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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
                                В Л А Д А  
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
       ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ 
                         БАЊА ЛУКА 
               Трг Републике Српске 1 
 
 
Број: 15-96-293/09 
Датум: 30.01.2015. године 
 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 
Српске, рјешавајући по захтјеву „ЕЛИНГ М.Х.Е“ мале хидроелектране д.о.о. Теслић, за 
обнављање еколошке дозволе за постројење МХЕ  «ДИВИЧ» на ријеци Врбања, општина 
Котор Варош, инсталисане снаге 3,2 MW, а на основу чланa 94. Закона о заштити животне 
средине ("Службени гласник Републике Српске" бр. 71/12), члана 2. Правилника о 
постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку 
дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), члaна 5. Правилника о 
поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике 
Српске“, број 28/13) и члана 190. Закона о општем  управном  поступку  ("Службени 
гласник Републике Српске" број 13/02, 87/07 и 50/10),  д о н о с и 
 

  Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Обнавља се рјешење овог министарства број 15-96-293/09 од 02.02.2010. 
године, којим је издата еколошка дозвола одговорном лицу „ЕЛИНГ М.Х.Е“ мале 
хидроелектране д.о.о. Теслић, за постројење МХЕ  «ДИВИЧ» на ријеци Врбања, општина 
Котор Варош, инсталисане снаге 3,2 MW, са роком важења до 02.02.2020. године, под 
сљедећим условима: 
 

2. Погони и постројења за која се обнавља еколошка дозвола су: 
2.1. Водозахват – брана  
2.2. Захватна (улазна) грађевина са таложницом 
2.3. Цјевовод дужине 4,6km на десној обали ријеке 
2.4. Машинска зграда 

 
3. „ЕЛИНГ М.Х.Е“ мале хидроелектране д.о.о. Теслић дужно је да: 
 
3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о 
заштити животне средине током рада и престанка рада постројења. 
 
3.2. Примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг 
емисија, током рада и престанка рада постројења, у складу са достављеном 
документацијом за издавање и обнављање еколошке дозволе, а посебно: 

 
3.2.1. Мјере спречавања емисија у ваздух и мјере заштите од буке 
- Проводити све мјере и радње у циљу заштите од пожара. 
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- Одржавати слободне површине и  рубне дијелове парцеле на локацији под 
вегетацијом. 

- Користити атестиране уређаје, конструисане или изоловане да у спољну средину не 
емитују буку преко дозвољеног нивоа. 

- Вршити влажење асфалтираних површина око објеката мале хидроелектране ради 
спречавања дисперзије прашине са манипулативних површина и саобраћајница. 

 
3.2.2. Мјере спречавања емисија у воду и мјере за заштиту земљишта 
- Санитарне и фекалне отпадне воде одводити у трокоморну септичку јаму. 
- Редовно чистити и празнити септичку јаму у складу са уговором закљученим са 

комуналним предузећем. 
- Испод свих постројења која садрже трафо уља (трансформаторско, турбинско или 

друго) морају бити изграђене прихватне уљне јаме – танкване за безбједно сакупљање 
исцурјелог уља у случају хаварије тих постројења, уз обавезно редовно чишћење 
уљних јама. 

- Оборинске воде са осталих површина унутар локације одводити путем уграђених 
решеткастих сливника у природни реципијент уз редовно одржавање сливника. 

- Обезбиједити континуирано испуштање биолошког минимума. 
- Осматрати преграде за водозахват и објекте система ради благовременог уочавања 

непожељних промјена и предузимању мјера у акцидентним ситуацијама. 
- Вршити надзор објеката хидроелектране ради провјере количине наноса лишћа и 

осталог талога на водозахвату, посебно у случају великих вода. 
- Пратити стање вода низводно од постројења, односно вршити мјерење водостаја и 

протицаја у складу са чл. 44 - 47. Закона о водама (Службени гласник Републике 
Српске, број 50/06). 

- Придржавати се «Погонског упуства са посебним приказом режима рада МХЕ - 
ДИВИЧ, у периоду малих и великих вода». 

- Складиштење мазива, уља, горива и осталих токсичних течности на локацији вршити у  
непропусним посудама, смјештеним на водонепропусној подлози. 

- Редовно прегледати обале и приступити санацији на мјестима гдје се уочи појава 
клизишта. 

- Одржавати у функционалном стању корито и обале ријеке, посебно водећи рачуна о 
мјесту испуста из предметног постројења. 

