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UVOD 

Poduzeće Ventus Industria d.o.o. Ravno, planira izgradnju Energetskog parka Ruđer 

Bošković (u daljnjem tekstu EP Ruđer Bošković), u općini Ravno, županiji Hercegovačko - 

neretvanskoj, na potezu katastarskih općina Velja Međa i Dvrsnica. Lokacija je predviđena 

za razvoj vjetroelektrana Prostornim planom Općine Ravno, kao i Integralnom strategijom 

razvitka Općine Ravno za razdoblje od 2019. do 2027. godine. 

Navedeni EP Ruđer Bošković je sinteza dva obnovljiva izvora energije: energije vjetra i 

energije Sunca, što znači da će se sastojati od vjetroenergetskog i solarnog dijela 

postrojenja. Inteligentni, hibridni sustav će se sastojati od 10 vjetroagregata pojedinačne 

snage 6 MW te fotonaponskih modula priključne snage 20 MW. Zaključno, ukupna 

instalirana snaga predmetnog Energetskog parka bi iznosila oko 80 MW, a ukupna 

priključna snaga dalje ovisi o uvjetima Elektroprijenosa i NOS-a. 

Predmetni Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš izrađen je u svrhu ocjene o 

potrebi provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš za projekt izgradnje Energetskog 

parka Ruđer Bošković. 

Ovaj Zahtjev je izrađen na osnovu: 

 člana 69, stavak 2, Zakona o zaštiti okoliša („Službene Novine Federacije Bosne i 

Hercegovine”, br. 15/21); 

 priloga II, točka 3 (h) Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena utjecaja na 

okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene utjecaja na okoliš 

(„Službene novine FBiH” br. 51/21), 

 priloga III Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i 

projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene utjecaja na okoliš („Službene novine 

FBiH” br. 51/21). 

Predmetni Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš je izrađen na osnovu utvrđenih 

činjenica prezentiranih od strane Naručitelja te dostavljene projektne dokumentacije. 
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A. Karakteristike projekta 

A.1 Osnovne informacije 

A1.1. Naziv projekta Izgradnja Energetskog parka Ruđer Bošković 

A1.2. Opis projekta 

uključujući podatke 

o njegovoj namjeni i 

veličini  

Energetski park Ruđer Bošković kao postrojenje za proizvodnju električne energije u vlasništvu poduzeća Ventus 

Industria d.o.o. Ravno nalazit će se na području općine Ravno. Riječ je o inteligentnom, hibridnom sustavu koji će se 

sastojati od 10 vjetroagregata pojedinačne snage 6 MW te fotonaponskih modula priključne snage 20 MW. Zaključno, 

ukupna instalirana snaga predmetnog Energetskog parka bi iznosila oko 80 MW, a ukupna priključna snaga dalje ovisi 

o uvjetima Elektroprijenosa i NOS-a. Procijenjena godišnja proizvodnja električne energije iz oba obnovljiva izvora 

energije iznosi 164 230 MWh.  

Planirani zahvat se nalazi na području koje je predviđeno za razvoj vjetroelektrana Prostornim planom Općine Ravno 

kao i Integralnom strategijom razvitka Općine Ravno za razdoblje od 2019. do 2027. godine. Predmetno postojenje je 

smješteno približno 3,0 km sjeverozapadno od Ravnog, na potezu katastarskih općina Velja Međa i Dvrsnica. Ukupna 

površina zauzeća prostora iznosi 470 089 m2 od čega najvećim dijelom površinu zauzima solarno postrojenje (gotovo 

42 ha), a ostatak površine je predviđen za pozicije vjetroagregata sa pripadajućim platformama, TS30(35)/220kV i 

pretovarni plato. TS i priključni vod će biti obuhvaćeni posebnim planskim dokumentom. 



 

Izrađivač Zahtjeva: Naziv mape: 
ZGI d.o.o. Mostar Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš 

 

Naručitelj: Projekt Broj Zahtjeva: Datum izrade  

Ventus Industria d.o.o. Ravno Izgradnja Energetskog parka Ruđer Bošković 01-2-103-II/22 Veljača, 2022. 

 4 

 

Slika 1 Mikrolokacija Energetskog parka Ruđer Bošković 
(Izvor: Google Earth servis) 
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Tablica 1 Koordinate planiranih vjetroagregata 

Pozicije 

vjetroagregata 

Geografski koordinatni sustav ETRS89  

(deg, min, sec) (m) 

Geografska širina Geografska dužina Easting Northing Z 

WTG-1 42° 54’ 54.11379’’ 17° 56’ 17.31867’’ 6495353 4752784 640.4 

WTG-2 42° 54’ 55.48426’’ 17° 56’ 35.52606’’ 6495766 4752826 666.9 

WTG-3 42° 54’ 56.82151’’ 17° 56’ 53.73381’’ 6496179 4752867 733 

WTG-4 42° 54’ 51.32087’’ 17° 57’ 13.13721’’ 6496619 4752697 759.8 

WTG-5 42° 54’ 42.70828’’ 17° 57’ 32.27719’’ 6497053 4752431 788.3 

WTG-6 42° 54’ 20.97010’’ 17° 57’ 50.10069’’ 6497457 4751760 770 

WTG-7 42° 54’ 9.63285’’ 17° 58’ 6.06395’’ 6497819 4751410 690.5 

WTG-8 42° 54’ 31.59585’’ 17° 56’ 24.79141’’ 6495522 4752089 644.7 

WTG-9 42° 54’ 33.39184’’ 17° 56’ 52.82753’’ 6496158 4752144 696.3 

WTG-10 42° 54’ 23.42709’’ 17° 57’ 32.73057’’ 6497063 4751836 703.6 
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Slika 1 Položaj vjetroagregata 

Na području energetskog parka Ruđer Bošković planira se izgradnja 10 vjetroagregata pojedinačne snage 6,0 MW. 

Proizvođač odabranog vjetroagregata je Siemens, a tip je SG 170-6.0 MW.  

Vjetroagregat se sastoji od:  

 stuba (nosiva komponenta sastavljena od tri konična dijela),  

 gondole (kućište stroja u koje je montirana oprema, nalazi se na vrhu stuba),  

 rotora sa lopaticama (tri lopatice konzolne konstrukcije, montiran suprotno od smjera vjetra, ispred tornja). 

 Visina stuba navedenog vjetroagregata iznosi 165 m. Promjer rotora je 170 m a radna površina iznosi 22 698 

m2. 
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Tablica 2  Koordinate obuhvata solarnih panela 

Koordinate 

obuhvata 

solarnog 

podrucja 

Geografski koordinatni sustav 

( o ‘ ‘’ ) 

ETRS89 

(m) 

Geografska širina Geografska dužina Easting Northing 

1 42°54’20.55028’’ 17°56’33.96932’’ 6495730 4751748 

2 42°54’22.00978’’ 17°56’36.48066’’ 6495787 4751793 

3 42°54’25.38219’’ 17°56’41.01811’’ 6495890 4751897 

4 42°54’26.77779’’ 17°56’45.55743’’ 6495993 4751940 

5 42°54’37.89207’’ 17°56’43.74023’’ 6495952 4752283 

6 42°54’50.36456’’ 17°56’36.19022’’ 6495781 4752668 

7 42°54’59.24131’’ 17°56’31.42042’’ 6495673 4752942 

8 42°54’55.92946’’ 17°56’18.99045’’ 6495391 4752840 

9 42°54’33.02302’’ 17°56’27.21288’’ 6495577 4752133 

10 42°54’26.70392’’ 17°56’27.21891’’ 6495577 4751938 

11 42°54’ 23.42571’’ 17°56’17.30349’’ 6495352 4751837 

12 42°54’14.96815’’ 17°56’17.88499’’ 6495365 4751576 
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Fotonaponski sustav sastoji se od fotonaponskih modula koji se postavljaju na nosivu potkonstrukciju, izmjenjivača, 

sklopne opreme (zaštitni prekidači, sklopke, prenaponska zaštita), DC i AC kabela, te transformatorskih stanica. 

