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На основу одредби члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19), 
члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике 
Српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и члана 32. Правилникa о подстицању 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији 
(Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16, 29/19 и 79/19) 
одлучујући по захтјеву за продужење рока за прибављање документације за 
остварење права на подстицај, у производном постројењу Мала хидроелектрана 
„Дренова“, привредног друштва „ЋОРИЋ ДЕНАРТ“ д.о.о. Прњавор, Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске је, на 11. редовној сједници, одржаној 26. 
августа 2021. године, у Требињу, донијела 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев привредног друштва „ЋОРИЋ ДЕНАРТ“ д.о.о. Прњавор за 
продужење рока за прибављање документације за остварење права на 
подстицај од 24. јуна 2021. године, као неоснован. 

2. Ово рјешење је коначно и објављује се на интернет страници и огласној табли 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 29.06.2021. године у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) је примљен Захтјев за продужење рока за 
прибављање документације за остварење права на подстицај од 24.06.2021. године, 
у производном постројењу Мала хидроелектрана „Дренова“, привредног друштва 
„ЋОРИЋ ДЕНАРТ“ д.о.о. Прњавор, који је насловљен као „Захтјев за продужење 
сертификације“. 

Претходно је овом привредном друштву рјешењем Регулаторне комисије број 01-434-
8/16/Р-23-253 од 25. августа 2016. године одобрено прелиминарно право на 
подстицај производње електричне енергије у овом производном постројењу у виду 
права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију коју 
ће производити у Малој хидроелектрани „Дренова“, номиналне активне снаге на 
турбини 105 kW и планиране годишње производње од 829.400 kWh, која се гради на 
ријеци Вијаки, на земљишту означеном као к.ч. 1641/2 к.о. Дренова (нови премјер), а 
што по старом премјеру одговара к.ч. 509/5 и к.ч. 502/4 к.о. Дренова (изван обухвата 
градског грађевинског земљишта) општина Прњавор и то до 24. јула 2017. године. 
Касније је више пута издавано рјешење о одобрењу прелиминарог права на 
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подстицај за ово производно постројење, имајући у виду чињеницу да су постојале 
раположиве количине електричне енергије у систему подстицаја. Рјешењем о 
одобрењу прелиминарног правна на подстицај број 01-229-6/19/Р-115-147 од 20. јуна 
2019. године подносиоцу је одобрен максимално прописани период трајања 
прелиминарног права од три године, који је према овом рјешењу истицао 20. јула 
2020. године, а који је из оправданих разлога, односно општепознате епидемиолошке 
ситуације изазване вирусом „COVID 19“, рјешењем Регулаторне комисије број 01-
229-12/19/Р-149-183 од 30. јула 2020. године продужен до 31.12.2020. године. Овим 
рјешењем је утврђен и рок за прибављање документације у циљу остваривања 
коначног права на подстицај, до 30. јуна 2021. године. 

Након разматрања захјева за продужење рока за прибављање документације за 
остварење права на подстицај од 24.06.2021. године утврђено је да је за ово 
производно постројење прибављена употребна дозвола рјешењем Одјељења за 
просторно уређење, Општине Прњавор број 04-360-220/20 од 29.12.2021. године. 
Дакле, употребна дозвола је благовремено прибављена у периоду одобреног 
прелиминарног права, који је био утврђен до 31.12.2020. године. Прибављањем 
употребне дозволе је завршена изградња овога производног постројења, које је 
могло отпочети са радом у смислу одредбе члана 25. став 3. Правилника о 
подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицају). 

Имајући у виду чињеницу, да је дана 31.12.2020. године истекао максимално 
прописани период за прелиминарно право, те да је 30.06.2021. године, безуспјешно 
протекао рок за прибављање документације за остваривање коначног права на 
подстицај, тиме је престало право на резервисање количина електричне енергије у 
систему подстицаја, у смислу одредбе члана 34. став 5. Правилника о подстицају. 

С обзиром да је подносилац захтјева прибавио употребну дозволу на основу које 
може почети са радом подносиоцу захтјева остаје могућност, да након прибављања 
потребне документације, поднесе захтјев за одобрење права на подстицај све док 
има расположивих количина за подстицај према Акционом плану Републике Српске 
за кориштење обновљивих извора енергије (Одлука о усвајању Акционог плана 
Републике Српске објављена је у Службеном гласнику Републике Српске, број 
111/15, 5/16, 97/18, 3/20 и 124/20).  

С обзиром на наведени чињенични и правни основ, утврђено је да је захтјев за 
продужење рока за прибављање документације у цјелости неоснован, те одлучено 
као у тачки 1. диспоцитива овога рјешења. 

Тачка 2. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона 
о енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог закона и 
одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 
6/10 и 107/19), с обзиром на објављивање.  

Правна поука заснива се на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 

5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 
109/05 и 63/11). 
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Правна поука: 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. 

 

   
                                                                                                                  Предсједник 
 
 

                                                                                                          Владислав Владичић                                                                                                        


