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1.

ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ И ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Назив привредног
субјекта

„ЕФТ ХЕ Улог'' Друштво са ограниченом
одговорношћу

Адреса

Карађорђева 28б,
Калиновик

Одговорно лице

Светомир Прокић - директор

Телефон / Факс / Е-маил

hppulog@eft-group.net

Контак особа
Телефон / Факс / Е-маил

Уна Матко Стаменковић
una.matko@eft-group.net

У складу са чланом 96. Закона о заштити животне средине (Службени Гласник Републике
Српске, бр.71/12) и чланом 14. Закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне
средине (Службени Гласник Републике Српске, бр.79/15) за инвеститора ЕФТ ХЕ Улог
д.о.о. у наставку се даје Стручно мишљење о новонасталим промјенама на пројекту ХЕ
Улог на ријеци Неретви у Републици Српској са аспекта заштите животне средине.
Извођењу грађевинских радова на изградњи хидроелектране Улог приступило се током
2013. године у складу са условима дефинисаним Одобрењем за градњу, издатим од стране
Министарства эа просторно уређење, грађевинарство и екологију дана 2З.04.2013. год.
(бр.:15.0З-З60-2З/13). Приликом извођења грађевинских радова, дошло је до
непредвеђиних околности у виду геолошких услова (велики број скривених расједа,
пукотина и великих одрона на мјесту бране као и клизиште на падини изнад планиране
машинске зграде). Након што је утврђено да су геолошки услови изузетно сложени, те да
се исти не могу савладати кроз квалитетна, рационална и безбједна техничка рјешења,
градња је заустављена и приступило се допунској анализи терена у циљу одређивања
земљишта повољног за градњу са више аспеката (фукционални, еколошки, итд.), а прије
свега, са аспекта гео-техничких услова.
Студију о процјену утицаја на животну средину за изградњу ХЕ Улог као и Доказе у
поступку за прибављање Рјешења о еколошкој дозволи је узрадио Пројект АД Бањалука.
Због истека времена Еколошка дозвола је благовремено обновљена тако да је јула 2016.
год. надлежно Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС издало
Рјешење о обнављању еколошке дозволе за ХЕ Улог на ријеци Неретви.
Због застоја у изградњи до кога је дошло, као и неких измјена у техничком рјешењу
пројекта, ЕФТ као инвеститор је сада у поступку обнављања претходно издатог Рјешења о
одобрењу за изградњу хидроелектране и обавезан је у поступку прибављања Измјена и
допуна Одобрења за изградњу да прибави Стручно мишљење о новонасталим промјенама
на пројекту ХЕ Улог са аспекта заштите животне средине.
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ОПИС ПЛАНИРАНИХ ПРОМЈЕНА НА ПРОЈЕКТУ

2.

Према доступним информацијама од стране инвеститора као и према Измјенама и
допунама урбанистичко-техничких услова за изградњу ХЕ Улог на ријеци Неретви
(Пројект а.д. Бањалука, април 2017.год.) промјене плана пројекта се састоје у слиједећем:


Промјењена је микролокација бране „Недавићи“ - са преливним, заптивним и
пратећим објектима, помјерањем за приближно 60 m низводно.



Задржан је концепт лучне бране али се измјенио њен облик и димензије.



Помјерање бране условило је благo скраћење приступних путева до исте у оквиру
постојећих парцела дефинисаних за приступне путеве.



Помјерање бране условило је проширење грађевинске парцеле дефинисане за
изградњу бране.
Промијењен је положај водостана, првобитно планираног на терену који се показао
као нестабилан. Водостан је планиран као потпуно подземна грађевина без
реперкусија на површину терена. Нова позиција водостана одређена је уз
југоисточну ивицу парцеле “машинске зграде“ (парцеле одређене за изградњу
водостана и машинског постројења), и мањим дијелом излази ван исте. С обзиром
да је ријеч о потпуно подземној грађевини, повезаној са подземним објектом
доводног тунела и подземним цјевоводом, претходно се не одражава на околне
парцеле.





У складу са новим позицијима бране и водостана, дефинисана је нова траса
доводног тунела који је промјенио дужину и правац. Доводни тунел је подземна
грађевина без реперкусија на површину терена.



Цјевовод под притиском, од водостана до машинске зграде, новим рјешењем се
такође планира као потпуно подземна грађевина без реперкусије на површину
терена.



Позиција разводног постројење које је претходним урбанистичко-техничким
условима одређена на падини изнад машинске зграде, на терену који се показао као
нестабилан и изузетно неповољан за изградњу, је промијењена. Разводно
постројење се сада позиционира на крову машинске зграде. У складу са тим,
потребно је дефинисати конструкцију крова машинске зграде. Позиција машинске
зграде остаје непромијењена.



