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Израду ЛЕАП-а финансирао је МДГФ програм Очувања животне
средине и климатских промјена: “Стандардизација управљања животном
средином: повезивање локалних и државних активности у БиХ”.
МДГФ је трогодишњи програм који заједнички проводи пет УН агенција:
УНДП, УНВ, УНЕП, ФАО и УНЕСЦО, у партнерству са Министарством за
вањску трговину и економске односе БиХ, Министарством цивилних
послова БиХ, Министарством за просторно уређење, грађевинарство и
екологију РС, Министарсрством пољопривреде, шумарства и водопривреде
РС,
Министарством околиша и туризма ФБиХ, Министарством
пољпоривреде, водопривреде и шумарства ФБиХ, општинама, те
организацијама цивилног друштва.
Програм
се
финансира средствима шпанског Фонда за достизање
миленијумских развојних циљева (МДГФ).

Техничку помоћ изради ЛЕАП-а пружило је
Удружење грађана “Нешто више” из Сарајева.
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1. УВОД

Јединствена и разноврсна животна средина наше општине важна је свима
који живе и раде у нашој локалној заједници, а који теже ка бољем квалитету
живљења. Ипак, ово животно окружење не можемо узети ‚‚здраво за готово‚‚ и
стално се морамо подсјећати да оно зависи о томе како га чувамо и на који
начин њиме управљамо.
Такође, јасно је и да дјелатности и активности које спроводимо у нашој
локалној заједници имају одређени глобални утицај који се посебно
манифестује у виду климатских промјена. Ова појава се не може игнорисати,
јер она има утицаја на све нас, те је на свима и одговорност у смислу промјене
понашања како би се постигло смањење емисија стакленичких гасова у
атмосферу.

Тако смо се нашли пред великим изазовом, који за нашу општину значи
креирање плана активности на побољшању стања животне средине,
побољшање услуга у области животне средине и подизање свијести грађана о
њеном значају. У претходних неколико мјесеци, грађани наше општине
заједно са представницима општинске администрације оцијенили су стање
наше животне средине и дали сугестије за њено побољшање. Овај акциони
план је резултат наших дискусија и конкретних приједлога.

ЛЕАП је корак на путу унапређења наше животне средине.
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2. УКРАТКО О ЛЕАП-у
Процес израде Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП) општине
Љубиње отпочео је 15. 07.2011. године усвајањем Одлуке о изради ЛЕАП-а за
период од 2012 - 2017 број 01-013-44/11.
Одлука је донешена на основу члана 46. и 51. Закона о заштити животне
средине (пречишћени текст) (Службени гласник РС број 28/07, 41/08 и 29/10) који
су прописали обавезу јединицама локалне самоуправе да доносе стратешке
планове из области животне средине.
Рјешењем начелника општине Љубиње број: 02-022-50/11 од 20. 07. 2011.
године, за координатора израде ЛЕАП-а именован је Витомир Војчић, дипл
биолог - смјер заштита животне средине, шеф Одсјека за предузетништво и
инспекцијске послове. Истим рјешењем именована је и Радна група за израду
ЛЕАП-а у саставу: Витомир Војчић, координатор, Ристо Перишић дипл ецц,
замјеник координатора, Миленко Рудан, шеф пословне јединице Шуме РС;
Слободанка Козић, шеф Одсјека за стамбено комуналне послове; Драгољуб
Сорајић, стручни сарадник за развој пољопривреде; Љепа Ликић, начелник
Одјељења за привреду, финансије и јавне дјелатности; Милан Козић, секретар,
Миленко Бетегало, предсједник Удружења за заштиту животне средине и
рурални развој „Херцеговка“ Љубиње; Симо Кучинар, пољопривредни
инспектор.
Консултанску помоћ у изради ЛЕАП-а пружило је Удружење грађана
“Нешто више” из Сарајева и њихов координатор г-ђа Вања Судар.
Циљ израде ЛЕАП јесте да се утврди стање у коме се налази животна
средина, да се идентификују кључни проблеми у појединим областима, и да се
предложе одговарајућа рјешења како би Љубиње представљало чисту, еколошки
незагађену животну средину која својим становницима нуди здрав и квалитетан
животни простор.
Извјештај о стању животне средине са уврштеним конкретним еколошким
индикаторима, који је урађен током ЛЕАП процеса, представљаће основу за
праћење напретка у нашој животној средини.
Намјера нам је да се акције које су дефинисане у ЛЕАП-у прате и
ажурирају како с временом будемо добијали нове информације и
идентификовали нове приоритете.
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Локални еколошки акциони план општине Љубиње у својој структури
дефинише:

Резултате које желимо остварити
Жељено стање које ће настати као
резултат провоења активности
планираних у ЛЕАП
Како желимо да

наша

изгледа за 6. година?

