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 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:  
Датум: 08.10.2019. године 
 
 
На основу одредби члана 67. став 1. и 69. Закона о електричној енергији 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. 
Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 
13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 10. став 1. тачка 6. Статута Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (''Службени гласник 
Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г) Пословника о раду 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник 
Републике Српске", број 59/10) и члана 60. став 1. Правилника о издавању 
дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/19), одлучујући по захтјеву 
привредног друштва "ЕФТ ХЕ Улог" д.о.о. Калиновик, за измјену или допуну 
дозволе за изградњу Хидроелектране "Улог" на ријеци Неретви, Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске, на 123. редовној сједници, одржаној 
08.10.2019. године, у Требињу, утврдила је 
 
 

НАЦРТ  РЈЕШЕЊА 
о измјени и допуни дозволе за изградњу Хидроелектране "Улог"  

 

1. УСВАЈА СЕ захтјев привредног друштва "ЕФТ ХЕ Улог" д.о.о. Калиновик 
број 01-46/19 од 29.07.2019. године за измјену или допуну дозволе за 
изградњу Хидроелектране "Улог" на ријеци Неретви, тако да се Рјешењe о 
издавању дозволе за изградњу Хидроелектране "Улог" број 01-433-15/17/Р-
65-292 од 22.12.2017. године мијења и допуњава, како слиједи:  

- У Условима дозволе за изградњу Хидроелектране „Улог“ број 01-433-04-
1/44-1/17:  

 у табели под тачком 1.2.2. Општи, технички и енергетски подаци 
производног електроенергетског објекта за који се издаје дозвола за 
изградњу: 
o у колони редни број 4. "Тип електране" иза ријечи "деривациона" 

додаје се текст "са малим прибранским агрегатом";  
o у колони редни број 6. "Број агрегата" умјесто броја "2" уписује се 

број "3"; 
o у колони редни број 8. "Инсталисани проток" умјесто броја "35" 

уписује се текст "агрегат 1: 17,5; агрегат 2: 17,5 и агрегат 3: 0,52"; 
o у колони редни број 9. "Максимални бруто пад" умјесто броја 

"120,26" уписује се текст "агрегат 1 и 2: 120,26 и агрегат 3: 42"; 
o у колони редни број 11. "Напонски ниво мреже на коју се 

прикључује" иза броја "110" додаје се текст "и 35"; 

2. Ово рјешење је коначно и објављује се у "Службеном гласнику Републике 
Српске" и на интернет страници Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво "ЕФТ ХЕ Улог" д.о.о. Калиновик (у даљем тексту: подносилац 
захтјева) поднијело је Захтјев за измјену или допуну дозволе за изградњу 
Хидроелектране ''Улог" на ријеци Неретви, на прописаном обрасцу који је у 
Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) примљен дана 12.08.2019. године и заведен под бројем 
01-299-1/19. Дозвола за изградњу Хидроелектране ''Улог" издата је рјешењем број 
01-433-15/17/Р-65-292 од  22.12.2017. године, којим је прописан период важења 
дозволе за изградњу овог производног постројења  до 20.05.2022. године. Наиме, 
дозвола за изградњу Хидроелектране ''Улог" обухвата два производна агрегата у 
машинској згради Хидроелектране ''Улог", која ће бити прикључена на 
електропреносну мрежу. Подносилац захтјева је у међувремену прибавио 
Рјешење о електроенергетској сагласности за прикључење на 
електродистрибутивну мрежу трећег прибранског агрегата, због чега и захтјева 
измјену ове дозволе за изградњу. Овај агрегат биће инсталисан на темељном 
испусту бране Недавићи, који је такође интегрални дио Хидроелектране ''Улог".   

У поступку обраде поднесеног захтјева, у погледу његове уредности, утврђено је 
да поднесени захтјев садржи одређене недостатке, па је, у складу са чланом 10. 
став 2. Правилника о издавању дозвола - у даљем тексту: Правилник, од 
подносиоца захтјева затражено да отклони уочене недостатке и допуни захтјев.  

Након што је подносилац захтјева отклонио утврђене недостатке и допунио 
захтјев, Регулаторна комисија је, на 123. редовној сједници, одржаној 08.10.2019. 
године, размотрила захтјев и на основу одредби члана 13. став 2. и 3. 
Правилника, утврдила нацрт рјешења о измјени и допуни дозволе за изградњу 
Хидроелектране "Улог", те донијела закључак да се у поступку јавног разматрања 
нацрта овог рјешења одржи општа расправа у Општини Калиновик, дана 
21.10.2019. године, ради прибављања коментара на захтјев и нацрт рјешења, од 
стране подносиоца захтјева и других заинтересованих лица. Закључком о 
одржавању опште расправе је одређено да се коментари на захтјев и нацрт 
рјешења, у писаној форми, могу доставити до 22.10.2019. године. Регулаторна 
комисија је нацрт рјешења и закључак о одржавању јавне расправе доставила 
подносиоцу захтјева, те је објавила обавјештење за јавност у дневним новинама 
"ГЛАС СРПСКЕ" и на својој интернет страници, које садржи основне информације 
о захтјеву, нацрту рјешења, одржавању јавне расправе, начину на који 
заинтересована лица могу добити додатне информације и остварити увид у 
захтјев, начину и року достављања коментара заинтересованих лица, те 
информације које се односе на могућност учешће заинтересованих лица у 
поступку измјене или допуне дозволе, уколико имају посебно право или правни 
интерес да учествују у поступку.  

Увидом у Захтјев за измјену и допуну дозволе ОБ.04.17 и приложену 
документацију уз овај затхјев, Регулаторна комисија је утврдила да су се 
испунили услови за усвајање захтјева за измјену и допуну дозволе за изградњу 
Хидроелектране ''Улог'', те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.  

Тачка 2. диспозитива рјешења заснива се на одредби члана 20. став 3. и члана 
25. став 1. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 
49/09)  и члану 16. став 5. Правилника. 
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Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана 25. Закона о енергетици и 
одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 109/05 и 63/11). 
 
 
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се 

покренути управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 

 
 
 
      Предсједник 
 
 

                                                                                   Владислав Владичић 
   

                                                                                     
  


