РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ

REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE

Број: 01-142-39/20/Р-166-348
Датум: 30.12.2020. године
На основу одредби члана 23. тачка 5. и члана 53. Закона о електричној енергији
(''Службени гласник Републике Српске'', број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190.
став 1. и 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике
Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 10. став 1. тачка 5. Статута
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник
Републике Српске", број 6/10 и 107/19), члана 33. став 1. тачка г) и члана 43. став 1.
Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 16. став 1. Правилника
о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/19), одлучујући
по захтјеву Друштва са ограниченом одговорношћу "GREEN ENERGY" (на српском
језику "ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА"), за издавање дозволе за обављање дјелатности
производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Миљацка" на ријеци
Миљацки, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 166. редовној
сједници, одржаној 30.12.2020. године, у Требињу, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне
енергије у Малој хидроелектрани "Миљацка"

1. УСВАЈА СЕ захтјев Друштва са ограниченом одговорношћу "GREEN
ENERGY" (на српском језику "ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА") за издавање дозволе за
обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој
хидроелектрани "Миљацка", на ријеци Миљацки.
2. Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије из тачке
1. овог рјешења издаје се на период важења од двије године, почев од
30.12.2020. године.
3. Саставни дио овог рјешења чини Дозвола за обављање дјелатности
производње електричне енергије и Услови дозволе за обављање
дјелатности производње електричне енергије, регистарски број: 01-142-041/86/20.
4. Koрисник дозволе је обавезан, у периоду важења дозволе, плаћати
регулаторну накнаду, квартално, на жиро рачун Регулаторне комисије, и то
за преостали период IV квартала 2020. годинe у износу од 10,75 KM, а за
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наредне године у износу, року и на начин утврђен посебним рјешењем о
регулаторној накнади Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном
гласнику Републике Српске", те интернет страници и огласној табли
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