Измјене и допуне плана парцелације се састоје у сљедећем:
-

Парцели бране “Недавићи“ (формираној од земљишта означеног као дијелови
к.ч. бр. 3521/172, к.ч. бр. 3520/832 и к.ч. бр. 455/6) се припаја дио к.ч. бр.
3520/210 у површини од приближно 2.146,00 m². Измјена граница парцеле се
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врши у јужном дијелу парцеле. Дио земљишта који се припаја, означен као к.ч.
бр. 3520/210, је у власништву инвеститора. Укупна површина парцеле бране је
приближно 4.2 ha.


Измјене грађевинских линија се састоје у сљедећем:
- Коригована је грађевинска линија за објекат бране. Грађевинским линијама
дефинисан је максимални хоризонтални габарит објеката у оквиру којег се
може пројектовати. Грађевинске линије објеката и/или зона за изградњу
очитане су координатама ломних тачака. Регулационе линије остају
непромјењене
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РАЗЛОЗИ ЗА НОВОНАСТАЛЕ ПРОМЈЕНЕ НА ПРОЈЕКТУ

3.

Радови на локацији који су вршени према досадашњем пројектном рјешењу су
обустављени из разлога што су наступиле изузетне и непредвиђене околности, а то су
врло сложени геолошки услови, велики број скривених расједа, пукотина и великих
одрона на мјесту планиране бране као и клизиште на падини изнад машинске зграде.
Из тог разлога је у протеклом периоду извршен велики обим допунских истражних радова
којима су, без обзира на сложеност геолошке слике, до краја истражени и утврђени
геотехнички услови за фундирање кључних објеката који чине ХЕ, брана, тунел,
машинска зграда.
Истраживања су вршена у периоду од 2014. па до 2016. год а вршили су их и намјенски
елаборирали Геотехника из Мостара и Енергопројект – Хидроинжењеринг из Београда.
Сагласно свим допунским истрагама, извршено је препројектовање грађевинског дијела
већине главних објеката односно прилагођавање пројектних решења реалним геолошким
условима. Посљедично су, током 2015. и 2016. године израђене Измјене и допуне
пројектних рјешења тунела пратећих објеката и машинске зграде од стране Енергопројект
– Хидроинжењеринг, Београд. Технички концепт конструкције бране је дао Кинески
консултант BIDR (China Water Resaurces Beifang Investigation, Design and Research CO.
LTD).
Сам концепт ХЕ Улог није промијењен тако да су у цјелости остали непромијењени ниво
и облик акумулационог језера, инсталисана снага, режим рада електране, нивои горње и
доње воде, број и распоред агрегата као и опрема.
Све измјене које су планиране у оквиру пројекта се налазе у границама усвојеног
Регулационог плана за ХЕ Улога и по положају и по карактеристикама. Ради се дакле, о
минималним измјенама распореда објеката које су претходно описане.
Наглашава се да је предметна локација хидроелектране Улог обухваћена документима
просторног уређења и стручним документима, којима се дефинишу услови за изградњу и
коришћење објекта и земљишта, и то:


Регулациони план за изградњу хидроелектране „Улог“ на ријеци Неретви –
општина Калиновик, усвојен је 19.02.2010.године. Планом је предвиђена
изградња објеката хидроелектране, те свих пратећих објеката неопходних за
неометано функционисање исте. Дефинисане су парцеле за групе објеката уз
могућност њихове корекције.



Урбанистичко–технички услови за изградњу хидроелектране "Улог" на
ријеци Неретви, општина Калиновик, јун 2010. године. Дефинисани су услови
за изградњу објеката (брана, преливни и евакуациони органи, улазна грађевина,
деривациони канали, водостан, водостанска затварачница, цјевовод под притиском
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између водостана и машинске зграде и машинска зграда) са акумулацијом,
приступним саобраћајницама, манипулативним површинама и инфраструктуром
потребном за функционисање хидроелектране. Предвиђена диспозиција објеката
дата је на бази идејног пројекта ХЕ Неретва-Улог, израђеног од стране предузећа
"Енергопројект", Београд, 2009. године. Дефинисано је да се изградња
деривационог система ХЕ Улог мора вршити на основу геотехничких услова.


Измјена и допуна урбанистичко-техничких услова за изградњу
хидроелектране "Улог" на ријеци Неретви, израђена од стране Пројект а.д.
Бањалука у априлу 2017. год. на површини планираној за изградњу бране
Недавићи и објеката уз брану, површини планираној за изградњу машинске зграде
са одводном вадом, разводним постројењем и низводним дијелом деривационог
тунела као и приступним путевима од бране до машинске зграде.
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4.

