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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-457-8/21/Р-24-6 
Датум: 26.01.2022. године              

 

На основу одредби члана 56. став 2. и члана 208. Закона о општем управном 
поступку ("Службени гласник Републике Српске", 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 16. 
став 2. Правилника о издавању сертификата за производно постројење које 
производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној 
когенерацији ("Службени гласник Републике Српске", број 112/13, 60/16, 112/17 и 
85/21), одлучујући о захтјеву за издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Дренова", 
привредног друштва "ЋОРИЋ-ДЕНАРТ" д.о.о. Прњавор, Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске је, на 24. редовној сједници, одржаној 26.01.2022. 
године, у Требињу, донијела 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које 
користи обновљиви извор енергије Малa хироелектранa "Дренова", привредног 
друштва "ЋОРИЋ-ДЕНАРТ" д.о.о. Прњавор, број 2100-РR-29/2021 од 16.08.2021. 
године, као непотпун. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво "ЋОРИЋ-ДЕНАРТ" д.о.о. Прњавор (у даљем тексту: 
подносилац захтјева) поднијело је дана 19.08.2021. године, Регулаторној комисији 
за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев 
за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви 
изворе енергије за Малу хироелектрану "Дренова", број 2100-РR-29/2021 од 
16.08.2021. године (у даљем тексту: захтјев). Захтјев је у Регулаторној комисији 
заведен под бројем 01-457-1/21. Малу хидроелектрану "Дренова" чине објекти, 
постројења и опрема који технички – технолошки представљају цјелину у смислу 
производње електричне енергије  (брана и акумулација Дренова, тлачни цјевовод, 
машинска зграда, одводни канал), од којих су неки већ постојали (брана и 
акумулација Дренова), а неки су новоизграђени (тлачни цјевовод, машинска 
зграда и одводни канал). 

Прегледом поднесеног захтјева и приложене документације у смислу одредбе 
члана 15. став 1. Правилника о издавању сертификата за производно постројење 
које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у 
ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник), утврђено је да је захтјев 
непотпун, како би се по истом могло даље поступати. Регулаторна комисија је, на 
основу одредбе члана 16. став 1., a у погледу испуњавању критеријума за 
издавање сертификата прописаних чланом 6. Правилника, актом број 01-457-2/21 
од 08.09.2021. године, обавијестила подносиоца о недостацима и затражила 
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њихово отклањање, односно достављање недостајуће документације и 
релевантних информација, који се, између осталог, односе на:  акте за 
прикључење Мале хидроелектране Дренова на дистибутивни систем, доказе о 
употребним и грађевинским дозволама за објекте који техничко – технолошки 
представљају Малу хидроелектрану "Дренова" (подносилац захтјева је у поступку 
доставио Рјешење о издавању употребне дозволе за Малу хидроелектрану 
"Дренова" издато 29.12.2020. године под бројем Одјељења за просторно уређење 
Општине Прњавор 04-360-220/20 (у даљем тексту: Употребна дозвола) и Рјешење 
о издавању грађевинске дозволе за Малу хидроелектрану "Дренова" издато 
27.08.2020. године под бројем Одјељења за просторно уређење Општине 
Прњавор 04-360-138/20 (у даљем тексту: Грађевинска дозвола), које се односе 
само на машинску зграду Мале хидроелектране "Дренова"), доказе надлежног 
орагана о водним актима за објекте који техничко – технолошки представљају 
Малу хидроелектрану "Дренова" (подносилац захтјева је у поступку доставио 
Рјешење о водној дозволи број Јавне установе "Воде Српске" Бијељина 01/3-4-
5763-2/20 од 17.11.2020. године (у даљем тексту: Водна дозвола), које се односи 
само на машинску зграду Мале хидроелектране "Дренова" и чији је период 
важења до 17.11.2021. године). За отклањање евидентираних недостатака и 
допуну захтјева остављен је рок од 30 дана, а подносилац захтјева је упозорен на 
посљедице пропуштања овог рока, односно да ће захтјев за издавање 
сертификата, у случају да недостаци не буду отклоњени како би се по захтјеву 
могло поступати, бити одбачен као непотпун.  

Подносилац захтјева није поступио по наведеном обавјештењу и није у потпуности 
отклонио евидентиране недостатке на које је упозорен у обавјештењу од 
08.09.2021. године. Подносилац захтјева није доставио употребну и грађевинску 
дозволу и водну дозволу за новоизграђени тлачни цјевовод са хидрауличким 
органима и одводни канал који техничко-технолошки представљају дио Мале 
хидроелектране "Дренова" и доказе да је регулисао коришћења раније изграђених 
објеката бране и акумулације Дренова у сврху производње електричне енергије у 
Малој хидроелектрани "Дренова". Такође, поред наведеног водна дозвола за 
машински зграду Мале хидроелектране "Дренова" је истекла 17.11.2021. године и 
није достављена нова дозвола.  

Имајућу у виду да подносилац захтјева није употпунио поднесени захтјев у 
остављеном року од 30 дана, те да упозорен на посљедице пропуштања овога 
рока,  то је на основу одредбе члана 56. став 2. Закона о општем управном 
поступку и одредбе члана 16. став 2. Правилника захтјев требало одбацити, како 
је и одлучено у диспозитиву овог закључка.  

Правна поука се заснива 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 овог рјешења. 

 
 
                                                                                                          Предсједник 

                                                                                                                                                                                              
                                            Владислав Владичић                                           

 


