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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-435-17/20/Р-2-201 
Датум: 27.05.2021. године  

 

На основу одредби члана 127. 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 45.а став 4. 
Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 70/10 и 7/19), одлучујући о захтјеву Удружења 
Еко центар Чајниче за стицање статуса умјешача у поступку издавања 
сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Прелив", по 
захтјеву ''Credo Invest RS'' друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука, 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 2. редовној сједници, 
одржаној 27.05.2021. године у Требињу, донијела је сљедећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Утврђује се да Удружење Еко центар Чајниче, нема властито право нити правни 
интерес да као странка учествује у поступку издавања сертификата за 
производно постројење Мала хидроелектрана "Прелив", по захтјеву ''Credo 
Invest RS'' друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дана 20.05.2021. године, Удружење Еко центар Чајниче (у даљем тексту: 
подносилац захтјева), под бројем 01-5/21 поднијело је Регулаторној комисији за 
енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) захтјев 
за стицање статуса умјешача у поступку издавања сертификата за производно 
постројење Мала хидроелектрана "Прелив", по захтјеву ''Credo Invest RS'' 
друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука.  

Подносилац је у захтјеву истакао да поред циљева као што је заштита животне 
средине, има за циљ и промоцију и заштиту природног наслеђа, у сврху 
доприноса одрживом развоју заједнице, ширење еколошке свијести и еколошког 
морала свих чланова заједнице са посебним акцентом на младе, те 
учествовање у свим видовима друштвеног живота у циљу очувања и 
унапређења животне средине и испуњења друштвених захтјева примјерених 
еколошки свјесног човјека.  

Подносилац у захтјеву наводи да има потребу и интерес да буде укључен у 
поступак издавања сертификата за Малу хидроелектрану "Прелив", с обзиром 
да му је подручје oпштине Чајниче од посебног интереса, да постројење Мале 
хидроелектране "Прелив" има захват у градској зони и да највећи дио 
ускраћеног водотока припада градској зони, те да је велики број грађана 
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заинтересован и везан за овај амбијентални водени ток. Такође, подносилац 
захтјева је навео и додатне разлоге за учествовање у поступку издавања 
сертификата, а то су уговор о концесији или уступању добра на коришћење који 
је недоступан јавности, те је навео да према сазнањима ова хидроелектрана 
ради дужи временски период, а непознато је јавности да ли има употребну 
дозволу, односно да ли је било техничког пријема. Подносилац истиче да је 
фокус интересовања употребна дозвола и технички пријем из разлога јер му 
није познато да ли је утврђен минимални еколошки проток, и када и како се 
контролише обзиром да је предвиђено еколошком дозволом за ово постројење, 
те да је грађанима видљиво одступање од услова из првобитне еколошке 
дозволе и низ видљивих функционалних недостатака у амбијенталном 
регулисаном дијелу тока рјечице Врело.  

Након прегледа захтјева, утврђено је да подносилац захтјева није образложио 
постојање посебног права или правног интереса да у потупку издавања 
сертификата учествује као странка у смислу одредбе члана 127. Закона о 
општем управном поступку (у даљем тексту: ЗУП) и члана 45.а Правилника о 
јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (у даљем тексту: Правилник). 
Одредбама члана 38. ЗУП-а и члана 45.а Правилника је прецизно прописано да 
је странка лице по чијем захтјеву је покренут поступак или против кога се води 
поступак или лице које ради заштите својих права или правних интереса има 
право да учествује у поступку. Супротно овоме, у захтјеву је образлажена 
потреба учешће у поступку ради зашите јавног интереса, а што представља 
вршење прописане надлежности појединих јавних органа.  

Регулаторна комисија је, на 2. редовној сједници, одржаној 27.05.2021. године, 
размотрила захтјев подносиоца да буде странка у поступку, након чега је 
утврђено да не постоји посебно право, нити посебан правни интерес да 
подносилац захтјева буде странка у поступку издавања сертификата у смислу 
наведених одредби ЗУП-а и Правилника.  

С обзиром на наведени чињенични и правни основ, 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 рјешења.        

 

Достављено:                                                                                Предсједник                                                                                                                                                 

-  подносилац захтјева;                                                                 
-  ''Credo Invest RS'' д.о.о. Бања Лука;                                 Владислав Владичић                       
-  спис предмета. 