општина Шта
Пројекат, активност, протокол или
процедура коју можемо развити и
имплементирати, а које могу бити

Циљеве које желимо постићи
Детаљни циљеви активности које су
наведене у плану. Постављање циља
представља намјеру да се крене
према одредјеном резултату
Како ћемо знати да смо достигли

краткорочне и дугорочне
Ко

Општина/општинска одјељења која
су одговорна за сваку активност

жељени резултат?
Кад

Индикаторе
Мјерљиве показатеље које користимо

Временски

рок

за

завршетак

активности

за праћење и извјештавање о
промјенама и којим оцјењујемо у

Колико

којој мјери је жељени резултат

Оквирно:

достигнут

имплементацију

Како

ћемо

мјерити

остварени

средства
и

за

потенцијални

извори

Своје упориште за израду ЛЕАП је нашао и у Стратегији интегрисаног
развоја општине Љубиње за период од 2011 до 2020. године. Ова стратегија је
рађена по МиПРО методологији у оквиру УНДП-овог пројекта ИЛДП-а. У
Стратегији је као један од приоритетних пројеката за 2012. годину, из
области заштите животне средине идентификован управо Пројекат израде
ЛЕАП-а.
ЛЕАП општине Љубиње биће у потпуности усклађен и са
Просторним планом општине Љубиње чија је израда у току.
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3. УКРАТКО О ЉУБИЊУ
Општина Љубиње се налази у југоисточном дијелу Босне и Херцеговине и
Републике Српске. На сјеверу и сјеверозападу општина Љубиње граничи са
општином Берковићи, на истоку са општином Билећа, на југоистоку и истоку са
општином Требиње и на западу са општинама Неум, Столац и Равно у
Херцеговачко - неретванском кантону (ФБиХ).
Укупна површина општине Љубиње износи 336.77 км2 или 33676.87 ха. У
површини Републике Српске општина Љубиње учествује са 1.37 %, а у површини
БиХ са 0.66 %.
Подручје општине се састоји од 21 насељених мјеста односно 18
катастарских општина. У састав општине улазе 19 цјеловитих насељених мјеста и
већи дијелови два насељена мјеста (Банчићи и Мишљен). Слична ситуација је и
код катастарских општина. Тако у састав општине улази 16 цјеловитих
катастарских општина – Дубочица, Глеђевци, Грабље, Ивица, Капавица,
Крајпоље, Крушевица, Љубиње, Обзир, Поцрње, Ранковци, Убоско, Влаховићи,
Вођени, Жабица и Жрвањ, те већи дијелови двије катастарских општина Банчићи и Мишљен.
Укупан број становника Љубиња у 2011. години (процјена) је цца 4.000,
густина насељености износи 10,85 ст/км2; укупни удио пољопривредног
земљишта износи 16,26%, док удио осталих земљишта износи 83.53 %
Највећи број насељених мјеста на територији општине Љубиње налази се у
висинском појасу 500 – 800 м. До 500 м у крашким пољима је смјештено је 5
насељених мјеста или 23.81 %. Преко 800 м се налазе свега 2 насељена мјеста –
Кртиње и Жрвањ.
У Љубињу доминира утицај медитеранске климе, док она у брдском дијелу
има карактеристике умјерене континенталне климе. Иначе, подручје биљежи
изразито висок просјечни годишњи ниво падавина, као и изразиту осунчаност
током читаве године. Средња годишња температура ваздуха у Љубињу износи
12,0˚С, са доста израженим разликама. Најхладнији мјесец је јануар са 3,0˚С, а
најтоплији јули са 20,8˚С. Високе темпаратуре у љетном периоду често прузрокују
велике штете пољопривредним културама. Зимске температуре најчешће не
падају испод -10˚С.
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4. СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРЕМА МИШЉЕЊУ
ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ЉУБИНЕ
У циљу што успјешније и свеобухватније израде Локалног Еколошког
Акционог Плана (ЛЕАП-а) за општину Љубиње који је базиран на
партиципаторном приступу и активном учешћу грађана, Радна група за
израду ЛЕАП-а општине Љубиње је спровела анкету о тренутном ставу грађана
по питањима животне средине на подручју општине. Анкетом је обухваћена цијела
општина и анкетирано је 100 становника општине. Од укупног броја испитаника
њих 53 (53%) биле су жене, а 47 (47%) мушкарци. Старосна структура
испитаника била је сљедећа: 0-18 година 51 (51%), 18-35 година 21 (21%), 35-65
година 18 (18%) и у групи 65 и више година било је 10 (10%) испитаника.
Обрађивањем анкете је уочено да испитаници који живе на различитим
мјестима имају различито мишљење и идеје о најважнијим питањима и
проблемима који се тичу животне средине, као и потенцијалним рјешењима
наведених проблема.
Питање 1: Да ли сте задовољни стањем животне средине у Вашој
општини?
Према одговорима на ово питање 61 % испитаника нису или више нису
него јесу задовољни са тренутним стањем животне средине у општини
Љубиње. Свега 12% грађана је задовољно са садашњим стањем заједно са 23%
који су више задовољни него незадовољни. Очигледно, већина грађана сматра
да је тренутно стање животне средине на подручју општине Љубиње
незадовољавајуће.

8

Локални еколошки акциони план општине Љубиње 2012 - 2017. године

Питање 3: Шта у Вашој мјесној заједници/насељу најдиректније
угрожава здравље становника?
Према мишљењу испитаника, највећа директна пријетња здрављу
грађана у општини Љубиње јесте отпад (76%), загађено земљиште (7%),
загађен ваздух (15%) и бука (2%).

Питање 4: Ко, по Вашем мишљењу највише загађује животну
средину?
Највећи и најважнији узрок загађења је нередован одвоз смећа, према
мишљењу грађана (29%). Остали значајни загађивачи и проблем препознати
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Питање 5: Које су највеће еколошке пријетње развоју Ваше опшине?
Највеће еколошке пријетње за развоја општине: непостојање адекватне
инфраструктуре за отпад 31%, загађен ваздух 19%, остало 19%, загађене
површинске воде 14%, загађено земљиште са 11% , недостатак опште културе
4%, бука 3% и људски немар 1%.