U predmetnom energetskom parku Ruđer Bošković. predviđeno je korištenje fotonaponskog modula LR4-72HPH 

proizvođača LONGI Solar, tipične snage oko 455 W. Dio solarnog dijela postrojenja sastojat će se od 55.440 

fotonaponska modula. Svaki modul ima vršnu snagu 455 Wp što daje ukupnu instaliranu snagu modula od 25 225 200 

Wp te omogućuje ograničavanje ukupne izlazne snage do 20 MW. Za potrebe solarnog dijela postrojenja koristit će 

se fotonaponski moduli u monokristalnoj silicijskoj tehnologiji visokog stupnja iskoristivosti, povoljnih degradacijskih 

karakteristika izlazne snage kroz životni vijek modula, te dobrih energetskih karakteristika s porastom temperature.  



 

Izrađivač Zahtjeva: Naziv mape: 
ZGI d.o.o. Mostar Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš 

 

Naručitelj: Projekt Broj Zahtjeva: Datum izrade  

Ventus Industria d.o.o. Ravno Izgradnja Energetskog parka Ruđer Bošković 01-2-103-II/22 Veljača, 2022. 

 9 

 

Slika 3 Prostorni prikaz obuhvata solarnih panela i WTG-a 
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A1.3. Broj izvoda iz 

prostorno-planskog 

akta te nadležni 

organ izdavanja  

(Izvod iz prostorno-

planskog akta 

priložiti uz zahtjev) 

Za projekt Energetskog parka (EP) Ruđer Bošković važeća je sljedeća prostorno-planska dokumentacija: 

1. Prostorni Plan Hercegovačko-neretvanske županije / kantona 05/2021 

2. Prostorni plan Općine Ravno i Izmjene i dopune prostornog plana Općine Ravno za period od 

2007. do 2017. godine (Knjiga I, Knjiga III) 

3. Integralna razvojna strategija Općine Ravno 2019. - 2027. godine 

U skladu s Prostornim planom Općine Ravno, u prilozima ovog dokumenta nalazi se Uvjerenje br. 01-407/22/01, kojim 

se potvrđuje da je zemljište označeno kao: k.č. 752/3, 752/4, 752/5, 752/7, 752/8, 752/9, 752/10, 752/12, 752/16, 

752/14, 995/3, 995/4, 995/5, 995/6, 995/7, 995/8, 995/10, 995/11, 995/12 i 995/13, nalazi u prostornom planu označeno 

kao građevinsko zemljište, poglavlje 3.4 – projekcija razvitka gospodarstva, 3.6.4. – projekcija razvitka energetike, 

3.6.4.1. – elektroenergija – proizvodnja, namjena – OI istražni prostor za proizvodnju električne energije iz obnovljivih 

izvora energije, a dio u elektroenergetika – proizvodnja – vjetroelektrane.  
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A1.4. Vrsta zahtjeva  Novi projekt DA 

Značajna izmjena 

postojećeg i/ili odobrenog 

projekta 

NE 

Prestanak aktivnosti 
NE 

A1.5. Ukoliko se radi o 

značajnoj izmjeni 

postojećeg i/ili odobrenog 

projekta, opisati planirane 

izmjene  

Ne radi se o značajnoj izmjeni postojećeg i/ili odobrenog 

projekta. 

 

A1.6. Da li projekt ima 

kumulativni utjecaj sa već 

postojećim i/ili odobrenim 

projektima? 

Ukoliko DA, opisati na koji 

način. 

NE 

A1.7. Vlasništvo nad 

zemljištem i/ili objektom 

na kojem se nalazi 

postojeći i/ili planirani 

projekt 

EP Ruđer Bošković, planira se graditi na zemljištu koje je 

označeno kao k.č. 752/2 (k.č. 752/3, 752/4, 752/5, 752/7, 

752/8, 752/9, 752/10, 752/12, 752/16, 752/14) K.O. Velja 

Međa i k.č. 995/2 (995/3, 995/4, 995/5, 995/6, 995/7, 995/8, 

995/10, 995/11, 995/12 i 995/13) K.O. Dvršnica. 

Sve navedene katastarske čestice, odnosno zemljište koje se 

nalazi na njima je u vlasništvu Općine Ravno. Ugovor o 

osnivanju prava građenja, potpisan je između Općine Ravno 

i Ventus Industrie d.o.o. Ravno, u Ljubuškom 06.06.2022. 

godine (OPU-IP: 286/2022). Otpravak izvornika je izdan za: 

Ventus Industria d.o.o. Ravno – Nositelj prava građenja. 

Kao što je iznad i navedeno, vlasnik zemljišta je Općina 

Ravno, koja svoje zemljište daje u dugotrajni zakup 

investitoru. 
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A1.8. Da li je zemljište i/ili 

objekt na kojem se nalazi 

postojeći i/ili planirani 

projekt predmet ugovora 

o zakupu?  

Ukoliko jeste, molimo 
navedite broj ugovora, te 
podatke o ugovornim 
stranama. 

Zemljište na kojem će se nalaziti EP Ruđer Bošković, predmet 

je ugovora o dugotrajnom zakupu zemljišta u vlasništvu 

Općine Ravno temeljem Javnog natječaja broj: 01-508/21 od 

23.08.2021. godine.  

Odlukom Općine Ravno broj: 01-555/21, Ventus Industria 

d.o.o. Ravno odabrana je kao najpovoljniji ponuditelj te je 

definiran iznos za godišnji najam zemljišta. Investitor će 

naknadno Ministarstvu okoliša i turizma FBiH dostaviti ugovor 

o dugotrajnom zakupu zemljišta u vlasništvu Općine Ravno 

A1.9. Ime i prezime 

odgovorne osobe 

Ivan Grbavac, direktor poduzeća 

A1.10. Kontakt podaci 

odgovorne osobe 

(adresa, broj telefona, e-

mail) 

+387 63 549 988 

info@ventusindustria.ba 

Ravno b.b. 

88370 Ravno 

 

mailto:info@ventusindustria.ba
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A.2 Utjecaj projekta na okoliš 

A2.1. Detaljno opišite 

okoliš na području pod 

uticajem projekta 

S aspekta administrativnog položaja, područje predmetnog Zahvata pripada općini Ravno, odnosno Hercegovačko-

neretvanskoj županiji. Općina Ravno na zapadu i jugoistoku graniči sa Dubrovačko-neretvanskom županijom u 

Republici Hrvatskoj, na sjeveroistoku sa općinom Trebinje, a na sjeveru granica se proteže uz općinu Neum. S 

regionalno-geografskog aspekta područje pripada Mediteranskoj bosanskohercegovačkoj makroregiji, odnosno 

Istočno - hercegovačkoj mezoregiji, čije nodalno-funkcionalno središte predstavlja grad Trebinje. Područje pripada 

slivu rijeke Trebišnjice, odnosno Jadranskom slivu.  

Prometni položaj šire regije je relativno povoljan, no općinu karateriziraju lokalne prometnice gdje se odvija 

prometovanje u svrhu potreba lokalne zajednice. Zemljište predviđeno za izgradnju energetskog parka nalazi u 

općinskom vlasništvu na području dvije katastarske općine; Velja Međa i Dvrsnica. Prostor predviđen za izgradnju 

hibridnog postrojenja trenutačno je teško pristupačni neiskorišteni prostor. Cijelo područje je obraslo isključivo 

samoniklom biljem i nije obrađivano te nema postojeće infrastrukture u vidu cesta, električnih vodova, vodovodne i 

telekomunikacijske mreže. Lokacija je u potpunosti neizgrađena i nenaseljena. 
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Slika 4 Položaj općine Ravno i mikrolokacije planiranog EP-a u BiH 
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A.2.1.2. Geološke i geomorfološke karakteristike 

Prema karti nadmorskih visina i nagiba terena u FBiH i smještaju Općine Ravno, prostor planiranog energetskog 

parka nalazi se na nadmorskim visinama koje variraju od 400-800 m. Analizom pojedinih klasa nagiba terena 

prikazanih na slici, na predviđenom prostoru, zastupljenost je klase jako strmih padina na kojima su izraziti erozijski 

procesi 

 

Slika 5 Karte nadmorske visine i nagiba terena 
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Bratogošac ima nadmorsku visinu od 701 metar, a nalazi se u neposrednoj blizini lokacija: Prijevor (1.9km), Dvrsnica 

(2km), Ravno (2.6km), Velja Međa (3.2km), Trnčina (3.4km), Orašje (3.8km). Brdo Bratogošac omeđeno je strmim 

padinama prema Popovom polju te zbog toga svojim izgledom podsjeća na izolirani otok u polju. Najviši vrhovi brda 

su Veli vrh (871 m), Cerovi vrh (789m) Gradina i Skoznik (640m) te Goveđak (611 m). 

