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На основу одредби члана 208. Закона о општем управном поступку (Службени 
гласник Републике српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 33. став (1) 
тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), одлучујући по захтјеву 
Сандић Душана, Рибарска 1, Зворник, за одобрење права на подстицај у 
соларној електрани, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 
122. редовној сједници, одржаној 19. септембра 2019. године, у Требињу, 
донијела 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтјев Сандић Душана из Зворника, број 2 од 5. септембра 2019. 
године, за одобрење права на подстицај у соларној електрани.  
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Сандић Душан, Рибарска 1, Зворник је Регулаторној комисији за енергетику 
Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) поднио захтјев, број 2 
од 5. септембра 2019. године, за одобрење права на подстицај – ефикасна 
когенерација за производно постројење соларна електрана, а који је запримљен 
у Регулаторној комисији дана 9. септембра 2019. године. Уз захтјев је приложен 
докуменат „Програм за израду пројектне документације фото-напонског система 
за спајање на електро енергетску мрежу“. 

Након прегледа поднесеног захтјева и приложене документације, утврђено је да 
је захтјев неразумљив, непотпун и у цјелости неуредан, због чега се по истом 
није могло даље поступати, а недостаци су такве природе да се не би могли 
отклонити ни у року за допуњавање захтјева у смислу одредбе члана 56. став 2. 
Закона о општем управном поступку.  

Наиме, захтјев је насловљен као Захтјев за одобрење права на подстицај – 
ефикасна когенерација, а односи се на производно постројење соларна 
електрана, са ''монокристалним соларним панелима'', што је у техничком и 
енергетском смислу неизводљиво и немогуће, будући да такво постројење не 
може функционисати као когенеративно постројење, те уопште не садржи 
прецизне техничке податке о производном постројењу. Поред тога, захтјевом се 
тражи право на подстицај за постројење које није почело са радом, будући да из 
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навода у захтјеву произилази да за производно постројење није прибављена 
употребна дозвола, односно да се пранира прибављање употребне дозволе у 
2020. години, што је у супротности са одредбом 25. став 2. и 3. Правилникa о 
подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 
43/16 и 29/19). Надаље је утврђено да за ово постројење није издат ни 
сертификат, што је у супротности са одредбама члана 8. став 1. и 3. и 21. став 1. 
тачка в. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији 
(Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и одредбом 
члана 25. став 2. и 3. Правилникa о подстицању производње електричне енергије 
из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.  

С обзиром да подносилац захтјева не успуњава услове ни за одобрење 
прелиминарног права на подстицај у смислу одредбе члана 27. Закона о 
обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији и члана 31. став 3. 
Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих 
извора и у ефикасној когенерацији, то се није могло поступити по овом захтјеву ни 
као захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај. 

Имајући у виду да се није могло поступити по овом захтјеву услијед недостатака, 
који се не би могли благовремено отклонити ни у року из одредбе члана 56. став 
1. Закона о општем управном поступку, то је на основу одредбе члана 208. Закона 
о општем управном поступку захтјев требало одбацити, како је одлучено у 
диспозитиву овог закључка. 

Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана 25. Закона о енергетици 
(Службени гласник Републике Српске, број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о 
управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11). 
 
 
Правна поука: Против овог закључка може се покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 
дана од дана пријема закључка.  

 
 

Предсједник 
 
 

Владислав Владичић 

                                                                                          
 


