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    РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE  
TREBINJE 

Број: 01-126-12/17/R-137-39    
Дана: 18.02.2020. године 
                   
 
 
На основу члана 207. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку ("Службени 
гласник Републике Српске" број број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске, на 137. редовној сједници, одржаној 
18.02.2020. године, у Требињу, донијела је 
 
  

З А К Љ У Ч А К  
о исправци рјешења 

 
 
1. У тачки 1. диспозитива Рјешења о измјени рјешења о утврђивању права на 

подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала 
хидроелектрана „БК2“ број 01-126-9/17/Р-135-14 од 7. фебруара 2020. године, 
исправљају се грешке у писању,  и то:  

- податак о врсти мјерења "полуиндиректно" исправља се у "индиректно", 
- податак о типу бројила "МТ880-Т1А32Р46543-Е2-VS2L81811-M3KO3-M" 

исправља се у  "МТ880-Т1А32R46S43-Е2-V52L81B11-M3KO3-M", 
- прецизира се податак о преносном односу код струјних мјерних 

трансформатора као "10-20/5/5 A/A" и 
- прецизирају се подаци о три напонска мјерна трансформатора произвођача 

Schneider electric тип: VRM3n/S2 као "класе тачности 0,5, преносног односа 
20/10/√3/0.1/√3/0.1/3 kV/kV/kV". 

2. Биљешка о исправци рјешења уписује се у изворник рјешења, а производи  
правно  дејство од истог дана од кога производи правно дејство рјешење које се 
исправља. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 135. редовној 
сједници, одржаној 7. фебруара 2020. године, донијела Рјешење о измјени 
рјешења о утврђивању права на подстицај за производњу електричне енергије у 
производном постројењу Мала хидроелектрана „БК2“ број 01-126-9/17/Р-135-14.  

Накнадно је утврђено да су при изради овог рјешења и то у тачки 1. диспозитива, 
грешком у писању, нетачно уписани подаци о врсти и типу бројила, те подаци о 
преносним односима струјних и напонских мјерних трансформатора, па је, на 
основу члана 207. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку, одлучено као у 
диспозитиву овога закључка. 
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Правна поука се заснива на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. 
Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 
и 63/11). 

                                                                                                     
 

 
Правна поука:                              
 

 
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 рјешења. 
 
 

Предсједник 
 
 

Владислав Владичић 