Питање 6: Да ли сте вољни дати лични допринос побољшању стања
животне средине?
У Љубињу, 12% грађана су безусловно спремни дати лични допринос
побољшању стања животне средине, 41% је спремно у случају да и други
такође дају свој допринос док је додатних 13% спремно уколико то не захтјева
од њих никаква финансијска улагања. 6% испитаника нису спремни да направе
никакав допринос док 9% јесте вољно осим ако то захтјева промјену у њиховим
навикама.
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Питање 7: Предуслови за локални развој у општини Љубиње – излистани
су по важности.
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Питање 8: Које би мјере требало приоритетно предузети да би се
побољшало стање животне средине?
Осим увођења строгих казни за прекршиоце (40%), мјере за унапређење
стања животне средине, према мишљену испитаника, су: побољшање
рада комуналних инспекција (17%), покретање едукативних програма у
школама (16%), приоритетно финансирање еколошких пројеката из
општинског буџета (26%), ограђивање водозахватних подручја (1%) и
убрзавање активности на топлификацији града.
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5. Стање животне средине и идентификовани проблеми
5.1. ВОДА (ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ)
Подручје општине Љубиње представља безводно подручје, што је
првенствено последица геолошке грађе терена. Готово сва количина падавина
понире кроз скрашћени терен (холокрас). Једино се у периодима
хидролошких максимума (првенствено у јесен и зиму) формира водоток на
потезу Кртиње – Љубињско поље. Ријеч је о повременом водотоку Буков поток
или Буковштак. Из наведеног се види да је највећи проблем у овој области
недостатак водних извора. У садашњој ситуацији вода се експлоатише са врела
ријеке Брегаве, при чему се, услијед дотрајалости, водоводне мреже и
постројења јављају јако велики губици воде (преко 40%). Издашност врела
ријеке Брегаве процијењена на мин. 900 л/сец, а водозахват је димензионисан
на количину воде 50 - 54 л/сец.
Квалитет воде са изворишта врела Брегаве је на задовољавајућем нивоу
(мада су могуће повремене повећане мутноће). За сада се врши само
неопходна дезинфекција воде (хлорисање на резервоару у Љубињу).
Поред општинског центра са система изворишта Брегаве водом се
снабдијевају насеља Вардуша, Вођени, Дубочица, Крајпоље и Убоско.
Насељено мјесто Убоско је 2008. године посљедње прикључено на овај
водоводни систем. Остала насељена мјеста и домаћинста снабдјевају се водом
из чатрња и бунара
Према подацима ЈП “Водовод“ Љубиње које управља овим системом
дужина водоводне мреже износи око 40 км са 1000 прикључака и 910
домаћинстава

корисника.

Количина

воде

за

потребе

снабдијевања

становништва износи 265.000 м годишње.
3

Проблеми са којима се сусрећемо приликом водоснабдјевања су следећи:


Лоша и дотрајала водоводна мрежа (азбестно-бетоснке цијеви)



Непостојање утврђених зона санитарне заштите



Велики губици воде приликом транспорта



Непостојање одговарајуће пројектно—техничке документације



Лоше стање пумпне станице



Непостојање механизама успоставе сталне контроле квалитета воде



Непостојање сталних извора воде на подручју општине



Низак ниво свијести грађана о значају заштите водних ресурса
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5.1.1 Отпадне воде
Канализациони систем за прикупљање и одводњу отпадних вода је
дјелимично изграђен у градском насељу Љубиње, док се у осталим дијеловима
градског насеља и простора општине одводња отпадних и фекалних вода
врши путем септичких јама, упојних бунара или директним испуштањем у
терен без претходног пречишћавања. Постројење за пречишћавање отпадних
вода на локацији у доњем дијелу Љубињског поља је у фази изградње
(изграђени грађевински објекти).
Дужина канализационе мреже по подацима из 2008. године, на
подручју предметног обухвата, износи 2575 м. На јавни канализациони систем
повезани су: 144 индивидуална домаћинства, 150 стамбених јединица у
стамбеним зградама, 15 објеката јавних институција и 20-ак пословних објеката
док остали користе приватне септичке јаме. На годишњем нивоу количина
произведене градске отпадне воде је око 60.000 м3/год.
Продукција загађења на подручју општине Љубиње потиче великим
дијелом од отпадних вода из перадарске производње, као и индустријских
отпадних вода. Нажалост, мониторинг површинских и подземних вода не
постоји. Међутим, анализа обима индустријске (рад месне индустрије) и
пољопривредне производње (велики развој перадарства у посљедњих 15
година) указује на вјероватно већу продукцију загађења и веће оптерећење
подземних вода. Ријеч је првенствено о отпадним вода које садрже органске
материје везане за узгој перади и прераду живинског меса. Негативним
утицајима могу се додати и нетретиране комуналне отпадне воде, дренажне
воде из пољопривреде, као и процједне воде из депонија.
Одређени број квалитативних и квантитативних параметара говоре у
прилог чињеници да је загађење вода на подручју општине Љубиње кључни
еколошки проблем, који представља ризик за здравље становништва, као и за
квалитет животне средине.
Главни идентификовани проблеми су:
 Непостојање колектора за пречишћавање отпадних вода
 Мала покривеност градског подручја канализационом мрежом
 Неријешен проблем заштите канала за одводњу оборинских вода
 Непостојање мониторинга површинских и подземних вода
 Непрописно изграђене септичке јаме индивидуални објеката
 Непостојање фирме специјализиране и овлаштене за пражњење

