РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ

REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE

Број: 01-67-5/20/Р-147-155
Датум: 02.07.2020. 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 10. став 3.
Правилника о издавању дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број
7/19), одлучујући о захтјеву за издавање дозволе за изградњу Мале
хидроелектране "Медош", привредног друштва "MEDOŠ ONE" д.о.о. Бања Лука,
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 147. редовној сједници,
одржаној 02.07.2020. године, у Требињу, донијела је
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтјев за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране
"Медош", број 01-01/20 од 17.01.2020. године, привредног друштва "MEDOŠ ONE"
д.о.о. Бања Лука, као неуредан.
Образложење
Привредно друштво "MEDOŠ ONE" д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: подносилац
захтјева) подниjeло је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у
даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање дозволе за изградњу
Мале хидроелектране "Медош" на ријеци Дрињачи (у даљем тексту: захтјев),
инсталисане снаге 4,71 MW. Захтјев је примљен у Регулаторној комисији дана
31.01.2020. године и заведен под бројем 01-67-1/20.
За наведени производни електроенергетски објекат Регулаторна комисија је,
Рјешењем број 01-330-16/16/P-29-311 од 27.10.2016. године издала дозволу за
изградњу, на период важења до 11.03.2018. године, а који је продужен Рјешењем
број 01-207-14/18/Р-89-190 од 02.08.2018. године до 11.03.2020. године. С обзиром
да је протекао период на који је важила наведена дозвола, те имајући у виду
чињеницу да објекат није изграђен, подносилац захтјева је поднио нови захтјев
за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Медош", те је навео
разлоге због којих објекат није изграђен и активности које су до сада проведене.
Након прегледа поднесеног захтјева и приложене документације, утврђено је да
подносилац захтјева није доставио сву потребну докумнетацију, односно да је
захтјев неуредан да би се по њему могло даље поступати. Због тога је од
подносиоца захтјева, актом број 01-67-2/20 од 07.02.2020. године, на основу
одредбе члана 10. став 2. Правилника о издавању дозвола (у даљем тексту:
Правилник), затражено да у року од 30 дана допуни поднесени захтјев и достави
недостајућу документацију. Овим актом је тражено да се достави: актуелни извод
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из судског регистра, измјене Главног пројекта за изградњу Мале хидроелектране
„Медош“, Електроенергетска сагласност за прикључење Мале хидроелектране
„Медош“, доказ да је регулисана концесија за Малу хидроелектрану „Медош“ у
погледу рокова који прецизирају период изградње предметне електране, те друга
недостајућа документација. Истим актом, подносилац захтјева је посебно
упозорен на посљедице пропуштања рока од 30 дана за достављање тражене
документације, односно да ће, у том случају, поднесени захтјев закључком бити
одбачен као неуредан, а на основу одредбе члана 56. став 2. Закона о општем
управном поступку и члана 10. став 3. Правилника.
Подносилац захтјева није у остављеном року, у потпуности допунио захтјев како је
то од њега тражено, односно није доставио доказ да је од надлежног органа
прибавио сагласност за продужење рока изградње ове електране и није ускладио
Уговор о концесији за изградњу и коришћење Мале хидроелектране "Медош" на
ријеци Дрињачи по овом питању.
Имајући у виду чињеницу да подносилац захтјева није у потпуности допунио
захтјев у остављеном року, иако је упозорен на посљедице пропуштања, то су се,
у смислу одредби члана 56. став 2. Закона о општем управном поступку и члана
10. став 3. Правилника, стекли услови да се захтјев подносиоца одбаци као
неуредан. С обзиром на наведени чињенични и правни основ, на 147. редовној
сједници Регулаторне комисије, одржаној 02.07.2020. године, одлучено је као у
диспозитиву овог закључка.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. 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:

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
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