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Број: 11.06/37-32/22 

Датум, 16.12.2022.године 
 

 

Одјељење за просторно уређење стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву Министарства 
за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,  Трг Републике Српске бр. 1 

Бања Лука , за издавање еколошке дозволе за изградњу  електроенергетског објекта за производњу 
електричне енергије из фотонапонског система „ПВ -Соларни парк Плана „ који се састоји од 26 
соларних електрана укупне инсталисане снаге од око 100 МWp ( 94,7- 99,7 MWp)  а који ће 

заузимати површину од 132,63  ha  на територији општине Билећа , инвеститора „ Техничко 
технолошки центар“ д.о.о. Билећа , у складу са чланом 39 и 88 Закона о заштити животне средине („ 

Службени гласник Републике Српске“ број 71/12, 79/15 и 70/20 ) и чланом  2 и 3  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 ј а в љ у ј е                                   

 
 

ЈАВНИ   УВИД 

У ДОКАЗЕ  УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА 

ИЗГРАДЊУ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ  ЕЛЕКТРИЧНЕ  

ЕНЕРГИЈЕ  ИЗ ФОТОНАПОНСКОГ СИСТЕМА „ ПВ-  СОЛАРНИ ПАРК ПЛАНА “, који се 
састоји од 26 соларних електрана укупне инсталисане снаге око 100  MWp  а који ће заузимати 

површину од 132,63 ha,  који су урађени од стране    „ УНИС „Институт за екологију, заштиту на 
раду и заштиту од пожара- Истоћно Сарајево – Научно истраживачки институт -  од  Децембра   

2022. 

 
                                                                                      I 

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину  Доказа  у згради  Општинске управе 
Билећа , канцаларија  бр. 41 на првом спрату, радним даном од 7-15 часова. 

 

 
II 

 
Заинтересовани грађани, правна и физичка лица , те друге заинтересоване организације, могу своје 
примједбе , мишљења и сугестије на предметне Доказе уписати у књигу примједби сваког радног 

дана од 7-15 часова 
 

Књига примједби се налази у  канцаларији бр 41. у згради општинске управе Билећа.  
 
Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење стамбено комуналне 

послове општине Билећа. 
 

Јавни увид у доказе траје до  16.01.2023. године. 
 
 

 
 

                                                                                                                                         Н А Ч Е Л Н И К  
                                                                                                                                       Милош Бошњак д.и.а. 


