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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-474-6/19/Р-136-24 
Датум: 13.02.2020. године  
 

На основу одредби члана 56. став 2. 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) и члана 16. став 2. 
Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи 
електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији 
("Службени гласник Републике Српске", број 112/13, 60/16 и 112/17), одлучујући о 
Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи 
обновљиви извор енергије за Фотонапонску соларну електрану 250 kWp Братунац 
подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу "Green Energy-R" Братунац, 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 136. редовној 
сједници, одржаној 13.02.2020. године, у Требињу, донијела сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 

ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које 
користи обновљиви извор енергије за Фотонапонску соларну електрану 250 kWp 
Братунац подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу "Green Energy-R" 
Братунац, број 110/19 од 09.12.2019. године, као неуредан. 

О б р а з л о ж е њ е 

Друштво са ограниченом одговорношћу "Green Energy-R" Братунац (у даљем 
тексту: подносилац захтјева), поднијелo је Захтјев за издавање сертификата за 
производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Фотонапонску 
соларну електрану 250 kWp Братунац, број 110/19 од 09.12.2019. године (у даљем 
тексту: захтјев). У Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) захтјев је примљен, дана 18.12.2019. године, 
и заведен под бројем 01-474-1/19.  

Након прегледа поднесеног захтјева и приложене документације, у смислу члана 
15. став 1. Правилника о издавању сертификата за производно постројење које 
производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној 
когенерацији - у даљем тексту: Правилник, утврђено је да је захтјев непотпун, како 
би се по истом могло даље поступати, о чему је Регулаторна комисија, актом од 
23.12.2019. године, обавијестила подносиоца захтјева. Од подносиоца захтјева је 
затражено достављање одређених појашњења и недостајуће документације, која 
се, између осталог, односи на: прецизирање и попуњавање података у обрасцу 
захтјева у складу са прописима којима је регулисана ова област, отклањање 
недостатака у изјави о тачности и вјеродостојности достављених података, 
достављање употребне дозволе за производно постројење са прилозима, 
достављање Декларације о прикључку електране на електродистрибутивну мрежу 
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донијете у складу са прописима који регулишу ову област, достављање 
Технолошке шеме изведеног стања Фотонапонске соларне електране 250 kWp 
Братунац, отклањање уочених непрецизности и неусаглашености у Једнополној 
шеми изведеног стања Фотонапонске соларне електране 250 kWp Братунац, 
достављање Декларације о мјерним мјестима у складу са Правилником о 
условима прикључења електрана на електродистрибутивну мрежу, достављање 
Потврде о упису у Регистар пројеката и Регистарски лист издат од стране 
Министарства енергетике и рударства Републике Српске за изграђено производно 
постројење. За отклањање наведених недостатака и допуну захтјева остављен је 
рок од 30 дана, а подносилац захтјева је упозорен и на посљедице пропуштања 
овог рока, односно да ће захтјев за издавање сертификата у случају да не буду 
отклоњени евидентирани недостаци и захтјев допуњен у остављеном року, бити 
одбачен као непотпун, односно неуредан.  

Подносилац захтјева је доставио допуну Захтјева за издавање сертификата за 
производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Фотонапонску 
соларну електрану 250 kWp Братунац, која је у Регулаторној комисији примљена 
28.01.2020. године. Након прегледа допуне захтјева утврђено је да подносилац 
захтјева није у потпуности поступио по наведеном обавјештењу односно, у 
остављеном року од 30 дана није отклонио недостатке на које је упозорен у 
обавјештењу о некомплетности захтјева. Наиме, подносилац захтјева у допуни 
захтјева није доставио употребну дозволу за производно постројење 
Фотонапонска соларна електрана 250 kWp Братунац и технолошку шему за ово 
производно постројење.  

Имајући у виду ове чињенице, Регулаторна комисија је, на 136. редовној сједници, 
одржаној 13.02.2020. године, утврдила да су се испунили услови за одбацивање 
захтјева у смилу одредбе члана 56. став 2. Закона о општем управном поступку и 
одредбе члана 16. став 2. Правилника, те је одлучено као у диспозитиву овог 
закључка. 

Подносиоцу захтјева и даље остаје могућност да поново поднесе захтјев за 
издавање сертификата, након прибављања недостајућег доказа.   

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). 
 
Поука о правном лијеку: Против овог закључка може се покренути управни спор 

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

Доставити:                                                                                         Предсједник 
                                                                                                                                                                                              

- подносилац захтјева;                                                             Владислав Владичић                                           
- огласна табла; 
- интернет страница;  
- а/а.  


