Еколошке дозволе:
На основу члана 90. тачка 5. Закона о заштити животне средине (Службени гласник Републике
Српске број 71/12), јединица локалне самоуправе обавјештава заинтересовану јавност о донесеном
рјешењу о издавању еколошке дозволе:
-2013. година- ДИ“ТРГОКОМЕРЦ” д.о.о. Чађавица, еколошка дозвола за пилану и погон за механизовано цијепање
дрвета у насељу Чађевица, општина Рибник, пројектованог капацитета 15000 м³ /год. трупаца
четинара и лишћара.
-“Превијапан” д.о.о. Превија (обнова) еколошке дозволе за погон за производњу букове резане грађе,
на парцели к.ч.10/37, п.л.193 К.О. Превија, у насељу Превија, општина Рибник, пројектованог
капацитета 9 500 м³ /год. Обловине.
-“ТРОПИК - РИБАРСТВО” д.о.о. Бања Лука (обнова) еколошке дозволе за рибогојилиште “Рибњак”,
на парцелама “Гајак” к.ч.9/10-3, 9/30-2 и 9/48 п.л.139 К.О. Рибник, у насељу Рибник, производне
површине 12 971 м².
-Д.О.О. “Галић С. Компани” Заблеће, еколошка дозвола за погон пилане за механизовану прераду
дрвета у насељу Заблеће, пројектованог капацитета 7 000 м³/год. трупаца четинера и лишћара.
-“Сана-Коп” д.о.о. Заблеће, еколошка дозвола за бензинску и плинску станицу са пратећим
садржајима у насељу Заблеће, општина Рибник, која се налази на парцели означеној као к.ч. број:
15/20 К.О. Заблеће.
-“Интеграл Инжињеринг” А.Д. Лакташи, еколошка дозвола за бензинску станицу са пратећим
садржајима у насељу Чађавица, општина Рибник, која се налази на парцели означеној као к.ч. број:
3/96-2 К.О. Долови.
-СЗР Пилана “Клик” Растока-Рибник, еколошка дозвола за погон за примарну прераду дрвета у
насељу Растока, на парцели к.ч. бр.2/102-1, ПЛ бр. 378 К.О. Велије општина Рибник, пројектованог
капацитета 1200 м³ /год. трупаца лишћара и четинара.
- “Грмеч” д.о.о. Чађавица, еколошка дозвола за погон за примарну прераду дрвета у насељу
Чађавица, општина Рибник, пројектованог капацитета 3000 м³ /год. трупаца лишћара и четинара.
-2014. година- “Ћубић Петрол” д.о.о. Рибник, еколошка дозвола за бензинску пумпу у насељу Велије, општина
Рибник, која се налази на парцели означеној као к.ч. бр.: 518 и к.ч. бр. 519 К.О. Велије.
- Обнавa еколошке дозволе предузећу “Петрол” а.д. П.Ц. Бања Лука, чији је правни сљедник “Нестро
Петрол” а.д. Бања Лука за бензинску станицу монтажног типа са настрешницом на земљишту
означеном к.ч. 8/3-3 и к.ч. 8/3-3-1 п.л. бр. 204 К.О. Долови-стари премјер, које одговара земљишту к.ч.
1201 према новом премјеру К.О. Чађавица, општина Рибник.
-2015. година- “Мики-Компани” д.о.о. Рибник, еколошка дозвола, за погон примарне прераде дрвета и производњу
резане грађе у насељу Г. Рибник, на парцелама: к.ч. бр.510/1, к.ч. бр. 510/2, к.ч. бр. 510/3 и к.ч.
бр.510/4, К.О. Г. Рибник, пројектованог капацитета 7 000 м³ /год. трупаца четинара и лишћара у
производњи резане грађе и 6 000 м³ /год. трупаца у погону цјепања дрвета.
-“17 ЈУН” д.о.о. Рибник, еколошка дозвола за пилану и погон механизованог цијепања дрвета у
насељу Велије, на парцели означеној као к.ч. бр. 11/37-1, К.О. Велије, пројектованог капацитета је 6
000 м³ /год. трупаца и 4 500 м³ /год. трупаца у погону цијепања дрвета.
-2016. година- “Дрина Транс” д.о.о. Рибник (обновa) еколошке дозволе за Пилану са погоном за цијепање дрвета,
која се налази у насељу Велије, на парцелама означеним као к.ч. бр. 19/28, к.ч. бр. 19/29, к.ч. бр. 19/30
К.О. Велије, пројектованог капацитета је 5000 м³ /год. трупаца лишћара/четинара
- Измјена рјешења Одјељења за привреду и финансије општине Рибник којим је издата еколошка

дозвола за бензинску станицу са пратећим садржајима у насељу Чађавица, инвеститору “Интеграл
Инжињеринг” А.Д. , број: 04-96-5-4/13 од 31.12.2013. године која се односи на назив и одговорно лице
постројења коме је издата еколошка дозвола, тако да иста сада гласи на инвеститора “ЕMDEX” д.о.о.