Geološki gledano najveći dio šireg područja izgrađuju karbonatne stijene nataložene u geološko doba krede: 

vapnenci, dolomiti i dolomitični vapnenci. Izuzetak čini područje Popovog polja, čije su pedogenetske osobitosti 

vezane za prisustvo flišnih paleoceno-paleocenoeocenih naslaga koje se nalaze u podini kvartarnih naslaga i koje 

su bile osnova za razvoj moćne kore raspadanja po dnu polja. 

Zbog smještaja na jugu BiH, u podregiji nizinske Hercegovine u kojoj dominiraju karakteristični krški reljefni oblici 

(krška polja i visoravni, razvedeni špiljski sustavi), predmetno područje je moguće svrstati u tip hercegovačkih krških 

krajobraza. 

A.2.1.3. Hidrološke i hidrogeološke karakteristike 

Ovim područjem dominiraju krečnjačko - dolomitne naslage mezozojskih i kenozojskih paleogenih flišnih formacija. 

Cijelo područje pripada slivu rijeke Trebišnjice odnosno Jadranskom slivu. Zbog preovladavanja krečnjačko –

dolomitne građe matičnog stijenskog supstrata, površinska riječna mreža slabo je razvijena. Izuzetak je Popovo 

polje na čijoj površini zapravo postoji površinski riječni tok rijeke Trebišnjice, koji ima samo povremenu hidrološku 

funkciju. Hidrogeološki odnosi dosta su kompleksni zbog činjenice da dio podzemnih voda drenira u Jadransko 

more dok drugi dio otječe u rijeku Trebišnjicu. Rijeka Trebišnjica teče dolinom ispod brdovitog terena gdje se planira 

izgradnja energetskog parka Ruđer Bošković, od smjera zapad-sjever-istok, dakle okružuje šire područje 
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predmetnog zahvata. U blizini sela Velja Međa nalazi se jama zvana Bender mlinica koja je karakteristična zbrog 

činjenice da se riblji fond pojavljuje tek nakon što iznad jame naplavi 2-4 m vode. 

Predmetno područje fitogeografski se smješta u južnojadransku provinciju mediteranske biogeografske regije, koja 

obuhvaća najveći dio južnih prostora Bosne i Hercegovine. Na području općine Ravno, ukupna površina šuma i 

šumskih zemljišta procjenjuje se na oko 70% ukupne površine, od čega je najveći dio u državnom vlasništvu. Kao 

posljedica antropogenog utjecaja, danas više od polovice šumskog fonda zastupaju degradirani oblici vegetacije 

(makija, garig, šikare, šibljaci i kamenjari). 

Prema načinu korištenja zemljišta, a shodno tipu tla i mikroklimi koji izravno utječu na namjenu korištenja zemljišta, 

područje na kojem je planirana izgradnja energetskog parka, pripada kategoriji grmlja, travnatog biljnog pokrova i 

područja s oskudnom vegetacijom. Tip tla kojem pripada prema pedološkoj karti jest kalkomelanosol (kalk = 

karbonat + melanos = mračan, taman), odnosno vapnenačko dolomitna crnica čija je karakteristika da brzo evoluira 

prema klimatogenim uvjetima. Ova su tla razvijena na čvrstim i jedrim vapnencima i dolomitima. To su plitka tla, ne 

dublja od 25 cm, a nastaju vrlo sporim procesima trošenja vapnenačko dolomitnih stijena i biotizacijom stvorene 

trošine. Zato imaju dosta humusa, ponekad i više od 25%. To su neka od najzastupljenijih tala u Federaciji BiH. 

Ekscesivna dreniranost, dobra propusnost i ukupno mali kapacitet tla za vodu, uvjetuju da su ova tla vrlo suha do 

suha. Međutim, s obzirom da u Federaciji BiH, u području izvan mediteranskog utjecaja, kiše često padaju, travnjaci 

na ovim tlima mogu biti jako dobri. Veličina ove elementarne jedinice tla je mala jer je ispresijecana srednjom do 

visokom stjenovitošću pa ova tla u prostoru nisu kontinuirana, posebno na većim nagibima terena. 
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Slika 7 Načini korištenja zemljišta u FBiH 
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A.2.1.4. Klimatološke karakteristike područja 

Najznačajniji klimatski elementi šireg predmetnog područja su insolacija, temperatura zraka, relativna vlažnost, 

oblačnost, količina padalina i vjetar. Najznačajniji klimatski faktori su fizičko-geografski položaj, reljef, stupanj 

kontinentalnosti, čestine i pravci ciklonski i anticiklonskih putanji. Na širem području može se izdvojiti jedan glavni 

klimatski tip – Cs koji označava sredozemnu klimu sa žarkim ljetom.  

Srednja godišnja temperatura iznosi 13°C – 16°C. Razdoblje sa srednjim mjesečnim temperaturama iznad 20°C 

odnosi se na lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, zbog čega ovaj prostor pokazuje i suptropska obilježja. Prosječna 

godišnja relativna vlažnost zraka iznosi oko 70% u nižim, a do oko 80% u višim hipsometrijskim nivoima, pri čemu 

su vrijednosti tijekom zimskog dijela godine najveće, a smanjuju se prema ljetnom razdoblju. Godišnja količina 

padalina je dosta visoka i iznosi između 1900 mm u nižim, do oko 2100 mm u najvišim hipsometrijskim nivoima s 

jednim glavnim padavinskim maksimumom i jednim glavnim padavinskim minimumom. Dominiraju kišne padaline 

(oko 130 dana), dok su snježne padaline rijetkost i uglavnom su vezane samo za određene sinoptičke situacije. Na 

širem području dominiraju vjetrovi regionalnog karaktera koji se smjenjuju prema godišnjim sezonama. Dominantni 

su sjeverni, sjeverozapadni i sjeveroistočni vjetrovi što je definirano morfološkom otvorenošću iz područja Popovog 

polja. 
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Slika 8 Ukupna godišnja ozračenost [kWh/m2] za površinu pod optimalnim kutom – predmetna lokacija 

Izvor: Global Solar Atlas 
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Slika 9 Najviša i najniža putanja kretanja Sunca u cilindričnom sustavu – predmetna lokacija 
Izvor: Global Solar Atlas 

Na predmetnoj mikrolokaciji, 2019. godine pokrenuta je vlastita kampanja mjerenja vjetropotencijala na lokaciji. 

Nakon analiziranog izvješća o vjetru, podaci pokazuju da su frekvencija i tip vjetra tipični kao i za cijeli Jadran. 

Prema očekivanjima i ranijim iskustvima, na ovoj lokaciji su dominantni sjeveroistočni vjetrovi (bura), te jugoistočni 

vjetrovi (jugo, oštro) koji prema svojim karakteristikama predstavljaju dobar potencijal za proizvodnju električne 

energije pretvorbom energije vjetra. 
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Slika 10 Srednja brzina vjetra na predmetnom području 
Izvor: Global Wind Atlas 
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A.2.1.5. Izgrađeni okoliš 

Predmetno područje na užem dijelu nije naseljeno. Šire područje je također jako rijetko naseljeno te gustoća 

naseljenosti nije značajna. Također, prometna infrastrukura je oskudna te će Investitor raditi na izgradnji pristupnog 

puta do same lokacije Zahvata. Vodovodni i kanalizacijski sustav ne postoje na bližem, relevantnom području. 

Zaključno je da je riječ o prirodnom okolišu bez značajnijih antropogenih utjecaja. 

Stambeni objekti u blizini vjetroparka su raspoređeni u sljedećim naseljima: 

1. Naselje Ravno (sjeverozapadni dio) 

2. Naselje Dvrsnica  

3. Naselje Orašje 

4. Naselje Čavaš  

5. Naselje Velja Međa  

6. Naselje Prijevor 

 

Prema posljednjem popisu stanovništva (Zavod za statistiku BiH, 2013.) navedenih šest naselja naseljava 820 

stanovnika, od čega najveći broj, 597 stanuje u Ravnom. 

 

 Na sljedećoj slici prikazan je prostorni raspored navedenih naselja. 
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Slika 11 Raspored naselja u okolini energetskog parka Ruđer Bošković 
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A.2.1.6. Kulturno-povijesna baština i zaštićeni dijelovi prirode 

Status nacionalnog spomenika BiH na širem području imaju Arheološko područje Zavala-Crkvina i Graditeljska 

cjelina Vavedenja Bogorodice u Zavali (Manastir Zavala). Navedeni nacionalni spomenici se nalaze na udaljenosti 

većoj od 7 km zračne linije te rad predmetnog postrojenja nema direktni kao ni indirektni utjecaj na iste.  

