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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-577-4/21/Р-29-65 
Датум: 10.03.2022. 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 соларну електрану "Луг 3", 
привредног друштва "ППА" д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука, 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 29. редовној 
сједници, одржаној 10.03.2022. 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 соларна електранa "Луг 3", привредног 
друштва "ППА" д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука, број 50/21 од 
28.10.2021. године, као непотпун. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Привредно друштво "ППА" д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука (у даљем 
тексту: подносилац захтјева) поднијело је дана 11.11.2021. 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 соларну електрану "Луг 3", број 50/21 од 
28.10.2021. године (у даљем тексту: захтјев). Захтјев је у Регулаторној комисији 
заведен под бројем 01-577-1/21. 

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 испуњавањa критеријума за 
издавање сертификата прописаних чланом 6. Правилника, актом број 01-577-2/21 
од 07.12.2021. године, обавијестила подносиоца захтјева о недостацима и 
затражила њихово отклањање. Обавјештењем је од подносиоца захтјева, између 
осталог, затражено да Регулаторној комисији поднесе захтјев за издавање 
дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије с циљем 
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прибављања дозволе, а све у складу са Правилником о издавању дозвола 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 75/21). Критеријум за издавање 
сертификата је посједовање дозволе за обављање дјелатности производње 
електричне енергије, с обзиром да је, у складу са чланом 18. став 2. Закона о 
електричној енергији, прописано да je произвођач, који производи електричну 
енергију у више објеката чија је укупна снага већа од 1 MW, дужан да прибави 
дозволу за производњу електричне енергије. Регулаторна комисија је подносиоцу 
захтјева претходно издала сертификате за производна постројења којима се 
потврђује да производе електричну енергију користећи обновљиви извор енергије 
за пет објеката и то за: Малу соларну електрану "Инцел" инсталисане снаге 329,13 
kWp, Малу соларну електрану "Инцел 2" инсталисане снаге 259,20 kWp, Малу 
соларну електрану "Торич 2" инсталисане снаге 167,2 kWp, Малу соларну 
електрану "Дијамант 2" инсталисане снаге 49,35 kWp и Малу соларну електрану 
"Дијамант 3" инсталисане снаге 49,35 kWp. Подношењем захтјева за издавање 
сертификата за Малу соларну електрану "Луг 3" инсталисане снаге 148,2 kWp, 
подносилац захтјева, као произвођач, производи електричну енергију у укупно 
шест производних објеката чија је укупна инсталисана снага 1.002,43 kWp, за шта 
му је потребна дозвола за обављање дјелатности производње електричне 
енергије.  

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 
07.12.2021. године, односно Регулаторној комисији није поднио захтјев за 
издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у 
циљу прибављања дозволе.  

Имајућу у виду да подносилац захтјева није употпунио поднесени захтјев у 
остављеном року од 30 дана, те да је 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                                           

 