септичких јама и адекватно одлагање њиховог садржаја
 Непостојање система мониторинга при изградњи стамбених објеката у
руралним подручјима који би осигурали градњу септичких јама у
складу са санитарно-хигијенским стандардима.
14

Локални еколошки акциони план општине Љубиње 2012 - 2017. године

5.2. АТМОСФЕРА И ЕНЕРГИЈА
Загађење атмосфере емисијама штетних и опасних материја на
подручју општине Љубиње представља растући проблем, који може врло
негативно утицати на здравље становника и уопште на друштвено–економски
развој. Главни узрочници, тј. главне покретачке снаге које доводе до емисија
великих количина разних штетних и опасних супстанци у атмосферу су
директно везани са функционисањем свих насеља у општини Љубиње, гдје до
емисија штетних и опасних супстанци долази у слиједећим сегментима:
Гријање стамбеног простора (и индивидуално и колективно
становање) и простора у објектима јавне намјене
Потрошња електричне енергије у домаћинствима и јавним објектима
(за све остале сврхе осим евентуалног гријања), и у сврху обезбјеђења јавне
расвјете у насељима;
Постојеће званичне и дивље депоније.
Сваке године стамбени и јавни сектор само за горе наведене сврхе
потроши 37.730.400 КWh енергије, при чему се у атмосферу емитује: 48 тона
сумпор диоксида, 22 тоне азотних оксида, 64 тоне неметанских
испарљивих органских спојева, 397 тона угљен моноксида, 151 тона
ситних чврстих честица (првенствено чађи). Осим тога, ове функције
насеља имају и највећу улогу у емисији стакленичких гасова који доводе до
појаве ефекта стакленика и климатских промјена. До сада се загађењу
атмосфере из овог сектора није давала одговарајућа пажња, јер је сматрано да
су највећи узрочници загађења саобраћај и индустрија.
Вриједности емисија штетних и опасних материја у атмосферу, чији је
узрочник саобраћај на подручју општине Љубиње, на годишњем нивоу
износе: 27 тона азотних оксида, 0,28 тона амонијака, 13,9 тона неметанских
испарљивих органских спојева, 105,7 тона угљен моноксида, 2,23 тона ситних
чврстих честица, 3320 тона угљен диоксида и 0,48 тона метана.
Главни идентификовани проблеми су:
 Загађења

атмосфере
домаћинствима

услед

велике

потрошње

енергије

у

 Постојање великог броја дивљих депонија и општинске несанитарне

депоније
 Загађење атмосфере од издувних гасова у саобраћају
 Непостојање сталног мониторинга квалитета ваздуха


Низак ниво
ефикасности

знања

становништа

о

принципима

енергетске
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5.3. ТЛО И ОТПАД
Као и код загађења свих других природних ресурса, до деградације
земљишта долази због покретачких снага из свих друштвено-економских
сегмената са подручја општине - насеља, индустрија, пољопривреда, и
саобраћај. Загађивање земљишта је у значајној мјери везано и са степеном
развоја система управљања отпадом који на подручју општине Љубиње није
задовољавајући што за посљедицу има низ проблема .
Поздана евиденција о броју неадекватних одлагалишта чврстог отпада
(дивље депоније) не постоји. Обично су дивље депоније лоциране уз важније
саобраћајнице. Дивља одлагалишта представљају сталну пријетњу здрављу
становништва и укупном квалитету животне средине.
Коначно одлагање прикупљеног чврстог отпада врши се на локацији
код засеока Миљановића на подручју насељеног мјеста Обзир. Површина
депоније износи 2400 м2 и налази се у вртачи. Процијењена количина
прикупљеног и депонованог отпада на депонији „Миљановићи“ за општину
Љубиње износи 440 т годишње. Локалитет депоније код Миљановића је
општинском одлуком одређен као прелазно или привремено рјешење за
одлагање отпада за општину Љубиње до реализације регионалне санитарне
депоније. Продукција отпада по становнику према подацима за 2008. годину
износи око 0.32 кг/становнику дневно, док је просјек БиХ око 0.6 кг/становнику
дневно.
Од посебних врста отпада највећи проблем представља животињски
отпад, што је посљедица развијеног перадарства. Главне компоненте
животињског отпада на подручју општине Љубиње су кокошије ђубриво и
клаонички конфискат (првенствено из месне индустрије "Имел").
Животињски отпад се одлаже на локацији "Луке" у Љубињском пољу
(напуштено позајмиште пијеска).
Опасни отпад се обично, због непостојања предвиђених депонија,
одлаже у кругу производних погона, гдје и настаје, због чега су сви локалитети
гдје се одлаже опасни отпад потенцијално угрожене зоне.
Главни идентификовани проблеми су:








Несанитарна општинска депонија
Појава дивљих депонија
Слаба покривеност организованим системом сакупљања отпада
Неријешен проблем животињског отпада
Загађење земљишта пестицидима
Контаминација тла штетним материјама садржаним у отпадним
канализационим водама
Загађење тла течним горивима и гасовима насталим у саобраћају
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5.4. БИОДИВЕРЗИТЕТ И КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКА БАШТИНА

