РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
БАЊА ЛУКА
Краља Петра I Карађорђевића 100
Број: 16-92-167/07
Датум: 29.02.2008. године
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике
Српске, рјешавајући по захтјеву за претходну процјену утицаја на животну средину
DRINA HYDRO ENERGY d.o.o. Угљевик, кога заступа директор Боро Катанић, за
издавање Рјешења о обавези спровођења процјене утицаја на животну средину
пројекта МХЕ «Хрчавка 2» на ријеци Хрчавки, општина Фоча, а на основу члана
61. Закона о заштити животне средине – Пречишћен текст («Службени гласник
Републике Српске, број 28/07), члана 4. 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 (Службени гласник
Републике Српске, број 7/06) и члана 190. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник Републике Српске" број 13/02), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја и изради Студије утицаја
на животну средину
1. DRINA HYDRO ENERGY d.o.o. Угљевик, дужно је спровести поступак
процјене утицаја на животну средину пројекта МХЕ «Хрчавка 2» снаге
3,337 MW на ријеци Хрчавки, општина Фоча, код овог Министарства.
2. DRINA HYDRO ENERGY d.o.o. Угљевик, дужан је да овом министарству
достави Студију о утицају на животну средину пројекта из тачке 1., ради
вођења даљег поступка процјене утицаја на животну средину, а након
прибављања Рјешења о урбанистичкој сагласности.
3. Студија утицаја на животну средину пројекта мора да буде урађена у складу
са одредбама Упутства о садржају Студије утицаја на животну средину
(Службени гласник РС, број 118/05) и ставовима 2. и 3. члана 63. Закона о
заштити животне средине.
4. Студија утицаја на животну средину мора бити усклађена са Просторним
планом развоја Националног парка Сутјеска, ради утврђивања негативних
утицаја на животну средину и биодиверзитет Националног парка.
4. Накнада за издавање овог рјешења обрачуната је и уплаћена у износу од
50,00 КМ.

5. Најкасније у року од шест мјесеци од добијања рјешења носилац пројекта је
обавезан да поднесе захтјев овлашћеној организацији за израду студије
утицаја за активности одређене урбанистичком сагласносшћу и овим
рјешењем.
Образложење
Инвеститор DRINA HYDRO ENERGY d.o.o. Угљевик, обратио се овом
министарству са захтјевом за претходну процјену утицаја на животну средину
пројекта МХЕ «Хрчавка 2» снаге 3,337 MW на ријеци Хрчавки, општина Фоча. Уз
захтјев су достављени подаци из члана 59. Закона о заштити животне средине.
У захтјеву је наведено да је систем мини хидроцентрала планиран као три
мале хидроелектране у низу на ријеци Хрчавка, слив ријеке Сутјеска.
Мала хидроелектрана «Хрчавка 2» је деривационо тлачно постројење снаге
3,337 MW чији се водозахват налази одмах испод стројаре МХЕ «Хрчавка 1».
Дужина цјевовода од водозахвата до стројаре је 4962 метра.
У току разматрања и одлучивања о захтјеву Министарство је, у складу са
чланом 60. Закона о заштити животне средине,
доставило захтјев са
документацијом на мишљење сљедећим субјектима:
1. Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде; Достављено
Обавјештење број 06-337-5861/07 од 20.07.2007. године.
2. Министарству здравља и социјалне заштите
3. Заводу за заштиту културно – историјског и природног насљеђа.
Достављено Стручно мишљење број 07/1.40-613-288/07 од 16.07.2007.
године.
4. Националном парку «Сутјеска»: Достављено Мишљење број 01/1-2008 од
01.11.2007. године.
5. Министарству привреде, енергетике и развоја;
Субјекти под 1., 3. и 4. су благовремено доставили своје мишљење која чине
саставни дио овог рјешења:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у свом
Обавјештењу наводи да нису у могућности дати своје мишљење, док Национални
парк то не учини.
Завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа у свом
стручном мишљењу истиче сљедеће:
Сходно члановима 27. и 28. Закона о заштити природе (Сл. гласник РС, број
50/02) и чланова 3. и 7. Закона о националним парковима (Сл. гласник РС, број