Образложење
Друштвo са ограниченом одговорношћу "GREEN ENERGY" (на српском језику
"ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА") (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
дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој
хидроелектрани "Миљацка" на ријеци Миљацки инсталисане снаге 2,50 MW, под
бројем 01-08/2020 од 29.01.2020. године (у даљем тексту: захтјев), а који је у
Регулаторној комисији заведен 18.02.2020. године под бројем 01-142-1/20.
Након обраде поднесеног захтјева, утврђено је да захтјев садржи одређене
недостатке, па је, у складу са чланом 10. став 2. Правилника о издавању дозвола (у
даљем тексту: Правилник), од подносиоца захтјева затражено да отклони утврђене
недостатке и допуни захтјев.
Након што је подносилац захтјева отклонио утврђене недостатке и допунио захтјев,
Регулаторна комисија је, на 143. редовној сједници, одржаној 14.05.2020. године, у
Требињу, размотрила захтјев, те је, на основу члана 13. Правилника, утврдила
нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој
хидроелектрани "Миљацка" и донијела Закључак број 01-142-5/20/Р-143-106 да се,
због актуелне епидемиолошке ситуације, у поступку по захтјеву за издавање
дозволе, проведе поступак јавне расправе - консултације, путем достављања
коментара заинтересованих лица на Нацрт ове дозволе. Закључком је одређено да
се коментари на захтјев и нацрт дозволе могу доставити до 29.05.2020. године.
Регулаторна комисија је нацрт дозволе и закључак о провођењу јавне расправе
доставила подносиоцу захтјева, те објавила обавјештење за јавност на својој
интернет страници, огласној табли и у дневним новинама "ГЛАС СРПСКЕ" са
основним информацијама о захтјеву, нацрту дозволе, провођењу јавне расправе,
начину на који заинтересована лица могу добити додатне информације и остварити
увид у захтјев, начину и року достављања коментара заинтересованих лица, те
информацијама које се односе на могућност учешћа заинтересованих лица у
поступку издавања дозволе, уколико имају посебно право или правни интерес да
учествују у поступку.
У остављеном року, дана 26.05.2020. године, Регулаторној комисији су достављени
коментари на поднесени захтјев и нацрт ове дозволе, Аљоше Зечевића из
Сарајева, заступаног по пуномоћнику Самри Хаџовић, адвокату из Сарајева.
Коментари се, углавном, односе на неусклађеност техничких и енергетских податка
за Малу хидроелектрану "Миљацка". Наиме, у коментарима је наведено да су
приликом извођења радова на Малој хидроелектрани "Миљацка" измијењене
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техничке карактеристике исте, тако 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. Као доказ за
ове тврдње подносилац је доставио 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
неусаглашености техничких и енергетских података у управним актима који се
односе на Малу хидроелектрану "Миљацка", Регулаторна комисија се обратила
надлежним органима и то, Министрарству за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске и Јавној установи ''Воде Српске'' Бијељина.
Након разматрања коментара, те чињенице да је укинуто ванредно стање,
Регулаторна комисија је, на 144. редовној сједници, одржаној 26.05.2020. године, у
Требињу, на основу члана 13. став 3. Правилника, донијела Закључак број 01-14210/20/Р-144-123 о одржавању опште расправе, о додатном разматрању нацрта
дозволе и одржавању опште расправе у Источном Старом Граду, дана 11.06.2020.
године, ради прибављања коментара на захтјев и нацрт дозволе, од стране
подносиоца захтјева и других заинтересованих лица. Закључком о одржавању
опште расправе је одређено да се коментари на захтјев и нацрт дозволе, у писаној
форми, могу доставити до 15.06.2020. године. Регулаторна комисија је закључак о
одржавању јавне расправе доставила подносиоцу захтјева, те је објавила
обавјештење за јавност у дневним новинама "ГЛАС СРПСКЕ" и на својој интернет
страници са основним информацијама о захтјеву, нацрту дозволе, одржавању јавне
расправе, начину на који заинтересована лица могу добити додатне информације и
остварити увид у захтјев, начину и року достављања коментара заинтересованих
лица, те информацијама о могућности учешћа заинтересованих лица у поступку
издавања дозволе, уколико имају посебно право или правни интерес да учествују у
поступку.
Општa расправa је одржана у заказано вријеме, а на расправи су, између осталог,
поновљени коментари који су раније достављени у писменој форми.
У остављеном року није било достављених додатних коментара у писаној форми на
нацрт дозволе. Након одржане опште расправе, сачињен је извјештај са опште
расправе.
На тражење Регулаторне комисије од стране Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Републике Српске и Јавне установе ''Воде Српске''
Бијељина, су достављени одговори у вези са неусаглашеним подацима у актима
који се односе на Малу хидроелектрану ''Миљацка''. Након тога, Регулаторна
комисија је, на 146. редовној сједници, одржаној 18.06.2020. године донијела
Закључак о прекиду поступка издавања дозволе за обављање дјелатности
производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Миљацка", имајући у виду
одредбу члана 132. став 1. Закона о општем управном постукту којом је прописано 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 да Регулаторна комисија није
могла даље поступати, док надлежни органи не ријеше наведене неусаглашености то
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је, на основу одредбе члана 132. став 1. поменутог закона, прекинут поступак
издавања ове дозволе.
Подносилац захтјева је, дана 11.12.2020. године, доставио измијењени захтјев и
управне акте и другу документацију са отклоњеним неусаглашеностима, што је био
разлог за доношење Закључка о прекиду поступка издавања дозволе за обављање
дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Миљацка".
Након тога, Регулаторна комисија је, на 163. редовној сједници, одржаној
16.12.2020. године, у Требињу, размотрила измијењени захтјев и достављену