На подручју општине Љубиње налази се велики број културно
историјских споменика. Овај крај је богат средњевјековним црквама и
споменицима, а истовремено се одликује и веома разноликим
биодиверзитетом. Нажалост све ове предности нису на прави начин
валоризоване. Скоро да нема неких значајнијих активности које би довеле до
заштите и унапређења стања у коме се налазе културно историјски
споменици, а људским дјеловањем угрожена је и разноликост биодиверзитета.
Ако овом додамо и пожаре који скоро сваке године неповратно уништавају
велике површине под шумом, добијамо слику стања у коме се налази
биодиверзитет и културно историјска баштина љубињског краја.
На основу изложеног можемо закључити који су то главни проблеми са
којима се сусрећемо у области очувања биодиверзитета и културно историјске
баштине:







Непостојање мјера заштите биодиверзитета
Велика површина девастираних шумских подручја
Неконтролисана сјеча шуме
Стална опасност од пожара
Непостојање мјера заштите и туристичке промоције културно
историјских споменика
Низак ниво свијести грађана о значају очувања биодиверзитета и
културно историјске баштине
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ВИЗИЈА
Љубиње 2018. године представља чисту, еколошки
незагађену средину која својим становницима нуди здрав и
квалитетан животни простор.
Љубиње је средина у којој је успостављена равнотежа
индустријског развоја и заштите животне средине. Средина
са успостављеним комуналним редом, без дивљих депонија,
са великим бројем зелених, уређених површина, дјечијих и
спортских игралишта.
Чист ваздух, незагађено земљиште, здрава храна,
разноликост биодиверзитета, висок степен свијести
становника о значају очувања животне средине, као и
развијена комунална инфраструктура чини Љубиње
мјестом погодним за одрастање, за живот, за рад и
безбрижну старост.
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6. АКЦИОНИ ПЛАН
6.1. ВОДЕ (Водоснабдијевање и отпадне воде)
Стратешки

циљ

водоснабдјевања

у

области

становника

вода

је:

Љубиња.

Побољшање
Да

би

система

остварили

овај

стратешки циљ дефинисали смо и 3 оперативна циља која ћемо
осварити реализацијом следећих пројеката:
КО
КОЛИКО/КО
ИНДИКАТОРИ
КАД
Стратешки циљ 1- ПОБОЉШАН СИСТЕМ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА СТАНОВНИКА
ЉУБИЊА

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 1. 1 Смањење губитка воде из водоводне мреже за 80% до
2018.године
Пројекат 1.1.1 Електронско
документовање, анализа и зонирање
водоводне мреже

2012 2013

ЈП Водовод
Љубиње

Пројекат 1.1.2 Формирање подсистема
на водоводној мрежи

2012 2014

ЈП Водовод
Љубиње

Пројекат 1.1.3. Набавка апарата за
правовремено дијагностификовање
кварова на водоводној мрежи

20122013

ЈП Водовод
Љубиње

Пројекат 1.1.4. Утврђивање зона гдје
притисак у водоводној мрежи не
задовољава стандарде и израда
акционог плана отклањања кварова

2015

Пројекат 1.1.5. Израда неопходне
техничке документације у вези са
могућности замјене дотрајалих
азбестних цијеви

2013

Пројекат 1.1.6 Фазна замјена азбестних
цијеви

Пројекат 1.1.7. Санација изворишта,
реконструкција базена и доградња
резервне пумпе на изворишту Брегава

Пројекат 1.1.9 Изградња резервоара и
пумпе за водовод за насељена мјеста
Вођени – Дубочица - Крајпоље

Пројекат 1.1.8. Едукација становника о
значају штедње и заштите водних
ресурса

Пројекат 1.1.10. Обиљежавање и
санација грађевинских објеката на
водводној мрежи (резервоари, пумпне
станице) уз одређивање водозаштитне
зоне

20142018

2012

20132014

2013

20132014

7.000 КМ
(ЈП
Водовод,општина)
70.000 КМ ( ЈП
Водовод, кредитна
средства, буџет
општине)
70.000 КМ КМ ( ЈП
Водовод,
донаторска
средства, буџет
општине)

Уцртано 40 км
водоводне мреже до
2013 године

ЈП Водовод

3.000 КМ
(Водовод,
општина)

Притисак у водоводвној
мрежи 2015 године у
складу са стандардима

ЈП Водовод

10.000 КМ
(Водовод,
донаторска
средства, општина)

Израђена техничка
документација до 2013.
године

ЈП Водовод

1.000.000 КМ
(предприступни
фонодови ЕУ,
Фонд за заштиту
животне средине,
кредит)

Водоводна мрежа у
потпуности са новим
еколошки
прихватљивим
цијевима до 2018. г

ЈП Водовод

50.000 КМ ( ЈП
Водовод,
донаторска
средства, буџет
општине, грант
средства)

Рестрикција у
водоснабдијевању у
љетним мјесецима
смањена за 30%

ЈП Водовод

80.000 КМ КМ
( ЈП Водовод,
донаторска
средства, буџет
општине, грант
средства
надлежног
министарства)

Квалитет
водоснабдијевања
становника насељених
мјеста Вођени,
Дубочица и Крајпоље
побољшан за 50% до
2014 г

НВО

2.000 КМ (буџет
општине Љубиње)

50 омладинаца
школског узраста
едуковано о значају
штедње и заштите
водних ресурса