- Обнављати рибљи фонд у ријеци Врбања у сарадњи са локалним спортско 
риболовним друштвом, континуирано. 

- Приликом одржавања обалног подручја максимално избјегавати претјерану косидбу 
и сјечу вегетације ради спречавања појаве једноличног и стерилног станишта. 

- Редовно одржавати и уређивати радне површине и интерне путеве у кругу 
постројења. 

- Извршити прикупљање евентуално просутог горива и уља из транспортних средстава 
путем адсорбенса, а сакупљено уље и гориво заједно са адсорбенсом и одстрањеним 
земљиштем одлагати у затворене контејнере до збрињавања са овлашћеном 
институцијом. 

- Само пречишћене воде уводити у крајњи реципијент, у складу са Правилником о 
условима за испуштање отпадних вода у површинске воде (Службени гласник 
Републике Српске, бр. 44/01). 

 
3.2.3. Мјере за управљање отпадом 
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- Редовно одржавати и чиситити септичку јаму. 
- Редовно одржавати и чистити сабирне уљне јаме испод турбина. 
- Комунални отпад одлагати у затворене контејнере и закључити уговор са надлежном 

комуналном службом за његово збрињавање. 
- Отпад прикупљати и класификовати према Каталогу отпада и збрињавати га са 

овлашћеним институцијама. 
- Редовно прикупљати чврсти отпадни материјал који дотиче у водозахват, спријечити 

његово одлагање на обалама и збрињавати га са овлашћеном институцијом. 
- Закључити уговор са надлежним институцијама за збрињавање отпада у складу са 

приложеним Планом управљања отпадом, а о активностима из ове тачке водити 
евиденцију. 

- Придржавати се Плана управљања отпадом припремљеног у складу са чл. 22. Закон о 
управљању отпадом (Службени гласник Републике Српске, број 111/13). 

- Уговоре са овлашћеним институцијама за збрињавање отпада, разврстаног у складу 
са Каталогом отпада (Службени гласник Републике Српске, број 39/05), закључити по 
Правилнику о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и 
продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада (Службени гласник 
Републике Српске, број 118/05); 

 
3.2.4. Мјере након затварања постројења 

- Локацију постројења вратити у задовољавајуће стање, уклонити сав материјал и отпад 
са локације. 

- Извршити озелењавање кориштених површина на локацији. 
 
4. Приликом рада постројења не смију се прекорачити граничне вриједности за 

загађујуће материје и то: 
 

4.1. Вриједности квалитета ваздуха морају бити усклађене са граничним вриједностима 
нивоа загађујућих материја у ваздуху утврђене Уредбом о вриједностима квалитета 
ваздуха (Службени гласник Републике Српске, број 124/12). 
 

4.2. Дозвољени нивои вањске буке према Правилнику о дозвољеним границама 
интензитета звука и шума (Сл. лист СРБиХ, бр. 46/89):  

 

Подручје 
(зона) 

Намјена подручја 

Највиши дозвољени ниво вањске 
буке  (dBA) 

Еквивалентни 
нивои 

Вршни нивои 

дан ноћ L10 L1 

I Болничко, љечилишно 45 40 55 60 

II 
Туристичко, рекреацијска, 
опоравилишно 

50 40 60 65 

III 
Чисто стамбено, васпитно-образовне и 
здравствене институције, јавне зелене и 
рекреацијске површине 

55 45 65 70 

IV Трговачко, пословно, стамбено и 60 50 70 75 



 4 

стамбено уз саобраћајне коридоре, 
складишта без тешког транспорта 

V 
Пословно, управно, трговачко, занатско, 
сервисно (комунални сервис) 

65 60 75 80 

VI 
Индустријско, складишно, сервисно и 
саобраћајно без станова 

70 70 80 85 

 
Дјеловање буке изван локације постројења не смије да прелази дозвољену 

границу за шесту  зону, обзиром да се у овом случају ради о овој намјени подручја.  
 