Nedavno proglašeni Zaštićeni pejzaž/krajolik Vjetrenica - Popovo polje (IUCN kategorija V) se nalazi na 

udaljenosti od cca 6 km zračne linije od planiranog predmetnog postrojenja. Vjetrenica je jedna od najpoznatijih i 

faunom najbogatijih špilja u Europi. Tamo je zabilježeno preko 100 vrsta, uključujući 35 vrsta troglobionata (bića 

koja žive u špiljama), kao što su Dinaria vjetrenicae, Stalagtia Stalagtia hercegovinensis ili Lanzania vjetrenicae 

vjetrenicae. Ipak, zbog prirode utjecaja na okoliš planiranog zahvata, ne očekuje  se utjecaj utjecaj rada predmetnog 

postrojenja na navedno područje. Energetski park se nalazi izvan zone Zaštićenog pejzaža. 

Hutovo blato je IUCN zaštićeno područje kategorije V (park prirode) i važno orintološko područje uvršteno na 

svjetsku listu zaštićenih močvarnih područja  Ramsarskom konvencijom. Od lokacije planiranog zahvata je udaljeno 

cca 20 km zračne linije.  
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A2.2. Vrsta i količina 

osnovnih i pomoćnih 

sirovina, dodatnih 

materijala i ostalih 

supstanci koji će biti 

korišteni u svakoj od 

faza projekta 

 Vrsta Količina 

Pripremna faza projekta 

 
U pripremnoj fazi projekta neće se koristiti 

nikakave sirovine. Koristit će se gorivo i mazivo za 

porebe mehanizacije koja će vršiti poslove 

pripreme terena za gradnju, čišćenje terena i 

slično. Planom organizacije gradilišta će biti točno 

definirana lokacija smještaja rezervoara goriva za 

potrebe mehanizacije za koji će se ishodovati 

potrebne dozvole.  

Nije primjenjivo 

Faza izgradnje projekta 

 

Tijekom faze izgradnje dominantno će se koristiti 

zemljani i stijenski materijal iz iskopa, beton, čelik 

(armatura), drvo za oplatu, ulje za oplatu, 

pogonsko gorivo za mehanizaciju i mazivo. Gotovi 

beton će se dopremati auto mikserima za beton, 

tako da postrojenje za proizvodnju betona neće 

postojati. Opskrba vodom je također osigurana 

mobilnim rezeorvarom. 

  

Nije primjenjivo. 

U ovoj fazi projekta još nije 

poznato koje količine betona, 

armature i ostalih supstanci će 

se koristiti za izgradnju EP-a. 

Faza rada ili eksploatacije 

projekta 

Tijekom faze rada neće biti korištenja sirovina iz 

razloga što se radi o projektu koji za potrebe 
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proizvodnje električne energije koristi obnovljivi 

izvor energije, energiju vjetra i sunčevu energiju. 

Tijekom faze rada, vjetroagregati će koristiti 

mazivo koje se treba u prosjeku mijenjati svakih 10 

godina. Tijekom faze eksploatacije fotonaponskih 

ćelija, može doći do stvaranja opasnog otpada 

ukoliko dođe do akcidenta i pucanja solarnih ćelija. 

U ovom slučaju uništeni paneli predstavljaju opasni 

otpad. 

Faza prestanka rada Nije primjenjivo Nije primjenjivo 

A2.3. Korištenje 

prirodnih resursa 

(posebno tla, zemljišta, 

vode i biološke 

raznolikosti) prilikom 

pripreme, izgradnje, 

rada ili prestanka rada 

projekta 

Navesti o kojem prirodnom 

resursu se radi i količini i 

načinu njegovog korištenja  Za izgradnju EP Ruđer Bošković, jedini prirodni 

resurs koji će se koristiti jeste zemljište za smještaj 

vjetroagregata, fotonaponskih ćelija i pristupnih 

putova.  

Ukupno predviđeno zauzimanje 

prostora iznosi 470 089 m² i to 

najvećim dijelom otpada na 

površinu solarnog postrojenja 

od gotovo 42 ha. 

A2.4. Vrsta i količina 

emisija nastalih zbog 

pripreme, izgradnje, 

Proizvodnja otpada 

(opasni/neopasni) 
Tijekom izgradnje EP Ruđer Bošković nastajat će 

manje količine neopasnog otpada, koji će se 

sastojati od miješanog komunalnog otpada, kao 

posljedice prisustva radne snage, građevinski 

Nije primjenjivo trenutno. 
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rada ili prestanka rada 

projekta 

otpad u vidu betonske šljake, metalnih opiljaka i 

ambalaže. Zemlju od iskopa treba odvoziti na 

unaprijed definiranu lokaciju te poslije rekultivirati i 

u što većoj mjeri ponovno iskoristiti. Uz 

pridržavanje projektom definirane organizacije 

gradilišta, te pravilnim sakupljanjem i odvajanjem 

otpada po vrstama otpada, kao i predajom tog 

otpada ovlaštenim tvrtkama (sakupljačima) na 

zbrinjavanje, ne očekuju se negativni utjecaji na 

okoliš od otpada nastalog tijekom faze izgradnje. 

Tijekom rada vjetroagregata, može nastati opasni 

otpad u obliku otpadnog maziva i 

transformatorskog ulja. Mazivo se u prosjeku 

mijenja svakih 10 godina. 

Tijekom faze eksploatacije fotonaponskih ćelija, 

može doći do stvaranja opasnog otpada ukoliko 

dođe do akcidenta i pucanja solarnih ćelija. U ovom 

slučaju uništeni paneli predstavljaju opasni otpad. 
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Emisije u zrak (sve 

emisije) Utjecaj na kvalitetu zraka se odnosi isključivo na 

fazu izgradnje energetskog parka. Tijekom radova 

na pripremi terena i izgradnji, uslijed rada 

mehanizacije i radnih strojeva, dopreme i otpreme 

materijala transportnim vozilima doći će do emisija 

u zrak koje su karakteristične za pokretne izvore 

emisije, a njihovo širenje ovisi o meteorološkim 

uvjetima. Izgaranjem fosilnih goriva mehanizacije i 

vozila koja će se koristiti pri izvođenju radova 

nastaju ispušni plinovi koji u sebi sadrže 

onečišćujuće tvari koje utječu na smanjenje 

kvalitete zraka: sumpor dioksid (SO2), dušikove 

okside (NOx), ugljikove okside (CO, CO2), krute 

čestice (PM), hlapive organske spojeve (VOC) i 

policikličke ugljikovodike (PAH). Ovi utjecaji su 

privremeni i javljati će se isključivo tijekom trajanja 

građevinskih radova. 

Nije primjenjivo 

Emisije u vode 

(podzemne/površinske) 

Planirani zahvat je lociran na dijelu visoravni 

Bratogošac ispod koje protiče rijeka Trebišnjica. 

Međutim ova područja nisu relevantna za projekt, 

Nije primjenjivo 
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jer vjetroelektrane kao ni solarni paneli nemaju 

emisiija otpadnih voda niti je za njihov rad potrebna 

voda. Međutim, do utjecaja na podzemne vode 

može doći uslijed akcidentne situacije izlijevanjem 

ulja i maziva iz strojeva i vozila, a posebice prilikom 

same izgradnje i za vrijeme mirovanja strojeva i 

vozila na parkirnim površinama uslijed ispiranja 

kod kišovitog vremena.  

Projektom odabrane vjetroagregate ne zahtjevaju 

periodične izmjene ulja i maziva, izuzev 

generalnog remonta svakih 10 godina. Kako se za 

rad predmetnog postrojenja ne koristi niti je za rad 

potrebna voda, podrazumijeva se da emisija 

tehnološke otpadne vode nema. Neće se izvoditi 

sustav vodooprskrbe kao ni odvodnje. 

Stoga se može zaključiti da se prilikom 

eksploatacije ne očekuju negativni utjecaji na 

vode. 
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Emisije u kanalizaciju Ne postoje. Za potrebe radne snage koristit će se 

ekološki, mobilni toaleti koji će se prazniti i puniti 

ekološki prihvatljivim sredstvima jednom tjedno od 

strane ovlaštenog poduzeća koji će iste i iznajmiti. 

