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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-143-4/20/Р-146-153                                
Датум: 18.06.2020. године                                                                          
           
 
 
На основу одредби члана 132. став 1. и члана 208. став 1. Закона о општем управном 
поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07,  50/10 и 66/18) и 
члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), поводом 
захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви 
извор енергије за Малу хидроелектрану "Миљацка", Друштва са ограниченом 
одговорношћу "GREEN ENERGY" Пале, Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске, на 146. редовној сједници, одржаној 18. јуна 2020. године, у 
Требињу, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. ПРЕКИДА СЕ поступaк издавања сертификата за производно постројење које 
користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Миљацка". 

2. Овај закључак је коначан и објављује се на интернет страници Регулатроне 
комисије за енергетику Републике Српске. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Друштвo са ограниченом одговорношћу "GREEN ENERGY" Пале (у даљем тексту: 
подносилац захтјева) поднијело је, дана 18.02.2020. године, Регулаторној комисији за 
енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), на прописаном 
обрасцу, Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи 
обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Миљацка", на ријеци Миљацкој, 
под бројем 01-09/20 од 29.01.2020. године (у даљем тексту: захтјев). Захтјев је 
заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-143-1/20. Према захтјеву инсталисана 
снага Мале хидроелектране ''Миљацка'' износи 2,5 MW, планирана годишња 
производња је 9.310 MWh, a изграђена је на замљишту означеном као к.ч. бр. 6/2. 6/3, 
7/2, 7/3, 544 к.о. Довлићи и 1229/3, 1409 к.о. Булози (нови премјер), што одговара к.ч. 
бр. 1821/598, 1821/599, 1821/600, 1821/601 СП Кијево и 1765 Хреша (стари премјер), 
на територији општине Источни Стари Град. 

Након прегледа захтјева и приложене документације утврђено је да је захтјев 
непотпун за даље поступање, па је од подносиоца захтјева актом број 01-143-2/20 од 
27.02.2020. године, затражено да у року од 30 дана употпуни захтјев. Подносилац је 
актом број 04-04-5/20 од 02.04.2020. године употпунио поднесени захтјев.  

Истовремено са овим поступком вођен је и поступак издавања дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''Миљацка'', у 
ком је утврђен нацрт дозволе за обављање дјелатности производње, који је упућен на 
јавно разматрање. У оквиру јавног разматрања, Регулаторна комисија је одржала и 
општу јавну расправу, дана 11.06.2020. године. 
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У поступку јавног разматрања Нацрта ове дозволе Регулаторној комисији су 
достављени коментари,  заинтересованих лица у којима је указано на неусклађеност 
техничких и енергетских податка за Малу хидроелектрану ''Миљацка''. Наиме, у 
коментарима на захтјев и нацрт дозволе указано је да су приликом извођења радова 
на Малој хидроелектрани ''Миљацка'' измијењене техничке карактеристике исте, а 
једна од кључних је да је ниво горње воде на водозахтвату према изведеном стању 
625 м.н.м., а према издатој грађевинској и употребној дозволи, као и у водној и 
еколошкој дозволи, те пројектној документацији на основу које су издати ови акти, 
ниво горње воде на водозахвату износи 620 м.н.м. Уз коментаре, у писменој форми, 
као доказ, је приложен извод из пројекта изведеног стања за Малу хидроелектрану 
''Миљацка'', те извод из протокола о испитивању уграђене опреме, сачињен од стране 
произвођача опреме ''Kolektor turboinštitut''.  

Имајући у виду природу неусаглашености техничких и енергетских података у 
управним актима који се односе на Малу хидроелектрану ''Миљацка'' и то: 

  Рјешење број 15.03-360-128/18 од 14.12.2018. године издато од стране 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, којим је 
издата грађевинска дозвола, 

  Рјешење број 15.03-360-213/19 од 10.03.2020. године издато од стране 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, којим је дато 
одобрење за употребу, 

  Рјешење број 15.04-96-65/18 од 04.09.2018. издато од стране Министарства за 
просторно уређење, грађевинасртво и екологију, којим је издата еколошка 
дозвола и 

  Рјешење о водној дозволи број 01/3-3-766-1/20 од 21.02.2020. године издато од 
стране Јавне установе ''Воде Српске'' Бијељина, 

и података из пројекта изведеног стања за Малу хидроелектрану ''Миљацка'', те 
протокола о испитивању уграђене опреме, сачињеног од стране произвођача опреме 
''Kolektor turboinštitut'', Регулаторна комисија је о томе обавијестила надлежне органе 
који су донијени наведена рјешења, ради даљег поступања.   

Одредбама  члана 132. став 1. Закона о општем управном постукту прописано је да ако 
се у току поступка појави претходно питање које чини самосталну правну цјелину без 
чијег рјешавања се не може одлучити о захтјеву за издавање дозволе, а за чије 
рјешавање је надлежан суд или други орган, може се закључком прекинути поступак, 
док надлежни орган не ријеши то питање. С обзиром на наведене околности 
Регулаторна комисија је донијела закључак од прекиду поступка издавања дозволе за 
обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани 
"Миљацка" број 01-142-22/20/Р-146-152 од 18.06.2020. године. 

Одредбама члана 6. 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), 
прописани су критеријуми за издавање сертификата, а одредбом члана 6. став 1. 
тачка а. овог правилника, прописано је да је за издавање сертификата потребна и 
дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије. Имајући у виду 
ову одредбу, као и чињеницу да је прекинут поступкак издавања дозволе за 
обављање дјелатности производње у Малој хидроелектрани "Миљацка", то се у 
поступку издавања сетификата, не може даље поступати, док надлежни органи не 
ријеше наведене неусаглашености и док се не изда дозвола за обављање дјелатности 
производње електричне енергије за ово производно постројење, то је на основу одредбе 
члана 132. став 1.  Закона о општем управном поступку, требало прекинути поступак 
издавања сертификата.  
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Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, одлучено је као у диспозитуву 
овога закључка.  

Тачка 2. диспозитива се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени 
гласник Републике Српске", број 49/09), с обзиром на коначност и одредби члана 20. 
став 5. Статура Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број 6/10 и 107/19), с обзиром на овјављивање.  

Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици, те члану 5. и 15. 
Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 
63/11). 

Правна поука: Овај закључак је коначан. 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                                                                   
  

  


