана у 
претходном Идејном пројекту из 2000. године. У претходном Идејном пројекту 
рађене су анализе до коте акумулације од 356 mnm која се показала као 
неисплатива па ниже коте у оквиру те пројектне документације нису ни 
разматране.   

Кота акумулације од 355 mnm је изабрана тако да акумулација при изабраном 
средњем вишегодишњем протицају Лимом, који се састоји од компоненти како 
је дефинисано Пројектним задатком, од 270,5 m3/s при било ком режиму рада 
не улази у територију Републике Србије. Са овако одређеном котом тј 
спуштањем за 3m, и истим карактеристикама опреме хидроелектране 
(инсталисани протицаји, број агрегата, степени корисног дејства итд.), снага 
хидроелектране се смањује за 13% док се просјечна енергетска производња 
смањује за око 17% у односу на вриједности срачунате у претходном пројекту. 
За ниже коте акумулације ово смањивање је значајније.  

Варијанте избора инсталисаног протицаја  
У циљу оптимизације инсталисаног протицаја, анализиране су слиједеће 
варијанте:  

• Варијанта 1: Qi=220 m3/s 
• Варијанта 2: Qi=240 m3/s 
• Варијанта 3: Qi=260 m3/s 
• Варијанта 4: Qi=280 m3/s 
• Варијанта 5: Qi=300 m3/s 

На бази техно-економских анализа усвојена је слиједећа варијанта, као 
комбинација горе наведених:  

• КНУ=КМУ=355 mnm  
• Qi=260 m3/s 
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Анекси 
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Видео прилог 
 ХЕ „Мрсово“ 37,3 МW, „Comsar Energy Hidro“ d.o.o. Бања Лука, јули 2013. 

године 

 
 
 

Графички прилози 
 

 Топографска карта (Графички прилог бр.1.) 

 Инжењерскогеолошка карта (Графички прилог бр.2.) 

 Педолошка карта (Графички прилог бр.3.) 

 Копија катастарског плана – План парцелације на катастарским 
плановима (Графички прилог бр.4.) 

 Ситуациони преглед локације са диспозицијом објеката – прегледна 
карта (Графички прилог бр.5.) 

 Ситуациони преглед локације са диспозицијом објеката (Графички 
прилог бр.5.1.) 

 Ситуациони преглед локације са диспозицијом објеката (Графички 
прилог бр.5.2.) 

 Ситуациони преглед локације са диспозицијом објеката (Графички 
прилог бр.5.3.) 

 Мониторинг стања животне средине у зони могућег утицаја ХЕ „Мрсово“ 
(Графички прилог бр.6.) 
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