Nije primjenjivo 

Emisije u tlo Moguće su samo u slučaju akcidentne situacije 

tijekom faze eksploatacije, primjerice akcidentnim 

ispuštanjem ulja i goriva na tlo.   

Nije primjenjivo 

Buka Buka će se javljati kao posljedica rada 

građevinskih strojeva i uređaja, te teretnih vozila 

vezanih za rad gradilišta. Međutim ovaj tip buke 

nema utjecaja izvan same lokacije vjetroelektrane 

i kada posmatramo vremenski interval trajanja 

radova, vidljivo je da je utjecaj sam po sebi 

ograničen. Mehanička buka koja nastaje radom 

vjetroagregata uglavnom je niske frekvencije, od 

20 Hz (tutnjava zupčanika i ostalih sporo rotirajućih 

masa) do 100 Hz (zujanje elektrouređaja).  

Pri radu vjetroagregata, lopatice rotora prolaze 

kroz zrak i pri tome stvaraju aerodinamičnu buku, 

a jakost te buke ovisi o tehničkim karakteristikama 

lopatica. Većina aerodinamične buke, međutim 

Nije primjenjivo 
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nastaje na stražnjim rubovima lopatica, uslijed 

stvaranja vrtloženja zraka iza lopatica, pri čemu 

intenzitet ovisi o brzini vrtnje. 

Za EP Ruđer Bošković izrađena je karta buke koja 

se nalazi u prilogu ovog dokumenta. Analiziran je 

utjecaj buke koja potječe radom EP Ruđer 

Bošković na najbliža okolna naselja. Izradom karte 

buke došlo se do zaključka da će razine buke 

zadovoljavati zakonom propisane granice, te će u 

najbližim naseljima razina buke iznositi: 

1. Drvsnica - 32,29 dB 

2. Velja Međa - 31,97 dB 

3. Prijevor - 28,41 dB 

4. Ravno - 25,40 dB 

5. Čavaš -  24,81dB 

6. Orašje - 24,34 db 

Iz gore navedenog je vidljivo da EP Ruđer 

Bošković tijekom svoga rada, neće utjecati na 

okoliš i lokalno stanovištvo sa gledišta emisije 

buke.  
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Vibracije Nije primjenjivo 
Nije primjenjivo 

Nejonizirajuće zračenje Nije primjenjivo 
Nije primjenjivo 

A2.5. Opisati i dati 

kratak pregled 

alternativnih rješenja 

sa obzirom na uticaje 

na okoliš 

 

Proizvodnja otpada 

(opasni/neopasni) 

Nije primjenjivo. Ne postoje alternativna 

rješenja. 
Nije primjenjivo 

Emisije u zrak (sve 

emisije) 

Nije primjenjivo. Ne postoje alternativna 

rješenja. 
Nije primjenjivo 

Emisije u vode 

(podzemne/površinske) 

Nije primjenjivo. Ne postoje alternativna 

rješenja. 
Nije primjenjivo 

Emisije u kanalizaciju 
Nije primjenjivo. Ne postoje alternativna 

rješenja. 
Nije primjenjivo 

Emisije u tlo 
Nije primjenjivo. Ne postoje alternativna 

rješenja. 
Nije primjenjivo 

Buka 
Nije primjenjivo. Ne postoje alternativna 

rješenja. 
Nije primjenjivo 

Vibracije 
Nije primjenjivo. Ne postoje alternativna 

rješenja. Nije primjenjivo 

Nejonizirajuće zračenje 
Nije primjenjivo. Ne postoje alternativna 

rješenja. Nije primjenjivo 
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A2.6. Da li projekt nosi 

rizik od velikih nesreća 

i/ili katastrofa koje su 

relevantne za projekt, 

uključujući one koje su 

uzrokovane promjenom 

klime, u skladu sa 

naučnim saznanjima? 

 

Ukoliko  DA, navesti 

rizike. 

NE, Projekt ne nosi rizik od pojave velikih nesreća i/ili katastrofa 

koje su relevantne za projekt, uključujući i one izazvane 

promjenom klime. 

A2.7. Da li projekt nosi 

rizike za ljudsko 

zdravlje (na primjer 

zbog zagađenja vode ili 

zraka)? 

 

Ukoliko  DA, navesti 

rizike. 

NE, Projekt ne nosi rizike za ljudsko zdravlje ni u kojem pogledu.  

A2.8. Da li će projekt 

uzrokovati svjetlosno 

zagađenje? 

Ukoliko  DA, navesti 

rizike. 

DA, u manjoj mjeri. Instalacijom vjetroelektrane, na večernjem 

nebu pojavit će se treptuća crvena svjetla, koja se iz sigurnosnih 

razloga moraju postaviti na stupove vjetroagregata kao 

signalizacija letjelicama. Ipak, ovaj utjecaj je moguće 

minimizirati na način da se signalizirajuća svjetla koriste samo 

kada je potrebno, u slučajevima nailaska sredstava zračnog 

prometa (daljinski software). 
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B. Lokacija projekta i osjetljivost okoliša, geografskih područja za koja je vjerojatno 

da bi projekti mogli na njih značajno uticati 

B1.1. Navesti postojeću i 

odobrenu upotrebu 

zemljišta 

EP Ruđer Bošković – Postojeća upotreba zemljišta na kojem 

se planira izgraditi energetski park je   pašnjak 5. klase. 

Potvrdom br. 04-79/22 koju je izdala Služba za graditeljstvo, 

prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove, 

odobrena je uporaba zemljišta u svrhu izgradnje energetskog 

parka. 

B1.2. Opisati relativnu 

raspoloživost, kvalitet i 

regenerativni kapacitet 

prirodnih resursa 

(uključujući tlo, zemljište, 

vodu i biološku 

raznolikost) tog područja 

i njegovog podzemnog 

dijela  

S obzirom na to da projekt u pitanju ne zahtjeva upotrebu bilo 

kakvih prirodnih resursa osim zemljišta, vjetra i sunčevih 

zraka, njegov utjecaj na okoliš je zanemariv. Naravno, faza 

izgradnje i čišćenja zemljišta zahtjevat će, na pojedinim 

dijelovima, uklanjanje zemljišta sa biljnim i životinjskim 

sadržajem (živi organizmi pri i u tlu). Raspoloživost zemljišta 

je zadovoljavajuća, dok je regenerativni kapacitet visok.  

B1.3. Opisati apsorpcijski kapacitet prirodne sredine, obraćajući posebnu pažnju na 

slijedeća područja: 

a) močvarna područja, 

obalna područja rijeka i 

ušća rijeka 

EP Ruđer Bošković se neće nalaziti na močvarnom, obalnom 

riječnom području i na ušću rijeka. Močvarno područje Hutova 

Blata se nalazi na udaljenosti cca 20 km zračne linije. Nalazit 

će se na dijelu visoravni ispod koje protiče rijeka Trebišnjica. 

Međutim ova područja nisu relevantna za projekt, jer 

vjetroelektrane kao ni solarni paneli nemaju emisiija otpadnih 

voda niti je za njihov rad potrebna voda.  Samim time se 

ocjenjuje da planirani zahvat neće uzrokovati degradaciju 

hidromorfološkog, odnosno ekološkog i kemijskog stanja 

vodnog tijela Trebišnjice. 
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b) obalna područja i 

morski okoliš 

Lokacija budućeg EP-a nije smještena u blizini obalnog 

područja i morskog okoliša, tako da procjena apsorpcijskog 

kapaciteta za navedena područja nije moguća. 

c) planinska, šumska i 

kraška područja 

Predmetno područje je karakteristično krško područje, sa 

kamenjarima i oskudnom vegetacijom u užem dijelu. Dano 

područje ima dovoljan apsorpcijski kapacitet da neutralizira i 

podnese sve utjecaje koje na njega može imati izgradnja EP 

Ruđer Bošković. 

d) zaštićene prirodne 

vrijednosti proglašene u 

skladu sa Zakonom o 

zaštiti prirode Federacije 

BiH (nacionalni parkovi, 

strogi rezervati prirode, 

spomenici prirode, 

zaštićeni pejzaži, parkovi 

prirode, i dr.) 