ЈП Водовод

30.000 КМ КМ
( ЈП Водовод,
Фонд за заштиту
животне средине,
грант средства
надлежног
министарства)

Обиљежени санирани
сви грађевински
објекти на водоводној
мрежи до 2014 године

Успостављени
подсистеми на мрежи
до 2014 године
Вријеме отклањања
кварова на водоводној
мрежи смањено за 70%
до 2013
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КАД
КО
КОЛИКО/КО
ИНДИКАТОРИ
Стратешки циљ 1- ПОБОЉШАН СИСТЕМ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА СТАНОВНИКА
ЉУБИЊА
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 1. 2 Обезбједити стални мониторинг квалитета воде за пиће до
2013.године
Пројект 1.2.1. Израда Елабората о
сталној контроли воде према важећим
законским прописима
Пројекат 1.2.2. Успостава базе
података о квалитету воде за пиће и
праћење промјена уз редовно
обавјештавање грађана о исправности
воде за пиће

2012

ЈП Водовод

2.000 КМ (ЈП
Водовод, буџет
Општине)

Урађен Елаборат о
сталној контроли воде

2012

ЈП Водовод

3.000 КМ (ЈП
Водовод, буџет
Општине)

Успостављена
функционална база
података до 2013

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 1. 3 Ријешити проблем отпадних и оборинских вода са градског
подручја до 2018. године
Пројект 1.3.1: Изградња II -фазе
секундарне канализационе мреже за
насеља Тепаруша, Виногради, Вођени,
Градац

20122015

Општина
Љубиње –
Одсјек за
урбанизам и
грађење

Пројект 1.3.2: Наткривање канала за
одводњу оборинских вода кроз градску
зону Љубиња – уређење корита
Буковог потока

2012

Општина
Љубиње;
НВО

Пројект 1.3.3: Изградња пречистача
отпадних вода III фаза

20122014

Општина
Љубиње, ЈП
Градска
чистоћа

200.000 КМ
( средства
предприступних
фонодва ЕУ, Фонд
за заштиту
животне средине
РС, кредит)
210.000 КМ
( буџет општине,
ГАП, УНДП, Фонд
за заштиту
животне средине)
400.000 КМ
(средства
предприступних
фонодва ЕУ, Фонд
за заштиту
животне средине
РС, буџет
општине)

Број прикључака на
канлизациону мрежу
повећан за 250 до 2015
године

Покривањем канала
добиће се 210 метара
уређеног тротоара/
шеталишта

За 50% смањено
испуштање отпадних
непречишћених вода у
пририодни реципијент
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6.2. ТЛО И ОТПАД
Стратешки циљ у области заштите тла и одговорног управљања
отпадом је: Успостављање система управљања отпадом уз смањење
емисије штетних материја у тло и заштиту земљишта. За остварење
наведеног циља одређена су 2 оперативна циља у оквиру којих су дефинисани
следећи пројекти:
КАД

КО

КОЛИКО/КО

ИНДИКАТОРИ

Стратешки циљ 2-

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ УЗ СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈЕ
ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА У ТЛО И ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 2. 1
Љубиње до 2018. године

Ријешити проблем одлагања отпада на територији општине

Пројект 2.1.1: Успостављен катастар
дивљих депонија на подручју општине
Љубиње

Пројект 2.1.2: Уклањање дивљих
депонија и санација земљишта

2012

Комунална
полиција

2.000 КМ/
( буџет општине)
30.000 КМ ( ЈП
Градска чистоћа,
буџет општине,
Фонд за заштиту
животне средине
РС,)
100.000 КМ КМ ( ЈП
Градска чистоћа,
донаторска
средства, буџет
општине, Фонд за
заштиту животне
средине РС)
300.000 КМ
( Фонд за заштиту
животне средине,
донатори, буџет
општине, приватни
инветситори)

Израђен катастар
дивљих депонија до
2013
Уклоњене све дивље
депонија регистроване
у катастру до 2015
године

20132014

Комунална
полиција

Пројект 2.1.3: Затварања постојеће
несанитарне општинске депоније

20122014

ЈП Градска
чистоћа

Пројект 2.1.4: Изградња погона за
еколошки нешкодљиву прераду
живинског отпада

20132015

ЈП Градска
чистоћа

Пројект 2.1.5: Развијени економски
инструменти управљања отпадом
(плаћање такси, субвенције,
стимулисање процес враћања отпада у
производне процесе

2012

Одјељење
за општу
управу –
Комунална
полиција

500 КМ ( буџет
општине)

Усвојене
измјене
и
допуне
Одлуке
о
комуналном
реду
општине Љубиње
Усвојен Правилник о
стимулативним
мјерама за управљање
отпадом

Пројект 2.1.6: Израде општинске
Стратегије управљања отпадом

20132014

Општина
Љубиње

8.000 КМ
(буџет општине,
Фонд за заштиту
животне средине
РС)

Усвојена Стратегија
управљања отпадом

2014

ОПШТИНА/
НВО

3.000 КМ ( буџет
општине, грант
средства)

50 ученика упознато са
начином прикупљања и
разврставања отпада

Пројект 2.1.7: Едукација локалног
становништва о начину прикупљања и
разврставања отпада