ЛОКАЦИЈА ПРОЈЕКТА И МОГУЋЕ ПРОМЈЕНЕ

Према подацима добијеним из документације која је рађена за потребе добијања еколошке
дозволе установљено је да границу обухвата анализираног простора микролокације, на
сјеверној страни чини ентитетска граница према општини Коњиц, источну дужина
водотока између објеката система (машинско постројење са одводном водом и позиција
преграде, те простор дефинисан котом максималног успора), а јужну и западну границу
дефинишу мост у насељеном мјесту Улог, те позиција тунела између преградног мјеста и
водостана. Овако дефинисан простор обухвата површину величине сса 460 хектара.
Наведене парцеле уједно представљају и површину која ће бити заузета у току градње као
и по завршетку градње и не планира се привремено заузимање других парцела.
Предметна локација је оквиру Јадранског слива али јако близу вододјелнице са
Црноморским сливом. Морфолошке карактеристике терена су условљене интеракцијом
различитих егзогених и ендогених сила, које често имају деструктиван карактер и
предиспонирају ерозионе процесе.
Долина Неретве на посматраном потезу различита је по обиму, обзиром на геолошку
грађу терена кроз који се усјецала. У најузводнијем дијелу до Улога долина има развучен
„V“ облик са асиметричним странама, пошто је формиран у мооноклиним структурама
флиша, које генерално залијежу од лијеве ка десној долинској страни. У подручју Улог –
Недавићи долина је проширена – облика развучено „U“ са елементима котлинског
карактера и формираном алувијалном заравни.
Низводно Неретва улази у кањон висине 150 до 200 метара који је већином асиметричног
облика. Надморска висина корита ријеке у зони ентитетске границе је 521 m, а изворишна
зона формирана је између изохипси 1200 и 1350 m. Просјечан пад корита на разматраном
потезу од 38,5 km износи 1.9%. Сличних морфолошких облика су и долине Неретвиних
притока. С обзиром на претежно кречњачко – доломитски састав терена развијени су
крашки макро облици у виду увала, сухих долина, зона са вртачама (богињави карст
Калиновичке Загоре) и бројни микро облици, као и наслаге моренског материјала.
У обухвату регулационог плана ХЕ Улог из децембра 2009. године, Републички завод за
заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске је истакао да у
простору дефинисаном описом микролокације обиласком терена није евидентирано
ниједно непокретно културно добро под заштитом Републичког завода за заштиту
културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске.
Културна и природна добра - Изнад Улога констатује се: локалитет Миларево у селу
Ковачићи. средњевјековна некропола, десетак километара узводно према извору Неретве,
средњевјековна некропола мраморова Јабланићи, затим локалитет Миларево у селу
Ковачићи средњевјековна некропола. На локацији изнад планиране акумулације у мјесту
Љусићи (Град) налази се 76 мраморова, док се на локалитету Језеро налази праисторијски
тумулус и средњевјековно гробље.
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На подручју микро и макролокације констатован је значајан диверзитет биљних врста из
раздјела Pteridophyta и Spermatophyta. У анализи диверзитета флоре утврђено је присуство
423 врсте и 287 родова из раздјела папратњача и сјемењача. У оквиру раздјела Pteridophyta
утврђено је шест породица, девет родова и 13 врста. Gymnospermae обухватају једну
породицу, један род и двије врсте. Највећи број породица, родова и врста сврстан је у
класу Dicotyledones, која обухвата 65 породица, 235 родова и 356 врста. Класа
Monocotyledones обухвата 10 породица, 42 рода и 52 врсте.
Значајно је поменути присуство ендемичних врста биљака у обухвату анализираног
простора као што су: Cerastium dinaricum G.Beck & Szysz, Cerastium grandiflorum Waldst.
& Kit, Dianthus liburnicus Bartl, Silene retzdorffiana (K.Maly) Walters, Helleborus multifidus
Vis, Corydalis ochroleuca ssp leiosperma Koch, Alyssum moellendorffianum Ascherson ex G.
Beck, Vincetoxicum huteri Vis. & Ascherson, Onosma stellulata Waldst. & Kit, Micromeria
thymifolia (Scop.) Fritsch, Euphrasia dinarica (G. Beck) Murb, Melanpyrum trichocalycinum
Vandas, Micromeria croatica (Perss.) Schott, Campanula hercegovina Degen & Fiala и др.
Од значајних животињских врста које се стаништем вежу за предметну локацију издвајају
се рибе ријеке Неретве, које у овом дијелу тока чине 4 врсте; поточна пастрмка (Salmo
trutta m. fario), бркица (Barbus meridionalis petenyi), пијор или гагица (Phoxinus phoxinus) и
пеш (Cottus gobio).
Могуће промјене које се очекују приликом извођења радова и кориштења предметног
објекта дате су у наставку. Додатни (кумулативни, синергетски и сл) утицаји изузев
наведених се не очекују.
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5.
ОПИС МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПРОМЈЕНА НА ПРОЈЕКТУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Сви могући утицаји на животну средину приликом реализације пројекта сагласни су
са утицајим који су наведени кроз документацију која је рађена за потребе добијања
еколошке дозволе као и Рјешење о обновљеној еколошкој дозволи за ХЕ Улог. У наставку
се даје кратак преглед могућих утицаја код реализације пројекта изградње
хидроелектране:
-