Zaštitni pejzaž Vjetrenica - Popovo Polje se nalazi na 

udaljenosti od cca 6 km zračne linije od planiranog 

predmetnog postrojenja te se ne očekuje utjecaj rada 

predmetnog postrojenja na isti. Energetski park se nalazi 

izvan zone Zaštićenog pejzaža. Park Prirode Hutovo Blato sa 

važnim močvarnim i orintološkim vrijednostima se nalazi na 

udaljenosti od 20 km zračne linije. 

e) pojedinačne prirodne 

vrijednosti 

Na predmetnom području ne postoje pojedinačne prirodne 

vrijednosti. 

f) područja rijetkih i 

ugroženih biljnih i 

životinjskih vrsta 

Ova točka nije primjenjiva za ovaj projekt, jer navedena 

endemska područja nisu identificirana u relevantnoj blizini 

lokacije projekta. Područje sa endemskim vrstama - Špilja 

Vjetrenica je od predmetnog zahvata udaljena cca 6 km te 

nema utjecaja na biodiverzitet i očuvanje staništa. 

g) područja na kojima još 

od ranije nisu bili 

zadovoljeni standardi 

kvaliteta okoliša koji su 

relevantni za projekt ili u 

odnosu na koja se 

smatra da isti nisu 

zadovoljeni 

Nije primjenjivo. 

Ovakva područja nisu prepoznata u blizini lokacije EP Ruđer 

Bošković, stoga nije moguće dati procjenu za ovakva 

područja. 
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h) gusto naseljena 

područja 

Nije primjenjivo. 

EP Ruđer Bošković se neće nalaziti u gusto naseljenom 

području, već u nenaseljenom području. 

i) pejzaži i područja od 

historijskog, kulturnog ili 

arheološkog značaja. 

Status nacionalnog spomenika BiH na širem području imaju 

Arheološko područje Zavala-Crkvina i Graditeljska cjelina 

Vavedenja Bogorodice u Zavali (Manastir Zavala). Navedeni 

nacionalni spomenici se nalaze na udaljenosti većoj od 7 km 

zračne linije te rad predmetnog postrojenja nema direktni kao 

ni indirektni utjecaj na iste. Ukoliko bi tijekom izgradnje 

energetskog parka došlo do otkrića elemenata kulturno – 

povijesnih vrijednosti, Investitor je dužan obavijestiti nadležnu 

službu. 
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C. Karakteristike potencijalnog utjecaja na okoliš 

C1.1. Navesti veličinu i 

prostorni obuhvat 

geografskog područja na 

koje bi projekat mogao 

uticati  

(unijeti tačne koordinate 

navedenog geografskog 

područja) 

Projekt bi mogao utjecati isključivo na prostor općine Ravno i 

to na uži prostor između naselja Velja Međa i naselja Ravno. 

Općenito gledano, utjecaj je ograničen isključivo na prostor 

općine Ravno. Zemljište na kojem se planira izgraditi EP 

Ruđer Bošković, ima površinu od 280 ha i nalazi se na 

prostoru koji uokviruju sljedeće koordinate: 

 42°55'41''N 17°56'12''E 

 42°54'18''N 17°58'43''E 

 42°53'44''N 17°58'10''E 

 42°54'53''N 17°55'48''E 

C1.2. Navesti broj 

stanovnika na koje bi 

projekt mogao uticati  

Projekt izgradnje EP Ruđer Bošković mogao bi utjecati na 

lokalno stanovništvo naselja: Velja Međa, Dvrsnica, Orašje, 

Ravno, Čavaš i Prijevor. Ukupan broj stanovnika (Zavod za 

statistiku BiH, 2013.god.) iznosi 820. 

C1.3. Opisati način 

utjecaja projekta na 

okoliš  

Realizacija projekta izgradnje Energetskog parka Ruđer 

Bošković dovest će do trajnog utjecaja na okoliš u vidu 

zauzimanja zemljišta, promjene vizura krajolika, mogućeg 

treperenja zasjenjenjem i u manjoj mjeri mogućeg svjetlosnog 

onečišćenja.  

Ostali utjecaji su vezani isključivo za fazu izgradnje i to: 

emisijama u zrak iz pogonskih vozila i podizanjem prašine, 

emisije buke dopremanjem materijala i kretanjem vozila, 

Emisije buke su minorne, bit će prisutne isključivo tijekom 

izgradnje. Emisije u vodu i tlo su moguće isključivo u slučaju 

akcidentnih situacija (ispuštanja i curenja ulja i goriva iz 

mehanizacije). Utjecaj na floru i faunu nije značajan budući da 

je riječ o relativno siromašnom području biodiverzitetom.  

Fotonaponski paneli će biti prekriveni i prozirnim 

antirefleksijskim slojem koji će smanjiti refleksiju sunčeve 

svjetlosti, a osim toga i povećati djelotvornost čime neće imati 
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utjecaj na okolna područja i stanovništvo. S obzirom na 

karakteristike lokacije, nadmorsku visinu i izoliranost, 

vidljivost instaliranih panela neće biti vidljiva iz obližnjih sela 

te neće narušavati prirodne vizure.  

Tijekom rada solarne elektrane postoji mogućnost rizika od 

kolizije nekih vrsta ptica s fotonaponskim modulima. Utjecaj 

moguće kolizije zbog pojave „efekta jezera“ tj. mogućnosti da 

ptice zbog polarizacije svjetlosti na površini solarnih panela 

površinu percipiraju kao vodenu površinu procjenjuje se kao 

slabo vjerojatan. Takav utjecaj može se izbjeći korištenjem 

fotonaponskih modula s antirefleksijskim slojem te 

osiguravanjem dovoljnog razmaka između fotonaponskih 

modula. 

C1.4. Da li projekt 

direktno ili indirektno 

utječe na okoliš? 

Projekt direktno utječe na okoliš prvenstveno zauzimanjem 

zemljišta i promjenom vizure krajobraza. Kratkotrajni utjecaji 

su evidentni kroz planirane građevinske radove tijekom 

izgradnje zbog pojave buke, povećane koncentracije prašine 

i boravka ljudi na lokaciji. 

C1.5. Obilježiti na koje 

faktore projekt ima 

utjecaj: 

 

 

a) ljude, biljni i životinjski 

svijet i svijet gljiva 

DA NE 

b) tlo, vodu, zrak, klimu i 

pejzaž 

DA NE 

c) materijalna dobra i 

kulturno naslijeđe 

DA NE 

d) međudjelovanje faktora od 

a) do c) 

DA NE 
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C1.6. Da li projekt ima 

prekograničnu i/ili preko 

entitetsku vrstu utjecaja? 

Ukoliko  DA, navesti na 

koje države/entitet/BD 

BiH. 

DA, planirani Zahvat se nalazi u blizini međuentitetske linije 

Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (cca 2 km 

zračne udaljenosti). Planirani zahvat ima minimalan utjecaj na 

prostor drugog entitea, koji se ogleda u smislu potencijalnog 

treperenja sjene, koju mogu stvarati vjetroagregati u naselju 

Orašje u Republici Srpskoj. Studijom zasjenjenja proračunom 

se došlo do zaključka da će utjecaj zasjenjenja biti manji od 

30 h godišnje, što je ukladu sa europskim normama.  

C1.5. Opisati intenzitet i 

složenost utjecaja  

projekta na okoliš 

Projekt ima minimalan utjecaj na okoliš, niskog intenziteta, 

koji nije složen. 

C1.6. Opisati koja je 

vjerovatnoća utjecaja na 

okoliš  

Vjerojatnoća značajnog ili dugoročnog utjecaja na okoliš je 

mala. Planirani projekt energetskog parka Ruđer Bošković bit 

će izveden korištenjem najnovijih tehnoloških rješenja te u 

skladu sa svim tehničkim propisima i normama, te 

regulativom i zakonima. Sam tehnološki proces proizvodnje 

električne energije iz sunčeva zračenja i energije vjetra je 

prema svim standardima ekološki prihvatljiv proces budući da 

nema tvari koje se unose u tehnološki proces, niti ima tvari 

koje se emitiraju u okoliš. Također, rad samog EP-a neće 

zahtjevati prisutnost radnika. Energetski park će biti visoko 

automatiziran i njime će se upravljati pomoću softvera, putem 

internet veze sa udaljene lokacije. 

Budući da radom predmetnog postrojenja, nisu predviđeni 

utjecaji na okoliš, jer postrojenja ovakvog tipa tijekom rada ne 

produciraju značajnu buku, niti emisije u zrak, a ni emisije 

tehnološke otpadne vode, ne očekuju se utjecaji na okoliš 

tijekom eksploatacije odnosno rada predmetnog postrojenja.  
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C1.7. Opisati očekivani 

nastanak, trajanje, 

učestalost i reverzibilnost 

utjecaja (u vremenskim 

intervalima) 

Svi mogući utjecaji se vežu za fazu izgradnje postojenja. 