Затворена и санирана
постојеће општинска
депонија до
2015.године

Смањено одлгање
живинског отпада на
депонију Луке за 90%
до 2015

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 2. 2 Смањити укупну површина земљишта загађеног експлозивно
минским средствима на територији општине Љубиње за 50% до 2018. године
Пројект 2.2.1: Чишћење и уништавање
мина на подручју насељених мјеста
Мишљен- Банчићи- Глеђевци

Пројект 2.3.2: Едукација становника
насељених мјеста Мишљен- БанчићиГлеђевци о опасности од мина

20122016

МАЦ БиХ

(Центар за
управљање
минама)

2013

ОПШТИНА/
НВО

3.000 КМ (буџет
Општине)

Очишћено 50 % укупне
површине земљишта
загађеног
ексползивним
средствима
50 становника
насељених мјеста
Мишљен, Банчић
Глеђевци едуковано о
опасности од мина
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6.3. АТМОСФЕРА И ЕНЕРГИЈА
Стратешки циљ у овој области је: Смањење емисије штетних гасова у
атмосферу примјеном принципа енергетске ефикасности. У
оквиру њега дефинисана су два оперативна циља, а у оквиру њих
следећи пројекти:
КАД

КО

КОЛИКО/КО

ИНДИКАТОРИ

Стратешки циљ 3СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ШТЕТНИХ ГАСОВА У АТМОСФЕРУ ПРИМЈЕНОМ
ПРИНЦИПА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 3. 1
Смањити емисију штетних гасова из саобраћаја и гасова
насталих у процесу гријања стамбеног простора у атмосферу за 20% до 2018. године

Пројект 3.1.1: Постављење
термоизолационих фасада на
зградама јавних установа

Пројекат 3.1.2: Израде студије о
могућности искориштавања
алтернативних извора енергије на
подручју општине Љубиње

Пројекат 3.1.3: Едукација грађана о
могућности примјене основних
принципа енергетске ефикасности и
обновљивих извора енергије

Пројекат 3.1.4 Изградња заштитног
зеленог појаса уз магистрални пут
М-6

2012 2015

Општина
ЉУбиње

200.000 КМ/
( буџет општине,
Фонд за заштиту
животне средине
РС , донатори )

2014

Општина
ЉУбиње

20.000 КМ (буџет
општине, Фонд за
заштиту животне
средине РС,)

Израђена студија

2012

Општина/
Удружења за
заштиту
животне
средине

3.000 КМ КМ
(буџет општине,
Фонд за заштиту
животне средине
РС)

10 грађана примјенило
неки од принципа
енергетске
ефикасности

2013

Центар за
газдовањем
кршом, ЈП
Градска
чистоћа

7.000 КМ
(Центар за
газдовањем
кршом, ЈП Градска
чистоћа)

Смањена
емисија
издувних гасова
у
атмосферу за 10 %
Повећана апсорпција
прашине од стране
зеленог појаса за 60%
до 2018
Постављене 3
гарнитуре нових
парковски садржаји
прилагођених дјеци

Отворена мјерна
станица

Пројекат 3.1.5 Уређења постојећих
зелених површина

20122013

Општина
Љубиње

25.000 КМ ( буџет
општине,
Министарство за
спорт, породицу и
омладину РС)

Пројекат 3.1.6 Успостављање
хидрометеоролошке мјерне јединице
за контролу квалиетета ваздуха

20122013

Републички
хидрометеоро
лшки завод

20.000 КМ
( Републички
хидрометеоролшк
и завод )

Постављене
термоизолационе
фасаде на 7.000 м2
простора (4 зграде
јавних установа)

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 3. 2
Смањити потрошњу електричне енергије у систему јавне
расвјете општине Љубиње за 30%. до 2018 %
Пројекат 3.2.1: Израде Елабората о
могућности смањења потрошње
електричне енергије у систему јавне
расвјете

2015

Општина
Љубиње

5.000 КМ
(буџет општине,
грант)

Израђен Елаборат

Пројекат 3.2.2: Замјена постојећих
сијалица са ЛЕД расвјетом

20132016

ОПШТИНА
ЉУБИЊЕ

120.000 КМ (буџет
Општине)

Смањена потрошња
електричне енергије за
30% у систему јавне
расвјете до 2016.
године
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6.4. БИОДИВЕРЗИТЕТ И КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКА БАШТИНА
Стратешки циљ у области биодиверзитета и културно историјске
баштине је: Сачуван, валоризован и у функцију одрживог развоја стављен
биодиверзитет, као и природно и културно историјско наслијеђе
општине Љубиње. У оквиру овог стратешког циља издефинисана су два
оперативна циља и следећи пројекти:
КАД

КО

КОЛИКО/КО

ИНДИКАТОРИ

Стратешки циљ 4 -

САЧУВАН, ВАЛОРИЗОВАН И У ФУНКЦИЈУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СТАВЉЕН
БИОДИВЕРЗИТЕТ, КАО И ПРИРОДНО И КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЛИЈЕЂЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 4. 1. Идентификоване мјере заштите биодиверзитета до 2015 године
Пројекат 4.1.1. Израда Елабората
управљања заштићеним шумским
подручјем Буков До

Пројекат: 4.1.2 Стављања под
заштиту Зеленог дуба

Пројекат 4.1.3: Пошумљавање
девастираних зона

4.1.4 Едукација ученика о значају
заштите биодиверзитета

2012

Центар за
газдовање
кршом
Требиње

7.000 КМ/
( Центар за
газдовање кршом
Требиње ,
донатори )