Утицаји приликом изградње објекта:
 Настајање чврстог отпада:
- Материјал од ископавања (већином откривка и стијене)
- Остаци земљаних радова
- Остаци асфалта
 Настајање течног отпада:
- Емисије горива и лубриканата-могуће просипање
- Отпадна вода са сепарације и стамбеног насеља (градилишно насеље)
 Утицаји на ваздух
- емисија прашина усљед неадекватног транспорта материјала,
- емисија прашине усљед извођења грађевинских земљаних радова
- емисија издувних гасова механизације која ће се употребљавати
 Бука и вибрације
- Повећања буке и вибрације у зони градилишта, стамбеног насеља, приступних
путева, изградње преградног мјеста, цјевовода, водостана и машинске кућице
 Радијација
- Радијација од подстанице за дистрибуцију електричне енергије. Овим
утицајима највише подлијежу запослени на извођењу грађевинских радова, а
дјелимично и становништво околних села. Утицаји се одражавају на људе,
животиње, биљни свијет и околину и минорни су с обзиром на свој привремени
карактер.

-

 Флора и фауна екосистем
Посљедица изградње предметних објеката има за посљедицу неминовно
нарушавање одређене површине земљишта, као и уклањање вегетације
приликом извођења радова.

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 због заштите човјека и његове животне
средине. У циљу постизања контроле над активностима, које могу за резултат имати
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нарушавање животне средине, неопходно је успоставити адекватну организацију
градилишта. За потребе управљања отпадом Инвеститор је за предметно постројење
израдио План управљања отпадом у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. гласник
РС бр. 111/13).
-

Утицаји приликом употребе објекта:

Сва машинска опрема у свом раду или при одржавању производи отпадне материје које у
већој или мањој мјери могу негативно утицати на животну средину. Могуће отпадне
материје које загађују животну средину, а могу се појавити у раду механизације су цурења
машинског уља из механизације. Ова цурења су најчешће безначајна пошто се у таквим
случајевима машина зауставља и поправља. Други извор загађења настаје при одржавању
опреме и механизације. При томе се издвајају наслаге земље и прашине које су често
зауљене. Такође, сваки дио који се растави најчешће је замашћен или зауљен па се прије
поправке врши одмашћивање. Многе машине користе уље за подмазивање које се
периодично мијења. Као отпадно уље оно је потенцијални загађивач околине.
Радови на одржавању се изводе као текуће одржавање, периодични прегледи, редовно
сервисирање и оправке кварова. При свим овим радовима могу се појавити горе наведене
отпадне материје штетне по околину, нарочито земљу и воду.
Усљед производње електричне енергије, нема емисије штетних гасова у атмосферу, што је
предност према Кyото протоколу (1997. године), тј. коришћење најрационалнијег и
најчистијег обновљивог вида енергије (хидроенергије).
Након изградње хидроелектране и почетка експлоатације објеката настајаће сљедеће врсте
отпада:
• Отпад од уља и остатка течних горива,
• Комунални отпади,
• Комунални отпад нехатом бачен у успор ријеке Неретве код
преградног мјеста хидроелектране.
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6.
ОПИС
ПРЕДВИЂЕНИХ
МЈЕРА
ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ,
СМАЊИВАЊЕ ИЛИ УКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА ПРОМЈЕНА
НА ПРОЈЕКТУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Увидом у Рјешење о обновљеној еколошкој дозволи бр: 15.04-96-126/11 од 08.07.2016.
године за хидроелектрану Улог констатује се да су дефинисане мјере заштите животне
средине за период изградње објекта као и за период кориштења објекта. У наставку се даје
извод из мјера заштите животне средине које уједно представљају и мјере заштите за
новонастале промјене на пројекту:


Мјере за заштиту ваздуха

За вријеме изградње:
- Очистити точкове теретних и других возила, који одвозе/довозе грађевински
материјал, прије изласка на саобраћајнице, у складу са Законом о основима
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ (Службени гласник БиХ број 06/06).
- Брзину и рад транспортних средстава прилагодити условима пута.
- Вршити редован технички преглед и осигурати максималну исправност и
функционалност машина и возила, која ће се користити приликом изградње
објеката.
- Користити уређаје, возила и постројења са минималним утицајем на квалитет
ваздуха.
- Обавезно користити нискосумпорна горива као енергенте.
- Вршити квашење и орошавање материјала и примјенити све мјере неопходне да
дисперзија лебдећих честица у ваздуху буде што мања током извођења
грађевинских радова (ископ, утовар и исто в ар материјала).
- Редовно одржавати и квасити приступне и друге градилишне путеве, као и
манипулативне платое, а локалне саобраћајнице планирати на начин да се не
поремети локални и транзитни саобраћај у односу на ситуацију прије почетка
изградње.
- При изградњи приступних путева, водити рачуна о најмањем нарушавању
изгледа околине.
- При грађењу предметног постројења, није планирано минирање, а уколико се,
укаже потреба за тим, примјенити посебне мјере заштите утврђене у прописима
за извођење послова минирања.
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.


Мјере за заштиту од буке

За вријеме изградње:
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-

-

Грађевинске радове који производе велику буку, изводити у одређеним временским
интервалима и према одговарајућим прописима и стандардима, у складу са
Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума ("Службени лист
СР БиХ" број 46/89).
Забрањено је кориштење грађевинских машина у ноћном периоду а рад на
изградњи постројења ограничити на радне сате и дане у седмици.
Радници на градилишту морају користити заштитну опрему против буке.
Обезбиједити мјере техничке заштите и средства заштите на раду ради заштите од
штетног дејства буке.

У току експлоатације:
- Редовно пратити исправност и одржавати техничке стандарде инсталисане опреме
и уређаја, у циљу спречавања емисије прекомјерне буке из објекта хидроелектране.
- Машинску халу, као највећи извор буке, звучно изоловати ради спречавања
ширења буке.
Нису потребне додатне мјере заштите становништва од буке у периоду експлоатације, а у
току ремонта радници морају користити средства заштите на раду за заштиту од буке.


Мјере за спречавање или смањење емисија у водотокове и земљи шта

У току изградње:
-

-

-

-

-

Придржавати се мјера за уређење простора у току извођења радова на изградњи
постројења.
Заштитити површине осјетљиве на ерозију средствима стабилизације која
спречавају ерозију и наношење еродираног материјала у водоток, прије свега на
обале ријеке на којима ће се изводити највећи обим грађевинских радова.
Вршити пошумљавања обалног подручја са антиерозионим садним материјалом и
предузимати активности у циљу заштите постојеће вегетације на обалама будуће
акумулације, односно на котама максималних успора.
У случају појаве ерозивних процеса, предузети хитне мјере стабилизације тла.
Користити технички исправну механизацију и превозна средства на градилиштима
за транспорт опреме и материјала.
Забрањено је прати машине и возила у зони радова, а правилном организацијом
радова на градилишту и надзором над извођењем радова минимизирати могућност
инцидентног загађења воде због немарности особља.
Забрањено је истресање ископног материјала на обалу ријеке, водоток и у кањон.
Прилазне саобраћајнице и манипулативне површине изградити на начин да се
осигура одвод површинских вода прилагођен предвиђеној фреквенцији и терету
транспортних возила који ће се кретати на наведеној локацији.
Сакупљати фекалне отпадне воде у насељу за раднике у септичку јаму и исту
редовно одржавати и чистити у сарадњи са комуналном службом или на
градилишту користити преносне еколошке санитарне тоалете и исте редовно
празнити.
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-

-

-

-

Смјештај свих возила и механизације која користе течно гориво, мора бити на
уређеном водонепропусном платоу уз строгу контролу евентуалног загађења,
односно процуривања.
Није дозвољено сервисирање машина и возила на предметној локацији, нити
испуштање уља и нафте и других опасних материја у земљиште или водоток, а
уколико се деси инцидент ове врсте, ове површине санирати скидањем слоја земље,
замјеном новим слојем и озелењавањем.
Течна горива чувати у затвореним посудама, смјештеним на сигурном мјесту по
могућности у бетонском базену. У случају процуривања горива, одмах приступити
ремедијацији загађене површине.
Квалитетнију земљу из ископа користити за рекултивацију околног земљишта и
насипа, тако да се сав материјал од ископа, који неће бити употријебљен у току
грађевинских активности, депонује на за то предвиђеним локацијама и заштити од
ерозије.