21/96) забрањена је изградња објеката који погоршавају квалитет вода, мијењају
њихову количину, просторни и временски распоред.
Сматра се да се ни под којим условима не треба дозволити изградња
хидроцентрала или ма којих других постројења на просторима националних
паркова. Даље се наводи да је у Републици Српској, тренутно, под заштитом мање
од једног процента површине. Просторним планом РС предвиђено је (што су
међународни стандарди) да под заштиту дође око 15 одсто површине. Стога је
излишна прича о атаковању на тај један проценат већ заштићеног простора, који би
претрпио знатне измјене у свим погледима (еколошким, геоморфолошким,
хидролошким и естетским карактеристикама због којих је подручје проглашено
заштићеним) изградњом било каквих постројења. Таква интервенција могла би да
доведе у питање чланство Националног парка «Сутјеска» у организацији
Европаркова, која има веома строге захтјеве.
Надаље, о питању изградње малих хидроцентрала расправљано је на
састанку који је организовало Министарство привреде, енергетике и развоја, а
којем су присуствовали представници надлежних министарстава, гдје је закључено
да је изградња таквих објеката у Националним парковима у супротности са
одредбама Закона о националним парковима и Закона о заштити природе.
Национални парк «Сутјеска» у свом мишљењу истиче сљедеће:
Изградња мини хидроелектрана на ријеци Хрчавка која је граница
Националном парку «Сутјеска» цијелим својим током имала би негативан утицај на
заштиту животне средине, биљни и животињски свијет.
Просторним планом развоја Националног парка Сутјеска предвиђено је да
се уради студија о нежељеним ефектима које ови објекти могу изазвати на животну
средину и биодиверзитет Националног парка, па тек онда приступи изградњи ове
врсте објеката, што није учињено.
С обзиром да би сама изградња проузроковала штету на земљишту,
просјецањем траса, изградњом приступних путева и потапањем кањона Хрчавке у
које се налази средњовјековни град Тођевац који је један од значајних споменика
из прошлости, сматрамо да би Национални парк претрпио значајну штету.
Изградња мини хидроелектрана подразумјева сљедеће радове:
- Крчење ниског растиња у зони макадамског пута према траси старе
пруге,
- Трасу водовода «Скакавац» за Тјентиште
- Трасу жељезничке пруге.
Ради се о радовима који су забрањени Законом о националним парковима
(чл.7. став 1., 4. и 5.).
И Законом о заштити природе (чл 27. и 28) прописани су разлози због чега је
природно подручје проглашено Националним парком и циљеве управљања у
Националном парку.
Самом изградњом мини хидроцентрала у најужој зони Националног парка и
њеном експлоатацијом дошло би до оштећења природе и нарушавања изворног
стања физиографских подручја, генетичких ресурса и врста, као и еколошке
стабилности и разноликости, а што је у супротности са Законом о заштити природе.

Из свега наведеног произилази да би градња мини хидроелектрана имала
негативан утицај на животну средину у Националном парку и да су овакви радови у
првој зони заштите природе забрањени.
Због свега наведеног ово Министарство је, дана 15.08.2007. године,
затражило од Министарства привреде, енергетике и развоја, Мишљење о
предметној управној ствари, што није учињено.
Министарство здравља и социјалне заштите није, у законом одређеном року,
доставило мишљење, иако им је захтјев уредно достављен.
Цијенећи наведено, Министарство је према одредби чланова 59.,60. и 61.
Закона о заштити животне средине, одлучило као у диспозитиву рјешења.
Накнада у износу од 50,00 КМ наплаћена је у складу са Правилником о
комисијама за полагање стручних испита и издавање овлашћења за израду
просторно – планске документације, техничке документације и грађење објеката
физичким лицима, предузећима и другим правним лицима и комисијама за област
заштите животне средине.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против истог није дозвољена
жалба. Против овог рјешења може се покренути управни спор код Окружног суда у
Бања Луци, тужбом која се подноси у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Тужба се предаје у два примјерка непосредно суду или му се шаље поштом
препоручено.
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