измијењену документацију, те је, на основу одреби члана 13. став 2. и 3.
Правилника, утврдила нови нацрт дозволе за обављање дјелатности производње
електричне енергије и донијела закључак о јавном разматрању и одржавању опште
расправе у Источном Старом Граду, дана 25.12.2020. године, ради прибављања
коментара на захтјев и нацрт дозволе, од стране подносиоца захтјева и других
заинтересованих лица. Закључком о одржавању опште расправе је одређено да се
коментари на захтјев и нови нацрт дозволе, у писаној форми, могу доставити до
25.12.2020. године. Регулаторна комисија је нови нацрт дозволе и закључак о
одржавању јавне расправе доставила подносиоцу захтјева, те је објавила
обавјештење за јавност у дневним новинама "ГЛАС СРПСКЕ" и на својој интернет
страници са основним информацијама о захтјеву, нацрту дозволе, одржавању јавне
расправе, начину на који заинтересована лица могу добити додатне информације и
остварити увид у захтјев, начину и року достављања коментара заинтересованих
лица, те информацијама о могућности учешћа заинтересованих лица у поступку
издавања дозволе, уколико имају посебно право или правни интерес да учествују у
поступку.
У поступку јавног разматрања новог нацрта, Регулаторној комисији су 23.12.2020.
године, достављени коментари од стране Аљоше Зечевића из Сарајева, заступаног
од стране пуномоћника Самре Хаџовић, адвоката из Сарајева. Достављени
коментари се односе на неусклађеност измијењеног захтјева од 11.12.2020. године,
Рјешења о продужењу прелеминарног права на подстицај за производњу
електричне енергије у Малој хидроелектрани "Миљацка" број 01-480-24/18/Р-163316 од 16.12.2020. године, те утврђеног новог нацрта дозволе. Неусклађености се
односе на планирану годишњу производњу електране на прагу која је у нацрту
утврђена у количини од 7.500 [МWh], а у Рјешењу о продужењу прелеминарног
права на подстицај 9.310 [МWh], као и на номиналну снагу погонске машине
(тубина, мотор и др.) која према захтјеву износи укупно 2,124 [МW], а у нацрту
укупно 2,50 [МW] (аг. бр. 1: 1,25 и аг. бр. 2: 1,25). Такође, у коментарима се наводи
да и даље нису рјешени имовинско-правни односи на дијелу водозахвата.
Oпштa расправа je одржана у заказано вријеме. На општој расправи, којој су, поред
представника Регулаторне комисије, присуствовали представници подносиоца и
Општине Источни Стари Град, није било коментара, сугестија нити било каквих
приједлога за измјену нацрта дозволе. Након расправе, овлашћени представници
Регулаторне комисије су извршили обилазак, преглед и фотографисање
постројења Мале хидроелектране "Миљацка", те оставрили увид у податке са
називних плочица уграђених турбина, генератора и осталих елемената и опреме
непосредно на лицу мјеста у машинској хали и извршили обилазак водомјерне
станице и водозахвата Мале хидроелектране "Миљацка". Тако је, између осталих
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података на натписној плочици уграђене турбине серијског броја TF-141-1 уписана
номинална снага 1062 [kW] док је на натписној плочици уграђене турбине серијског
броја TF-141-2 уписана номинална снага 1062 [kW].
У остављеном року није било додатних коментара у писаној форми на нацрт
дозволе.
Након одржане опште расправе, сачињен је извјештај са опште расправе од стране
водитеља поступка. Поред тога, дана 29.12.2020. године, подносилац захтјева је,
Регулаторној комисији, доставио документацију произвођача турбина уграђених у
Малој хидроелектрани ''Миљацка'' - ''Kolektor Turboinštitut'', Словенија која се односи
на номиналне параметре уграђених турбина. Утврђено је да су ови подаци
усаглашени са подацима са натписних плочица уграђених турбина и да појединачна
номинална снага обје уграђене турбине износи по 1,062 [МW].
Регулаторна комисија је, на 166. редовној сједници, одржаној 30.12.2020. године,
размотрила достављене коментаре, извјештај водитеља поступка са приједлогом
рјешења о издавању дозволе, укључујући приједлог услова дозволе, као и
цјелокупан захтјев за издавање дозволе са приложеном документацију, на основу
чега је утврђено да су се испунили услови за усвајање захтјева за издавање
дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој
хидроелектрани "Миљацка", па је одлучено као у тачки 1. и 3. диспозитива овог
рјешења.
Имајући у виду одредбу члана 6. став 1. тачка а) Правилника, а узимајући у обзир
чињеницу да се дозвола за обављање дјелатности производње електричне
енергије у Малој хидроелектрани "Миљацка" издаје први пут, то је тачком 2.
диспозитива овог рјешења одлучено да се ова дозвола изда на период важења од
двије године.
Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 24. став 1. Закона о
енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), којим је прописано
да се финансирање Регулаторне комисије, између осталог, обезбјеђује из
годишњих накнада од енергетских субјеката, те члану 57. Правилника, којим је
дефинисано да се износ регулаторне накнаде утврђује посебним рјешењем о
регулаторној накнади коју доноси Регулаторна комисија и да се иста плаћа током
периода важења дозволе. Поред тога, подносиоцу захтјева одређена је
регулаторна накнада за преостали пероид IV квартала 2020. године у износу од
10,75 КМ, док ће за наредне године висина регулаторне накнаде бити утврђена
посебним рјешењем Регулаторне комисије у складу са буџетом Регулаторне
комисије за енергетику Републике Српске, усвојеним од стране Народне скупштине
Републике Српске.
Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 20. став 3. Закона
о енергетици и члану 16. став 4. и 5. Правилника.
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).
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Поука о правном лијеку: 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 овог
рјешења.
Достављено:
- "GREEN ENERGY" д.о.о. (превод на
српском језику "ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА"),
- интернет страница,
- огласна табла и
- а/а.

Предсједник
Владислав Владичић
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