У току експлоатације:
-

-

Сакупљати и пречишћавати оборинске воде са манипулативних површина бране и
постројења машинске зграде, изградити сепаратор масти и уља на ова два мјеста.
Одржавати сливнике за прикупљање воде са манипулативних површина и
сепараторе масти и уља у функционалном стању.
Изградити сепаратор суспендованих честица (таложник) за сакупљање и
пречишћавање оборинских вода са манипулативних површина бране и постројења
машинске зграде.
Одржавати сливнике за прикупљање воде са манипулативних површина и
сепараторе суспендованих честица у функционалном стању.
Редовно прегледати обале акумулације и приступати санацији на мјестима гдје се
уочи појава клизишта.
Безусловно поштовати водопривредни и биолошки минимум, у циљу заштите
цијелог екосистема, поготово у сушном периоду.

У току експлоатације:
-

-

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.
Редовно сакупљати и складиштити на привремену локацију плутајући нанос у
акумулацији, до преузимања од стране надлежне комуналне службе.
Преливне објекте на преградама диспозиционо поставити, тако да могу да
евакуишу велику воду вјероватноће 0,1%.
Обезбиједити еколошки гарантовани протицај у ријечном току низводно од бране
Недавић. Величина гарантованог еколошки прихватљивог протицаја је 0,52 m3/s
што одговара просјечној мјесечној малој води обезбјеђености 95%, а одређена је
сходно задатим водопривредним смјерницама за израду пројектне документације
ХЕ Улог.
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-

-



Изградити ефикасан дренажни систем ради обезбјеђења управљања нивоима
подземних вода у приобаљу, дуж планираног система.
Асфалтирати манипулативни плато у кругу хидроелектране, тако да се спријечи
процуривање нафте и њених деривата у земљиште и евентуално цурење из
моторних возила која се крећу у кругу хидроелектране.
Само пречишћене воде (без присуства других честица) уводити у крајњи
реципијент, у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у
површинске воде ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/01) и у складу са
условима из водне дозволе.
Мјере за заштиту флоре, фауне и екосистема

За вријеме изградње:
-

-

-

-

Уредити околни простор пошумљавањем и очувањем постојећих ниских шума јер
је земљиште подложно ерозији због екстремних нагиба, нарочито ако се има у виду
потреба заштите водотока од наноса.
Уколико се деси хаварија-истицање горива, уља или других опасних материја у
земљиште, загађене површине санирати скидањем загађеног слоја, замјеном новим
слојем и озелењавањем.
Водозахват изградити без угрожавања гарантованог еколошког прихватљивог
протока воде, ради обављања нормалне функције водених организама уз нормалну
репродукцију и одржавање биолошке разноврсности водотока низводно од бране, а
самим тим и постојећег екосистема.
Уредити обале ријеке Неретве ради уклапања објекта у окружење.

У току експлоатације:


Након извршених радова обавезно спровести мјере рекултивације и
хортикултурног уређења терена.
Одржавати гарантовани еколошки прихватљив проток воде од 0,52 m3/s.
Проводити мониторинг квалитета вода ријеке Неретве због опстанка водених
организама, према дефинисаном мониторингу.
Мјере за заштиту ихтиофауне

За вријеме изградње:
- У циљу заштите ихтиофауне поштовати све мјере прописане у мјерама за заштиту
вода.
- Опточним тунелом омогућити миграцију риба, у току изградње.
- Порибљавање ријеке Неретве у току изградње вршити искључиво са млађи
аутохтоних врста, поточне пастрмке.
- Забрањено је бацање отпада, као и упуштање отпадних вода у ријеку Неретву.
У току експлоатације:
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-

-

У сврху заштите екосистема подручја ХЕ Улог, у сегменту очувања популација
риба (ихтиофауне), обезбједити њихово присуство у новоформираним језерским
условима, као и раније, у условима акватичног ријечног екосистема Неретве. То се
посебно односи на аутохтону популацију поточне пастрмке, која је и у
квалитативном и квантитативном смислу доминантна врста насеља риба ријечног
тока Неретве, на подручју Улога, а то је уједно и салмонидна врста рибе, која има
спортско-риболовни значај, али и значај са аспекта сагледавања вода бољег
квалитета.
Проводити интензивно порибљавање, а питање порибљавања регулисати израдом и
примјеном научно- стручних Програма порибљавања, урађеним у складу са
новоформираним абиотским и биотским карактеристикама хидро-акумулације.
Порибљавања треба вршити два пута годишње, у прољетно-љетном и јесенском
периоду.



Мјере за праћење и утврђивање климатских промјена

-

У циљу очувања природних ресурса у горњем сливу Неретве, заштите од
атмосферских и хидролошких непогода и климатских екстрема, а нарочито суша,
олујних непогода, поплава, бујица, као и благовремене адаптације на измјењене
климатске услове, успоставити мониторинг метеоролошких параметара
успостављањем аутоматизоване метеоролошке и хидролошке мреже станица.
Сви подаци треба да буду укључени у хидрометеоролошки информациони систем
Републичког хидрометеоролошког завода.