Emisije u zrak će nastajati isključivo tijekom razdoblja 

izgradnje energetskog parka. Utjecaj je vremenski ograničen 

na fazu izvođenja radova izgradnje. Ovaj utjecaj je 

ireverzibilan. 

Emisije buke će se javljati tijekom izgradnje, ali i manjim 

dijelom tijekom razdoblja rada EP Ruđer Bošković. Buka će 

se javljati kontinuirano tijekom rada ali u malom intenzitetu te 

je ovaj utjecaj ireverzibilan. Nema utjecaj na lokalno 

stanovništvo. 

Nastanak otpada moguć je isključivo tijekom izgradnje i 

tijekom redovnog remonta vjetroagregata koji se obično 

provodi svakih 10 godina. Na fotonaponskim modulima 

moguć je nastanak opasnog otpada ukoliko dođe do 

akcidenta i pucanja solarnih ćelija.  Ovaj utjecaj je 

reverzibilan.  

Treperenje pojavom zasjenjenja. Studijom zasjenjenja 

dobiveni su rezultati koji pokazuju da EP Ruđer Bošković ima 

potencijalno vrijeme djelovanja zasjenjenja treperenjem u 

vremenskom trajanju od maksimalno 20 do 40 min po danu. 

(Karta zasjenjenja je priložena u Prilogu 4.) Ovaj utjecaj je 

vremenski ograničen i ireverzibilan je. 

Utjecaj na krajolik: U suštini, izgradnja energetskog parka će 

jedini značajniji utjecaj imati na krajolik. Određeni vizualni 

utjecaji koji su povezani s razvojem gradilišta se očekuju u 

fazi izgradnje. Takvi utjecaji će biti vremenski i prostorno 

ograničeni a temelje se na radu strojeva na predmetnoj 

lokaciji. Ireverzibilan je utjecaj. 
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C1.8. Postoji li 

mogućnost djelotvornog 

smanjivanja utjecaja? 

Ukoliko  DA, navesti 

planirane aktivnosti 

djelotvornog smanjivanja 

utjecaja. 

Emisije u zrak tijekom izgradnje:  

 Koristiti strojeve koji su tehnički ispravni i redovito 

održavani. U slučaju dužeg zadržavanja transportnih 

vozila na lokaciji, motorna vozila se gase. 

 Ograničiti brzinu vozila koja djeluju na lokaciji na 10 km/h 

kako bi se smanjio nastanak prašine. 

 Izbor transportnih putova treba biti točno određen i sav 

transport se treba odvijati istim, što će rezultirati 

najmanjim mogućim negativnim utjecajem na 

stanovništvo. Po potrebi implemetirati plan upravljanja 

prometom. 

 U slučaju vjetrovitog i suhog vremena, preporučuje se 

prskanje aktivnih površina gradilišta vodom. 

Emisije buke tijekom izgradnje: 

 Bučne radove organizirati na način da se obavljaju 

isključivo tijekom dnevnog razdoblja, a samo u izuzetnim 

slučajevima, kada to zahtjeva tehnologija, tijekom noći. 

 Strojevi koji djeluju na lokalitetu trebaju biti tehnički 

ispravni u cilju smanjenja emisije buke. 

 Radove pri čijoj izvedbi dolazi do većih emisija buke 

preporučuje se raditi tijekom dana.  

Nastanak otpada:  

 Sav otpad (opasni i neopasni) pravovremeno zbrinjavati 

od strane ovlaštenog poduzeća. Jedini utjecaj tijekom 

faze rada EP-a jeste nastajanje ambalažnog i 

elektronskog otpada tijekom servisiranja i popravki na 

postrojenju u slučaju eventualnih kvarova. Ovaj otpad se 

mora zbrinjavati u skladu sa Zakonskom regultivom i od 

strane ovlaštenih poduzeća. 

Treperenje pojavom zasjenjenja, moguće je utjecaj svesti na 

minimum tehničkim rješenjima poput drugačijeg rasporeda 

vjetroturbina, automatskim gašenjem itd. 
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Utjecaj na krajolik: 

Bilo kakve izmjene krajolika kao posljedica izvođenja 

građevinskih radova, kao što su npr. iskopi, će biti vraćene u 

prvobitno stanje nakon završetka radova. Ovo podrazumijeva 

uklanjanje ostataka građevinskog ili iskopanog materijala te 

sađenje autohtone vegetacije. Da bi se zadovoljio vizualni 

segment, bitno je pronaći idealan položaj vjetroturbina s 

obzirom na krajolik. Vjetroelektrana prati glavne obrise 

terena, a vjetroturbine su u proporciji s ostalim elementima 

krajolika.  
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D. Dodatne informacije 

Obilježite odgovore na slijedeća pitanja: 

D1.1. Projekt će značajno koristiti prirodni resurs ili će koristiti prirodni 

resurs na način da spriječi upotrebu ili potencijalnu upotrebu tog resursa 

u druge svrhe 

DA NE 

D1.2. Potencijalni trajni utjecaji na okoliš će najvjerovatnije biti minorni, 

od manje važnosti i jednostavno ublaženi 

DA NE 

D1.3. Tip projekta, njegov utjecaj na okoliš i mjere upravljanja tim 

utjecajima su dobro poznati  

DA NE 

D1.4. Postoji pouzdan način kojim se može osigurati da mjere za 

upravljanje utjecajima mogu biti, i biti će, adekvatno planirane i 

implementrane 

DA NE 

D1.5. Projekt će izmjestiti značajan broj ljudi, porodica i životnih 

zajednica 

DA NE 

D1.6. Projekt je lociran i utjecati će na ekološki osjetljiva područja  DA NE 

D1.7. Projekt će dovesti do izmjena:   

- u vlasništu i namjeni zemljišta, i/ili DA NE 

- upotrebi vode kroz irigaciju, unapređenje isušivanja ili izmjeni toka 

vode izgradnjom brana, i do izmjena u ribarskim praksama 

DA NE 

D1.8. Projekt će dovesti do:   

- nepovoljnih socio-ekonomskih utjecaja; DA NE 

- uništenja zemljišta;  DA NE 
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- zagađenja vode;  DA NE 

- zagađenja zraka;  DA NE 

- ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta i njihovih staništa;  DA NE 

- nastanka nusprodukata, ostataka materijala i otpada koji zahtijevaju 

rukovanje i odlaganje na način koji nije regulisan zakonom.  

DA NE 

D1.9. Projekt će imati utjecaj na javnost zbog potencijalnih negativnih 

utjecaja na okoliš  

DA NE 

D1.10. Nakon izgradnje, projekt će zahtijevati dodatne razvojne 

aktivnosti koje mogu imati negativan utjecaj na okoliš  

DA NE 
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E. Uključivanje pitanja klimatskih promjena u prethodnu procjenu utjecaja na okoliš 

Pitanja i utjecaji važni za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš će zavisiti od posebnih 

okolnosti i konteksta svakog pojedinog projekta. Ovo poglavlje se zasniva na četiri glavna 

zahtjeva: 

 rano identificiranje ključnih pitanja, koristeći pomoć mjerodavnih tijela i zainteresiranih 

subjekata;  

 određivanje hoće li projekt značajno promijeniti emisije GHG i definiranje obima za 

potrebe prethodne procjene GHG (pitanje ublažavanja klimatskih promjena);  

 svjesnost o korištenim scenarijima klimatskih promjena korištenim u postupku 

prethodne procjene utjecaja na okoliš i identificiranje ključnih problema prilagođavanja 

klimatskim promjenama i kako oni međusobno djeluju sa drugim pitanjima koja se 

procjenjuju u postupku prethodne procjene utjecaja na okoliš;  

 identificiranje ključnih pitanja bioraznolikosti i kako oni međusobno djeluju sa drugim 

pitanjima koja se procjenjuju u prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš. 

 

Izravne GHG 

emisije 

 

Hoće li predloženi projekt ispuštati ugljen 

dioksid (CO2), didušikov oksid (N2O) ili 

metan (CH4) ili bilo koji drugi staklenički 

plin koji je dio UNFCCC-a1?  

NE 

Sadrži li predloženi projekt korištenje 

zemljišta, promjene korištenja zemljišta i 

šumarske aktivnosti (npr. krčenje šuma) 

koje mogu dovesti do povećane emisije?  