4.3. Граничне вриједности за квалитет воде, у складу са Правилником о условима 
испуштања отпадних вода у површинске воде (Службени гласник Републике Српске, број 
44/01): 
 

Редни 
број 

Параметар Јединица мере Гранична вредност 

1. Температура воде °C 30 

2. pH  6,5-9,0 

3. Алкалитет mg. CaCO
3
/l - 

4. Електропроводљивост S/cm - 

5. Остатак испарења-укупни mg/l - 

6. Остатак-нефилтрабилни mg/l 35 

7. Остатак-филтрабилни mg/l - 

8. Суспендоване материје по Imhoff-u ml taloga/l 0,5 

9. 
Растворени кисеоник mg/l 

% засићења 
- 

 

10. HPK  mg/l 125 

11. BPK5 mg/l 25 

12. 
Амонијачни азот mg/l 10 

Амонијак mg/l - 

13. Нитритни азот mg/l 1 

14. Нитратни азот mg/l 10 

15. Укупни азот mg/l 15 

16. Укупни фосфор mg/l 3 

17. Масти и уља mg/l - 

18. Гвожђе mg/l 2 000 

19. Кадмијум mg/l 10 

20. Манган mg/l 500 

21. Никл mg/l 10 

22. Олово mg/l 10 

23. Укупни хром mg/l 100 

24. Цинк mg/l 1 000 



 5 

 
Граничне вриједности за квалитет површинских вода у складу са Уредбом о класификацији 
вода и категоризацији водотока (Службени гласник Републике Српске, број 42/01): 

Параметар 
 

Класа квалитета површинских 
вода 

 I II III IV V 

pH – вриједност 6,88,5 6,88,8 6,5-9,0 6,59,5 <6,5;>9,5 

Алкалитет, као CaCO3 g/m³ >175 175-150 150-100 100-50 <50 

Укупна тврдоћа, као CaCO3, g/m³ >160 160-140 140-100 100-70 <70 

Електропроводљивост, μS/cm <400 400-600 600-800 800-1500 >1500 

Укупне чврсте материје, g/m³ <300 300-350 350-450 450-600 >600 

Укупне сусп.материје, g/m³ <2 2-5 5-10 10-15 >15 

Растворени кисеоник, g/m³ >7 7-6 6-4 4-3 <3 

Засићеност кисеоником, % 80-100 80-70 70-50 50-20 <20 

Презасићеност кисеоником  110-120 120-130 130-150 >150 

БПК5 при 20C, g O2/m³ <2 2-4 4-7 7-15 >15 

ХПК из KMnO4 , g O2/m³ <6 6-10 10-15 15-30 >30 

Амонијачни азот, g/m³ <0,1 0,1-0,2 0,2-0,4 0,4-1,0 >1,0 

Нитритни азот, g/m³ <0,01 0,01-0,03 0,03-0,05 0,05-0,2 >0,2 

Нитратни азот, g/m³ <1 1-6 6-12 12-30 >30 

Фосфор, g/m³ <0,01 0,01-0,03 0,03-0,05 0,05-0,1 >0,1 

PAH, mg/m³ <0,1 0,1-0,2 0,1-0,2 0,2-0,5 >0,5 

PCBs, mg/m³ <0,01 <0,02 0,02-0,04 0,04-0,06 >0,06 

Фенолни индекс, mg/m³ <1 1-3 3-5 5-10 >10 

Минерална уља, mg/m³ <10 10-20 20-50 50-100 >100 

Детерџенти, mg/m³ <100 100-200 200-300 300-500 >500 

Гвожђе, mg/m³ <100 100-200 200-500 500-1000 >1000 

Манган, mg/m³ <50 50-100 100-200 200-400 >400 

Олово, mg/m³ <0,1 0,1-0,5 0,5-2 2-5 >5 

Кадијум, mg/m³ - 0,05-1 1-2 2-5 >5 

Арсен, mg/m³ <10 10-20 20-40 50-70 >70 

Укупни хром, mg/m³ <5 5-15 15-30 30-50 >50 

Сулфати, g/m³ <50 50-75 75-100 100-150 >150 

Хлориди, g/m³ <20 20-40 40-100 100-200 >200 

Флуориди, g/m³ <0,5 0,5-0,7 0,7-1,0 1,0-1,7 >1,7 

Укупни колиформи, N/100ml <50 50-5000 
5*103-
5*104 

5*104-
5*105 

>105 

 
5. Мониторинг 

Одговорно лице постројења дужно је проводити мониторинг загађујућих материја 
на сљедећи начин: 
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ПРЕДМЕТ 
МОНИТОРИНГА 

Параметар који се 
осматра 

Мјесто вршења 
мониторинга 

Вријеме и  начин 
вршења мониторинга,  

Визуелни 
прегледи 
објекта и 
падина на 
ободу 
акумулације 

Регистровање 
промјена на околини и 
машинској згради 

На електрани и 
захвату 

Континуирано 

Квалитет воде 
 

Физичко – хемијски 
параметри 
 
Темпаратура 
pH вриједност 
електропроводљивост 
алкалитет 
укупне чврсте 
материје 
губитак жарењем 
пепео 
ХПК 
БПК5 
Укупни азот 
Укупни фосфор 

