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На основу члана 54. став 1. Закона о електричној енергији (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. став 1. и 2. Закона о 
општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07 
и 50/10), члана 10. став 1. тачка 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске - Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске", број 
6/10), члана 33. став 1. тачка г) и члана 43. став 1. Пословника о раду Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске", 
број 59/10) и члана 21. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), одлучујући по захтјеву подносиоца Друштво 
са ограниченом одговорношћу "ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Теслић за 
издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у 
Mалој хидроелектрани Дивич, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске 
на 70. редовној сједници, одржаној 17.10.2013. године, донијела је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне 

енергије у Mалој хидроелектрани Дивич 
 

1. УСВАЈА СЕ захтјев подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу 
"ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Теслић за издавање дозволе за 
обављање дјелатности производње електричне енергије у Mалој 
хидроелектрани Дивич. 

2. Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије из тачке 
1. диспозитива овог рјешења издаје се на период важења од седам годинa, 
почев од 23.10.2013. године. 

3. Саставни дио овог рјешења чини Дозвола за обављање дјелатности 
производње електричне енергије у Mалој хидроелектрани Дивич и Услови 
дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, 
регистарски број: 01-370-04-1/20-2/13. 

4. Koрисник дозволе је обавезан плаћати регулаторну накнаду у износу, року и 
на начин утврђен посебним рјешењем Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске. 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном 
гласнику Републике Српске", на интернет страници и огласној табли 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Друштво са ограниченом одговорношћу "ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Теслић 
(у даљем тексту: подносилац захтјева), као корисник дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије издате Рјешењем Регулаторне 
комисије број 01-336-23/08 на период важења од пет година почев од 23.10.2008. 
године, поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) захтјев за издавање дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани Дивич на 
ријеци Врбањи, Крушево Брдо, општина Котор Варош број 047-07/13 од 19.07.2013. 
године, са пратећом документацијом и доказима, а који је запримњен у  Регулаторној 
комисији дана 22.07.2013. године и заведен под бројем: 01-370-1/13. 

Приликом обраде поднесеног захтјева и провјере његове комплетности, утврђено је 
да поднесени захтјев садржи одређене недостатке, па је у складу са чланом 13. 
Правилника о издавању дозвола (у даљем тексту: Правилник) од подносиоца 
захтјева затражено да у остављеном року отклони уочене недостатке и допуни 
захтјев. Након што је подносилац захтјева доставио тражену документацију, 
Регулаторна комисија је дана 23.09.2013. године обавијестила подносиоца о 
комплетности захтјева и објавила обавјештење за јавност на својој интернет 
страници, огласној табли и дневним новинама о поднесеном захтјеву, одредивши рок 
за достављање коментара јавности и подношење захтјева за стицање статуса 
умјешача. До истека рока остављеног у обавјештењу за јавност, односно до 
30.09.2013. године, Регулаторној комисији нису достављени коментари на захтјев за 
издавање дозволе, нити захтјеви за стицање статуса умјешача. 

Регулаторна комисија је на 69. редовној сједници одржаној 30.09.2013. године, а на 
основу члана 17. став 3. Правилника утврдила нацрт наведене дозволе, а на истој 
редовној сједници донесен је и закључак да се у поступку јавног разматрања нацрта 
ове дозволе одржи општа расправа у Котор Варошу дана 09.10.2013. године. Овим 
закључком је одређено да се коментари на нацрт дозволе могу доставити у писаној 
форми до 10.10.2013. године. Општој расправи је поред представника Регулаторне 
комисије, присуствовао и представник подносиоца захтјева. На расправи су се 
разматрале околност у вези са радом генератора 6, обавези закључења уговора о 
снабдијевању електричном енергијом, оствареној производњи агрегата број 5 у 
претходном периоду и номиналној снази трансформатора број 4. Представник 
подносиоца захтјева се на општој расправи изјаснио да нема коментара на утврђени 
нацрт дозволе. Истога дана, овлаштени представници Регулаторне комисије су 
извршили обилазак и преглед производног објекта МХЕ “Дивич“, при чему је 
фотографисано производно постројење, плочице са номиналним подацима агрегата, 
трансформаторско постројење, те сва мјерна мјеста у производном постројењу. Том 
приликом је утврђено да турбина и генератор агрегата број 5 нису инсталисани у 
машинској хали, већ у објекту поред машинске хале, те да се агрегат налази у 
демонтираном стању.   

До истека рока за давање коментара на нацрт дозволе, односно до 10.10.2013. 
године, нису подношени коментари у писаној форми на нацрт дозволе.   

Након одржане опште расправе, приједлог дозволе са извјештајем са опште 
расправе, достављен је подносиоцу захтјева 11.10.2013. године и остављен му је рок 
до 16.10.2013. године за достављење коментара на ове акте. У остављеном року 