Шипово.
-2017. година- “ДМ-Вуковић” д.о.о. Рибник, еколошка дозвола за пословни објекат- Пилана са погоном за
механизовано цијепање дрвета у насељу Растока, лоцираном на парцелама: к.ч. бр. 332/4 и к.ч. бр.
332/5, посједовни лист бр. 657, к.о. Растока, пројектованог капацитета пилане 4000 м³ /год. обловине и
5000 м³ трупаца у погону цијепања дрвета.
-“Миг Комерц” д.о.о. Заблеће, општина Рибник, еколошка дозвола за индустријско -пословни објекат
пилана резане грађе са постројењем за механизовано цијепање дрвета у насељу Заблеће, лоцираном
на парцелама: к.ч. бр. 15/3, посједовни лист бр. 585, К.О. Заблеће, пројектованог капацитета пилане
10 000 м³ /год. трупаца.
- “Станишић” д.о.о. Рибник, Рибник, еколошка дозвола за производно – пословни погон за прераду
дрвета са пратећим садржајима у насељу Превија, лоцираном на парцелама: к.ч. бр. 368/4, к.ч. бр.
371/4 ПЛ бр. 355 К.О. Превија и к.ч. бр. 373/1 ПЛ бр. 69, К.О. Превија, пројектованог капацитета 2
000 м³ /год. трупаца у производњи резане грађе и 5 000 м³ /год. трупаца у погону цијепања дрвета.
- “ДВА БОРА 2000” д.о.о. Заблеће, Рибник, еколошка дозвола за индустриjско -пословни објекат
погон пилане за прераду и ламелирање дрвета у насељу Заблеће, лоцираном на парцелама: к.ч. бр.
15/26-2, к.ч. бр. 15/27-2, к.ч. бр. 15/33-2, посједовни лист бр. 523/4, К.О. Заблеће, пројектованог
капацитета пилане 4 000 м³ /год. трупаца и пројектованог капацитета 1450 м³ /год. у погону
ламелирања дрвета.
-2018. година-“Шилинг” д.о.о. Рибник (обнова) еколошке дозволе за погон за производњу букове резане грађе, на
парцели к.ч.10/37, п.л.193 К.О. Превија, у насељу Превија, општина Рибник, пројектованог
капацитета 9 500 м³ /год. oбловине.
- “Галић С. Компани” д.о.о. Заблеће (обнова) еколошке дозволе за погон пилане за механизовану
прераду дрвета у насељу Заблеће, лоциран на парцелама означеним као к.ч. бр. 14/56-3; 14/72-3;
14/73-2, уписане у п.л. 587/5 К.О. Заблеће, општина Рибник пројектованог капацитета је 7 000 м³ /год.
трупаца лишћара и четинара.
- “Рибњак Јањ” узгој и прерада рибе д.о.о. Бања Лука (обнова) еколошке дозволе за рибогојилиште
“Рибњак”, на парцелама “Гајак” к.ч.9/10-3, 9/30-2 и 9/48 п.л.139 К.О. Рибник, у насељу Рибник,
општина Рибник, производне површине 12 971 м².
- “ЕMDEX” д.о.о. Шипово (обнова) еколошке дозволе за бензинску станицу са пратећим садржајима у
насељу Чађавица, општина Рибник, која је лоцирана на парцели означеној као к.ч. број: 3/96-2 К.О.
Долови.
- Инвеститору Талић Горану издаје се еколошка дозвола за угоститељсе објекте у оквиру туристичког
насеља – етно села у насељу Г. Рибник, лоцираног на парцелама означеним као : к.ч. број: 2443-1, к.ч.
број: 2443-6, к.ч. број: 2400, К.О. Рибник Горњи.
- “Сана-Коп” д.о.о. Заблеће издаје се еколошка дозвола за бензинску и плинску станицу са пратећим
садржајима у насељу Заблеће, општина Рибник, која се налази на парцели означеној као к.ч. број:
15/20 К.О. Заблеће.
- “Валан”д.о.о Рибник еколошка дозвола за постројење за обраду дрвета (цјепачи) са пратећим
објектима, који се налази на к.ч. 22/111-3, к.ч. 22/107-2 и к.ч. 22/107-3 К.О. Заблеће, општина Рибник,
годишњег капацитета обраде дрвета 3000 м³ трупаца.

-2019. година- ОПЗ “Ратково” Ситница еколошка дозвола за производни погон цијепање и продаjа огревног дрвета
у насељу Бунареви, који се налази на к.ч.бр. 22/21-2 посједовни лист бр. 484, к.о. Ратково Горње,
пројектованог капацитета пилане 3500³ /год. обловине.