Узводно од 
водозахвата и 
низводно од 
објекта машинске 
зграде 

 
Једанпут годишње 
или по налогу 
еколошког инспектора 
 

Бука 

 
 
Укупни ниво буке 
 

 
Ниво буке код 
машинске зграде и 
на локацији 

Једанпут у двије 
године вршити 
мониторинг 
мониторинг буке 

Квалитет 
земљишта  
 

Физичко хемијски 
параметри (тешки 
метали, минерална 
уља) 

На локацији  

 
У случају инцидентних 
ситуација или по 
налогу инспекције 
чешће 

 
5.1.Инвеститор је дужан мониторинг вршити путем овлашћене институције или 
лабораторије, а извјештаје о извршеном мјерењу достављати надлежном еколошком 
инспектору. 
 
6. Инвеститор је дужан без одлагања пријавити сваку случајну или непредвиђену 
незгоду или инцидент који значајно утиче на животну средину. 
 
 7.  Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији 
и начину вођења регистра постројења и загађивача (Службени гласник Републике Српске, 
број 92/07) и о томе извјештавати Министарство. 
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8. Накнада за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и уплаћена у износу од 150,00 
КМ. 
 
9. Еколошка дозвола се обнавља на период од пет година. 
 
10. Министарство може извршити ванредну ревизију еколошке дозволе у случајевима 
утврђеним чл. 95. став 1. Закона о заштити животне средине. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 05.01.2015. године инвеститор „ЕЛИНГ М.Х.Е“ мале хидроелектране д.о.о. 
Теслић, поднио је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев 
за обнављање еколошке дозволе за за постројење МХЕ  «ДИВИЧ» на ријеци Врбања, 
општина Котор Варош, инсталисане снаге 3,2 MW.  
 
 Уз захтјев је приложена Изјава одговорног лица да су са даном подношења 
захтјева за обнављање предметне еколошке дозволе извршене мјере и обавезе наложене 
рјешењем о дозволи за коју се тражи обнављање и да није дошло до значајних промјена 
услова који се односе на постројење и активности, основне и помоћне сировине, 
коришћење енергије, извор емисија и локацију на којој се налази постројење. 
 

Уз захтјев је приложен записник надлежног еколошког инспектора у којем је 
констатовано да обиласком предметне локације и увида у приложену документацију 
закључено да одговорно лице поступа у складу са еколошком дозволом.  

 
Надаље уз захтјев су приложени докази о извршеним мјерама и обавезама 

наложеним у дозволи која се обнавља (редован мониторинг)  и то мониторинг квалитета 
вода и мониторинг буке. Достављеним извјештајима утврђено је да су утврђене 
вриједности испитиваних параметара у границама референтних вриједности према 
Правилнику о условима за испуштању отпадних вода у површинске воде (Службени 
гласник Републике Српске, број 44/01). Узорковање и анализа отпадних вода извршена је 
од стране овлашћене испитне лабораторије, а одређивани су параметри квалитета 
отпадне воде која се упушта у крајњи реципијент. Као редовна обавеза наложено је 
редовно чишћење сливника, таложниука и колектора ради спречавања уноса талога у 
крајњи реципијент, као и редовно чишћење септичке јаме. 
 

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у 
поступку обнове рјешења неопходно извршити ревизију услова из дозволе, а које се 
односе на прецизирање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини, те 
навођење граничних вриједности у складу са одредбама важећих правилника, што је и 
учињено у поступку обнове предметног рјешења.  
 

Цијенећи да су испуњени услови из члана 5. Правилника о поступку ревизије и 
обнављања еколошких дозвола, Министарство је на основу члана 94. Закона о заштити 
животне средине одлучило као у диспозитиву рјешења.  
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Накнада у износу од 150,00 КМ наплаћена је у складу са Законом о 
административним таксама (Службени гласник Републике Српске, бр. 100/11). 
 

Ово рјешење је коначно у управном поступку, те против њега није допуштена 
жалба, али се може  покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бањој 
Луци у року од 30 дана од пријема овог рјешења. Тужба се предаје у два истовјетна 
примјерка таксирана са 100 КМ судске таксе непосредно Суду или му се препоручено 
шаље поштом.Уз тужбу се прилаже ово рјешење у оригиналу или препису. 
 
 
 
 
 
                                             МИНИСТАР 
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