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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-522-3/21/Р-18-380  
Датум: 12. новембар 2021. године 

 
На основу одредби члана 208. 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), одлучујући по захтјеву 
МХ "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње ЗП 
"Електро Добој" а.д. Добој, за продужење рока прелиминарног права на 
подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидрпелектрани 
"Пакленица", Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 18. 
редовној сједници, одржаној 12. новембра 2021. године, у Требињу, донијела 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтјев МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. 
Требиње ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, број 12487/2021. године од 14. октобра 
2021. године, за продужење рока прелиминарног права на подстицај за 
производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани "Пакленица".  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње ЗП "Електро Добој" 
а.д. Добој, поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске 
захтјев, број 12487/2021. године од 14. октобра 2021. године, за продужење 
прелиминарног права на подстицај у Малој хидроелектрани "Пакленица", а који је 
примљен у Регулаторној комисији дана 21. октобра 2021. године.  

Подносилац је у захтјеву навео да је у току процес реорганизације унутар МХ 
"ЕРС" МП који подразумијева правно раздвајање електроенергетских дјелатности 
производње, трговине и снабдијевања електричном енергијом од дјелатности 
дистрибуције електричне енергије. Тако је потребно извршити статусне промјене и 
у вези са производним постројењем МХ "Пакленица", продајом производног 
постројења или на неки други начин. Пошто су кратки рокови за предузимање свих 
тих активности, захтијева доношење рјешења о прелиминарном праву на 
подстицај.   

Имајући у виду захтјев странке, као и чињеницу да је за ово постројење издато 
рјешење Регулаторне комисије број 01-372-6/17/Р-53-190 од 31. јула 2017. године, 
којим је остварено право на подстицај, то је захтјев странке у цјелости 
неразумљив и безпредметан, будући да је немогуће захтијевати резевацију 
количина електричне енергије у систему подстицаја, у виду прелиминарног права 
на подстицај, у ситуацији када је већ остварено право на подстицај на основу 
наведеног правоснажног рјешења.  
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Захтјев је такве природе, да се по истом није могло даље поступати, а недостаци 
у захтјеву се нису могли отклонити ни накнадним допуњавањем, у смислу 
одредбе члана 56. став 1. Закона о општем управном поступку.  

Имајући у виду да се није могло поступити по овом захтјеву, услијед недостатака 
који се ни накнадно нису могли отлонити, то је у смислу одредбе члана 56. став 2. 
и члана 208. Закона о општем управном поступку захтјев требало одбацити, како 
је одлучено у диспозитиву овог закључка. 

Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана 25. Закона о енергетици 
(Службени гласник Републике Српске, број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о 
управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11). 
 
Правна поука: 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 

                                                                                          
 