Урађен Елаборат

2013
2014

Општина
ЉУбиње

5.000 КМ (буџет
општине, Фонд за
заштиту животне
средине РС,)

Зелени дуб стављен
под заштиту. Уређен
простор око њега

2012
2013
2014
2015

Центар за
газдовање
кршом
Требиње/
Општина

300.000 КМ КМ
(Центар за
газдовање кршом,
Фонд за заштиту
животне средине
РС)

Пошумљено 30%
девастираног подручја
на територији општине
Љубиње

2012

Општина
Љубиње/ НВО

3.000 КМ (Фонд за
заштиту животне
средине, буџет
општин)

Едуковано 20 ученика

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 4. 2. Успоставити инструменте заштите и валоризације културно
историјске баштине на подручју општине Љубиње до 2016. године
Пројекат 4.2.1: Израда Монографије
културно историјских споменика са
подручја општине Љубиње са циљем
промоције туризма.

Пројекат 4.2.2: Сигнализације свих
значајнијих споменика културно
историјске баштине на подручју
општине Љубиње

2014
2015

20142015

Туристичка
организација

20.000 КМ
(Фонд за заштиту
животне средине,
Министарство
просвјете и
културе РС,
општина Љубиње)

Израђена
Монографија

Туристичка
организација

15.000 КМ ( Фонд
за заштиту
животне средине,
Министарство
просвјете и
лултуре РС,
општина Љубиње,
Туристичка
организација РС)

Успостављена
сигнализација свих
значајнијих објеката
културно историјске
баштине

За пројекте, из свих области—вода, тло и отпад, атмосфера и енергије, и
биодиверзитет и културно историјска баштина, издефинисани су јасни
инидкатори (приказани у Анексу—Пројекти) на основу којих ће се са
успјехом моћи вршити праћење успјешности остваривања стратешких
циљева овог планског документа.
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7. ПЛАН МОНИТОРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈЕ
Успостављање плана мониторинга и евалуације је једна од важнијих
активности која ће обезбједити праћење успјешности имплементације
усвојеног Локалног Еколошког Акционог Плана.
У року од 30 дана од дана усвајања ЛЕАП-а од стране Скупштине
општине Љубиње, начелник општине Љубиње ће Рјешењем именовати
Тим за имплементацију пројеката дефинисаних ЛЕАП-ом.
Тим за имплементацију ће чинити:
Начелник општине Љубиње
Предсједник Скупштине општине Љубиње
Начелник Одјељења за привреду, финансије и јавне дјелатности
Начелник Одјељења за општу управу
Шеф Одсјека за урбанизам, грађење и стамбено комуналне послове
Начелник Комуналне полиције
Координатор тима за израду ЛЕАП-а
директор предузећа ЈП Градска чистоћа
директор предузећа ЈП Водовод
 Представник удружења грађана










Тим ће се састајати најмање два пута годишње, а по потреби и више
пута.
Задаци Тима су:
 Да прикупља и обрађује податке те анализира индикаторе стања
животне средине;
 Да анализира, оцјењује и сумира резултате имплментираних
пројеката у текућој години;
 Да подноси годишњи извјештај Скупштини општине;
 Да планира активности и средства за наредну годину;
 Да утврђује начин приступања вањским изворима финансирања за
оне пројекте за које је то предвиђено;
 Да након три године од усвајања ЛЕАП-а, по потреби, изврши
његову ревизију;
У свом раду Тим ће користити индикаторе који су постављени у
Акционом плану, и путем њих утврђивати степен успјешности
имплементације ЛЕАП-а.
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8. РЕФЕРЕНЦЕ
Извори кориштени приликом израде Локалног еколошког акционог
плана општине Љубиње су:


Оквирни план развоја водопривреде РС: http://vodeherc.org/images/stories/
dokumenti/okvirni_plan_razvoja_vodoprivrede.pdf











Акциони план за реализацију Оквирног плана развоја водопривреде
РС http://vodeherc.org/images/stories/dokumenti/akcioni_plan.pdf
Водно законодавство Европске Уније http://www.voda.hr
Оквирна директива о водама: http://www.voda.hr/Default.aspx?sec=194
Агенција за воде обласног ријечног слива Требишњице, Требиње
(Република Српска): http://www.vodeherc.org
Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС 28/07)
Уредба о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну
средину и критеријуми за одлучивање о обавези спровођења и обиму
процјене утицаја на животну средину (Сл. гласник РС 7/06)
Уредба о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само
уколико имају еколошку дозволу (Сл. гласник РС 7/06)
Извјештај о стању животне средине Федерације Босне и Херцеговине:
http://www.okolis.ba/ba/page/37




Први национални извјештај Босне и Херцеговине за конвенцију о
биолошкој разноликости (http://www.fmoit.gov.ba/ba/page/63/bh-chm
Први национални извјештај БиХ у складу са Оквирном УН конвенцијом
о климатским промјенама http://www.unfccc.ba/ba/posljednje/novosti/21-bihadopts-the-initial-national-communication-under-the-united-nations-frameworkconvention-on-climate-change








Закон о заштити природе (Сл. гласник РС 50/02)
Закон о заштити ваздуха (Сл. гласник РС 53/02)
Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС 53/02)
Закон о водама (Сл. гласник РС 50/06)
Закон о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник РС 55/10)
Стратегија интегрисаног развоја општине Љубиње 2011-2021. (http://
www.opstinaljubinje.org)
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