Мјере за спречавање наноса

-

-

Спровести мјере заштите од ерозије на сливу узводно од преграде ХЕ Улог, ради
заштите акумулације од засипања ријечним (вученим и лебдећим) наносом.
Мјере за спречавање продукције и проноса наноса завршити до почетка рада
електране, односно до пуњења акумулације.
У току реализације пројекта ХЕ Улог, извести све радове у складу са пројектном
документацијом.
Реализовати грађевинске и биолошке радове, и то: габионске преграде мале
корисне висине, рустикалне преграде и консолидационе појасеве, а ове објекте
лоцирати у самим коритима, извести садњу у јаме, садњу на плетерима и садњу
четинара, ради побољшања стања постојећих шума.
Извршити радове на заштити од ерозије, продукције и проноса ријечног наноса.



Мјере за спречавање прекограничног утицаја

-

 У поступку процјене утицаја на животну средини, закључено је да прекограничног
утицаја неће бити, уз поштовање сљедећих мјера: режим рада ХЕ Улог мора бити
проточни, перманентно испуштати количину воде у граници еколошки
прихватљивог протицаја, минимално 0,52 m3/s.
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 Успоставити перманентно хидролошко осматрање на три профила: 1. Узводно од
акумулације, водомјерни профил "мост" у Улогу, гдје би се пратио доток воде у
акумулацију, 2. Низводно, непосредно иза преградног мјеста, гдје би се пратила
количина воде која се испушта из акумулације, еколошки прихватљив проток, у
периоду "малих вода" може се десити да доток воде у акумулацију буде мањи од
еколошки прихватљивог протока, тако да ће у том периоду постојање акумулације
имати позитиван ефекат на очување екосистема низводно од ХЕ Улог, З. Низводно
од машинсие кућице, од турбине гдје се вода поново упушта у ријеку Неретву.
 Извести антиерозионе мјере у узводном дијелу слива у односу на ХЕ Улог, ради
смањења процеса ерозије и продукције ријечног наноса, са циљем смањења наноса
који ће се акумулирати у акумулацији, тако да акумулација обезбиједи довољно
простора за седиментацију, током цијелог вијека експлоатације објекта ХЕ Улог.


За заштиту пејзажа

За вријеме изградње и експлоатације:
 Радове изводити искључиво у просторном обухвату утврђеном у пројекту.
 Ограничити крчење и скидање вегетације само на површинама гдје је то
неопходно.
 По завршетку радова имплементирати пројекат вањског уређења терена, на
предметном дијелу слива ријеке Неретве.
 Послије завршетка изградње свих објеката потпуно уредити простор, а шљунак и
пијесак из ископа корита, који није искориштен за потребе грађења објеката,
уклонити.
 Након одношења привремено одложеног ископног материјала, површине уредити
према пројекту рекултивације, а читав простор око главних преградних објеката
система треба након завршетка изградње хортикултурно уредити. Пројекат
рекултивације и вањског уређења простора доставити Републичком заводу за
заштиту културно-историјсиог и природног наслеђа на увид.
 Обале акумулације одржавати уредним.


За културно насљеђе и археолошка налазишта

 Уколико се у току извођења радова наиђе на археолошки локалитет, а за који се
претпоставља да има статус културног добра, одмах обавијестити Републички
завод за заштиту културно- историјског и природног насљеђа и предузети све мјере
како се културно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
 Уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошкопалеонтолошког или минеролошко-петрографског поријекла, а за које се
претпоставља да има статус споменика природе, одмах обавијестити Републички
завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа и предузети све мјере
како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.


Мјере за спречавање и смањење чврстог отпада
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 Уредити мјеста за привремено одлагање отпада (водонепропусна површина
заштићена од атмосферског утицаја) и одлагање вршити у контејнере веће
запремине до преузимања сакупљеног отпада од стране овлашћених и надлежних
институција.
 Редовно одржавати и чистити уљне јаме испод турбина, таложник и сепаратор а
садржај из истих збрињавати са овлашћеном институцијом.
 Комунални отпад током експлоатације објекта одлагати у затворене контејнере и
закључити уговор са надлежном комуналном службом за његово збрињавање.
 Плутајући нанос на акумулацији сакупљати и складиштити га на привремено
одлагалиште, до преузимања од стране овлашћених надлежних институција.
 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.
 Отпад прикупљати и класификовати према Каталогу отпада и збрињавати га са
овлашћеним институцијама.
 Одговорно лице је дужно поступати са отпадом у складу са Планом управљања
отпадом, припремљеним у складу са чл. 22. Закона о управљању отпадом
("Службени гласник Републике Српске", број 111/13 и 106/15);
 Уговори за збрињавање отпада са локације морају бити закључени у складу са
Правилником о условима за пренос обавеза управљача отпадом са произвођача и
продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада;