NE 

  

                                            

1 UNFCC - Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promjeni klime - UN Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 19/00), Tekst konvencije je dostupan 
na: http://unfccc.int/key_documents/the_convention/items/2853.php 
http://www.unep.ba/tl_files/unep_ba/NCSA/Odluka%20o%20ratifikaciji%20Okvirne%20kon 
vencije%20UNFCCC.pdf 
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Neizravne GHG 

emisije zbog 

povećane 

potražnje za 

energijom  

Hoće li predloženi projekt značajno 

utjecati na potražnju za energijom?  
NE 

Je li moguće koristiti obnovljive izvore 

energije?  DA 

Neizravni GHG 

uzrokovani 

pratećim 

djelatnostima ili 

infrastrukturama 

koje su izravno 

povezane s 

provedbom 

predloženog 

projekta  

Hoće li predloženi projekt značajno 

povećati ili smanjiti osobna putovanja? 
NE 

Hoće li predloženi projekt značajno 

povećati ili smanjiti teretni promet? 

DA, tijekom aktivnosti 

izgradnje, privremeno će 

se povećati teretni promet 

do lokacije gdje će se 

dopremiti dijelovi 

vjetroagregata i solarnih 

panela. Ovaj utjecaj je 

vremenski ograničen. 

Toplinski valovi 

 

Hoće li predloženi projekt ograničiti 

cirkulaciju zraka ili smanjiti otvorene 

prostore? 

NE 

Hoće li emitirati isparljive organske 

spojeve (HOS) i dušikove okside (NOx) 

te doprinijeti formiranju ozona u 

troposferi tijekom sunčanih i toplih dana? 

NE 

Hoće li biti pod utjecajem toplotnih 

valova?  
NE 

Hoće li se povećati energija i potreba za 

vodom za hlađenje?  
NE 

 Hoće li upiti ili stvarati toplotu? NE 

Mogu li materijali korišteni tijekom 

izgradnje izdržati visoke temperature (ili 

DA, materijali koji će se 

korisiti mogu izdržati 

visoke temperature. 
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će, na primjer, doći do zamora materijala 

ili degradacije površine)?  

Suše zbog 

dugoročnih 

promjena 

padalina 

(također uzeti u 

obzir moguće 

sinergijske 

efekte s 

aktivnostima 

upravljanja 

poplavama koje 

povećavaju 

zapreminu vode 

koja se zadržava 

u slivu) 

  

Hoće li negativno uticati na vodotoke?  NE 

Je li predloženi projekt osjetljiv na niske 

tokove rijeka ili više temperature vode?  
NE 

Hoće li pogoršati zagađenje vode – 

osobito tijekom razdoblja suša sa 

smanjenim stopama razrjeđenja, 

povišenim temperaturama i 

zamućenosti?  

NE 

Hoće li predloženi projekt povećati 

potražnju za vodom?  
NE 

Hoće li to promijeniti ranjivost krajolika ili 

šuma od divljih požara? 
NE 

Mogu li materijali koji se koriste tokom 

izgradnje izdržati visoke temperature? 

Ekstremne kiše, riječne poplave i bujice 

DA 

Hoće li predloženi projekt biti u opasnosti 

jer se nalazi u zoni riječnih poplava? 
NE 

Hoće li to promijeniti kapacitet postojećih 

poplavnih ravnica za prirodno upravljanje 

poplavama? 

NE 

Hoće li se promijeniti kapacitet 

zadržavanja vode u slivu? 
NE 

Jesu li nasipi dovoljno stabilni da izdrže 

poplave?  
Nije primjenjivo 

Oluje i vjetrovi Hoće li predloženi projekt biti u 

opasnosti zbog oluja i jakih vjetrova?  
NE 
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  Mogu li projekt i njegova djelovanja biti 

pogođeni padom predmeta (npr. drveća) 

koja su neposredno u blizini njegovog 

položaja?  

NE 

Je li povezanost projekta sa energijom, 

vodom, prijevozom i komunikacijskim 

mrežama osigurana za vrijeme velikih 

oluja?  

NE 

Klizišta zemlje 

 

 

Je li projekt smješten u području koje bi 

moglo biti pod utjecajem velikih 

padavina ili klizišta? Porast nivoa mora? 

NE 

Nalazi li se predloženi projekt u 

područjima koja mogu biti pod utjecajem 

porasta nivoa mora? 

NE 

Mogu li morski udari uzrokovani olujama 

uticati na projekt? 
NE 

Je li predloženi projekt smješten u 

području pod rizikom erozije obale? 

Hoće li smanjiti ili povećati rizik od 

erozije obale? 

NE 

Nalazi li se u područjima koja mogu biti 

pogođena prodiranjem slane vode? 
NE 

Mogu li prodori morske vode dovesti do 

curenja zagađujućih supstanci (npr. Iz 

otpada)? 

NE 

Hladnoće i 

snjegovi 

Može li predloženi projekt biti pogođen 

kratkim razdobljima neuobičajeno 

hladnog vremena, mećava ili mraza? 

NE 
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 Mogu li materijali koji se koriste tijekom 

izgradnje izdržati niske temperature? 
DA 

Može li led uticati na 

funkcioniranje/djelovanje projekta? Je li 

povezanost projekta sa energijom, 

vodom, prijevozom i komunikacijskim 

mrežama osigurana tokom hladnih 

razdoblja? 

DA 

Može li veliki snijeg stvoriti opterećenja 

koja utiču na stabilnost građevine? 
NE 

Štete 

smrzavanja i 

odmrzavanja  

 

Je li predloženi projekt u opasnosti od 

oštećenja smrzavanja i odmrzavanja 

(npr. ključni infrastrukturni projekti)? 

NE 

Može li projekt biti pogođen topljenjem 

trajnog leda? 

 

NE 
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F. PRILOZI 
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PRILOG 1 

Aktualni izvod iz sudskog registra 
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PRILOG 2 

Uvjerenje br. 01-407/22/01 (Izvod iz prostornog plana Općine Ravno) 

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Ravno za period 2007 – 

2017. br. OV-189/11 

Odluka o produljenju roka važenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Ravno br. 

OV-VI-67/17 

Dopis br. 01-407/22 
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PRILOG 3 

Potvrda br. 04-79/22 od 17.02.2022., izdana od strane Službe za graditeljstvo, prostorno 

uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Ravno 
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PRILOG 4 

Zemljišnoknjižni izvatci br: 

 053-0-NAR-22-000 372 

 053-0-RZ-21-002 595 

Izvodi iz posjedovnih listova br.: 

 05-32-6/22-2 (izvod iz posjedovnog lista br. 290) 

 05-32-6/22-3 (izvod iz posjedovnog lista br. 77) 

 

 



 

Izrađivač Zahtjeva: Naziv mape: 
ZGI d.o.o. Mostar Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš 

 

Naručitelj: Projekt Broj Zahtjeva: Datum izrade  

Ventus Industria d.o.o. Ravno Izgradnja Energetskog parka Ruđer Bošković 01-2-103-II/22 Veljača, 2022. 
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PRILOG 5 

Karta Buke br. 01-2-77-I/22 

 

 

 



 

Izrađivač Zahtjeva: Naziv mape: 
ZGI d.o.o. Mostar Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš 

 

Naručitelj: Projekt Broj Zahtjeva: Datum izrade  

Ventus Industria d.o.o. Ravno Izgradnja Energetskog parka Ruđer Bošković 01-2-103-II/22 Veljača, 2022. 
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PRILOG 6 

Studija zasjenjenja br. 01-2-78-I/22 

  



 

Izrađivač Zahtjeva: Naziv mape: 
ZGI d.o.o. Mostar Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš 

 

Naručitelj: Projekt Broj Zahtjeva: Datum izrade  

Ventus Industria d.o.o. Ravno Izgradnja Energetskog parka Ruđer Bošković 01-2-103-II/22 Veljača, 2022. 
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PRILOG 7 

Netehnički sažetak 

  



 

Izrađivač Zahtjeva: Naziv mape: 
ZGI d.o.o. Mostar Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš 

 

Naručitelj: Projekt Broj Zahtjeva: Datum izrade  

Ventus Industria d.o.o. Ravno Izgradnja Energetskog parka Ruđer Bošković 01-2-103-II/22 Veljača, 2022. 
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PRILOG 8 

Izjava investitora o istinitosti i točnosti podataka 


