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Број: 01-415-11/21/R-22-442 
Датум: 23.12.2021. године  
                                                                                      
 
 
На основу одредби члана 119. став 5. и члана 208. став 1. Закона о општем 
управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 
50/10 и 66/18) и 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 Производно прометног друштва 
"Текстил Дијана" д.о.о. Србац за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца, 
као обновљивог извора енергије, у Соларној фотонапонској електрани "Текстил 
Дијана", Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 22. редовној 
сједници, одржаној 23. децембра 2021. године, у Требињу, донијела 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
ОБУСТАВЉА СЕ поступак по Захтјеву за продужење прелиминарног права на 
подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије 
сунца, као обновљивог извора енергије, у Соларној фотонапонској електрани 
"Текстил Дијана",  Производно прометног друштва "Текстил Дијана" д.о.о. Србац.  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 24. септембра 2021. године Производно прометно друштво "Текстил Дијана" 
д.о.о. Србац (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је захтјев за 
продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије 
коришћењем неакумулисане енергије сунца као обновљивог извора енергије у 
Соларној фотонапонској електрани "Текстил Дијана", инсталисане снаге 250 kW и 
планиране годишње производње електричне енергије од 343.932,07 kWh.  

Прелиминарно право на подстицај одобрено је рјешењем регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске број 01-415-6/21/Р-14-344 од 16. септембра 2021. 
године, са периодом трајања до 1. октобра 2021. године, што је податак који је 
подносилац навео у свом захтјеву за одобрење прелиминарног права на 
подстицај.  

Приликом подношења захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
подносилац је у образложењу је навео да је дошло до грешке приликом уписа 
године за планирани почетак рада електране, а такође је достављена копија 
Уговора о сурадњи, испоруци и уградњи опреме са извођачем "НРГ" д.о.о. из 
Сарајева са којим је договорен ангажман по систему "кључ у руке".   



  

Међутим, дана 22. децембра 2021. године подносилац захтјева доставио је 
Регулаторној комисији обавјештење у коме се каже да нису у могућности да 
доставе докезе да је реализовано више од 50% вриједности наведене у студији 
економске оправданости, јер су због кашњења у испоруци потребне опреме 
помјерени рокови за завршетак радова на изградњи соларне електране и 
реализација пројекта помјера се на сљедећу, 2022. годину. Из овога образложења 
произилази да је подносилац захтјева одустао од захтјева у смислу одредбе 
члана 120. став 1. Закона о општем управном поступку.  

Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, овај поступак је требало 
обуставити, због одустанка странке од захтјева, 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: 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.  
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