Мјере које се предузимају у случају инцидентних ситуација

 Унапријед утврдити процедуру заштите у случају хаварије возила која превозе
опасне материје и нафтне деривате, пошто у близини система пролази регионални
пут R-4ЗЗ Невесиње-Калиновик, те разрадити методе за противхаваријско
дјеловање, засноване на брзом физичком изоловању мјеста хаварије, привременим
баријерама и одстрањивању загађујућег ефлуента.
 За санирање и локализацију загађења, које би наступило у случају пробоја трафоа и
истицања трансформаторског уља, осигурати одговарајуће диспозиционе елементе
на тим објектима, који 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 обавјештавати
јавност, како би се људи на вријеме могли да склоне 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, а 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.
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Мјере за заштиту здравља људи

За вријеме изградње:
 У случају потребе изградити одговарајућу инфраструктуру (напајање струјом, као
и путну инфраструктуру која се потапа акумулацијом, укључујући мост преко
ријеке Неретве), како би се обезбиједила неометана комуникација локалног
становништва између насеља и њихових имања.
У току експлоатације:
 Мјере заштите здравља становништва у току експлоатације нису потребне, али
треба сарађивати и помагати становништву и рекреативцима да се адаптирају
новом просторном садржају и искористе могућности за развој привредних и
рекреацијских активности.
 Обавеза Инвеститора је и да изврши обавјештавање уколико се појави било који
негативан утицај на здравље људи и животну средину у току извођења пројекта
изградње и експлоатације енергетског објекта ХЕ Улог у складу са законским
одредбама Закона о заштити животне средине и надежностима Министарства
здравља и социјалне заштите Републике Српске.
 Када се ради о заштити здравља становништва, потребно је слиједити Здравствену
политику и стратегије за здравље у Републици Српској до 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 инвестиционотехничке докумектације (Службени гласник Републи·ке Српске, број 56/02) који су
у вези са Националним акционим планом за здравље и животну средину (НЕХАП)
за Републику Српску, усвојен од стране Владе Републике Српске (Службени
гласник Републике Српске, број 1/02).


Мјере након затварања постројења

 Извршити процјену утицаја на животну средину у случају уклањања објекта.
 Извршити озелењавање кориштених површина на локацији.
Према доступној техничкој документацији утврђено да сам концепт ХЕ Улог није
промијењен јер су у цјелости остали непромијењени ниво и облик акумулационог
језера, инсталисана снага, режим рада електране, нивои горње и доње воде, број и
распоред агрегата као и опрема, те се констатује да новонастале промјене на
пројекту неће имати додатне утицаје на животну средину изузев оних који су већ
дефинисани кроз документацију до добијања еколошке дозволе.
У складу с тим не предлажу се додатне мјере заштите животне средине изузев оних
које су већ дефинисане кроз документацију до добијања еколошке дозволе као и
Рјешење о обновљеној еколошкој дозволи.
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ЗАКЉУЧАК

8.

На основу Закона о заштити животне средине (Службени гласник Републике Српске број
71/12 и 79/15) инвеститор је дужан да прибави мишљење овлаштене институције да ли
новонастале промјене на пројекту изградње ХЕ Улог могу да проузрокују и промјене у
животној средини од оних које су већ дефинисане постојећом еколошком дозволом.
Овим документом даје се мишљење да:
-

новонастале промјене на пројекту се односе искључиво на помјерање
микролокације за сса 60 м низводно, појединих објеката у оквиру пројекта,
новонастале промјене неће изазвати значајније утицаје на животну средину у
односу на оне који су већ дефинисани постојећом еколошком дозволом,
не очекују се додатни утицаји на животну средину,
не захтијевају се додатне мјере заштите животне средине или/и додатни
мониторинг параметара животне средине,
препоручује се да се користи постојећи мониторинг и постојеће мјере заштите
животне средине по важећој еколошкој дозволи.
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Извјештај радне организације - носиоца унутрашње контроле о
усаглашености Пројекта

ИЗВЈЕШ ТАЈ

О усаглашености пројектне документације и извршеној унутрашњој контроли
СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА О УТИЦАЈУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1.

Пројектна
документација
Инвеститора.

је

израђена

сагласно

Пројектном

задатку

2.

Пројектна документација је израђена у складу са законским одредбама Закона
о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Српске'' бр.
71/12, 79/15), стандардима и нормативима чија је примјена обавезна за
предметни ниво документације.

3.

Постоји пуна сагласност између одговорног носиоца израде Пројекта и
вршиоца унутрашње контроле.

Бања Лука, 27.04.2017. године

ДИРЕКТОР
Проф. др Предраг Илић
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