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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-518-8/22/Р-60-475  
Датум: 28.12.2022. године                                                                

                                                   

На основу одредби члана 15. став 2. тачка 1. и члана 19. Закона о електричној 
енергији (''Службени гласник Републике Српске'', број 68/20) и члана 6. став 1. тачка 
а) и члана 17. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 75/21), одлучујући по захтјеву Друштва са ограниченом 
одговорношћу "GREEN ENERGY" (на српском језику "ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА"), за 
издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 60. редовној сједници, 
одржаној 28.12.2022. године, у Требињу, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне 

енергије  
 

1. УСВАЈА СЕ захтјев Друштва са ограниченом одговорношћу "GREEN 
ENERGY" (на српском језику "ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА") за издавање дозволе за 
обављање дјелатности производње електричне енергије. 

2. Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије издаје 
се на период важења од 10 година, почев од 30.12.2022. године. 

3. Саставни дио овог рјешења чини Дозвола за обављање дјелатности 
производње електричне енергије и Услови дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије, регистарски број: 01-518-04-
1/86-1/22. 

4. Koрисник дозволе је обавезан плаћати регулаторну накнаду у периоду 
важења дозволе, у року и на начин утврђен посебним рјешењем о 
регулаторној накнади Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.  

5. Ово рјешење се објављује у "Службеном гласнику Републике Српске" и на 
интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске. 

  О б р а з л о ж е њ е 

Друштво са ограниченом одговорношћу "GREEN ENERGY" (на српском језику 
"ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА") (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је, дана 
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03.10.2022. године, Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија), на прописаном обрасцу, Захтјев за издавање 
дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном 
објекту Мала хидроелектрана "Миљацка", на ријеци Миљацка, инсталисане снаге 
2,124 MW под бројем 80/22 од 28.09.2022. године, а који је у Регулаторној комисији 
заведен под бројем 01-518-1/22.  

Подносилац захтјева је корисник дозволе за обављање дјелатности производње 
електричне енергије, која је издата рјешењем Регулаторне комисије број 01-142-
39/20/Р-166-348 од 30.12.2020. године на период важења од двије године. С 
обзиром да наведена дозвола истиче 30.12.2022. године, подносилац захтјeва је, у 
складу са Правилником о издавању дозвола (у даљем тексту: Правилник), поднио 
захтјев за продужење дозволе коришћењем обрасца за издавање нове дозволе за 
обављање дјелатности производње електричне енергије. 

Након обраде поднесеног захтјева, утврђено је да захтјев садржи одређене 
недостатке, па је у складу са чланом 11. став 2. Правилника, од подносиоца 
захтјева затражено да отклони утврђене недостатке и допуни захтјев. 

Након што је подносилац захтјева отклонио утврђене недостатке и допунио захтјев, 
Регулаторна комисија је, на 57. редовној сједници, одржаној 30.11.2022. године, у 
Требињу, размотрила захтјев и, на основу одреби члана 14. став 2. и 3. 
Правилника, утврдила нацрт дозволе за обављање дјелатности производње 
електричне енергије, те донијела закључак о јавном разматрању којим је одредила 
да се у поступку јавног разматрања нацрта ове дозволе, дана 09.12.2022. године, 
одржи општа расправа у Требињу, у просторијама Регулаторне комисије, а ради 
прибављања коментара на нацрт дозволе, од стране подносиоца захтјева и других 
заинтересованих лица. Закључком о јавном разматрању је одређено да се 
коментари у писаној форми могу доставити до 09.12.2022. године. Регулаторна 
комисија је нацрт дозволе и закључак о јавном разматрању доставила подносиоцу 
захтјева, те је објавила обавјештење за јавност у дневним новинама "ГЛАС 
СРПСКЕ" и на својој интернет страници које садржи основне информације о 
захтјеву, нацрту дозволе, поступку јавног разматрања, одржавању јавне расправе, 
начину на који заинтересована лица могу добити додатне информације и остварити 
увид у захтјев, начину и року достављања коментара заинтересованих лица, те 
информације које се односе на могућност учешће заинтересованих лица у поступку 
издавања дозволе, уколико имају посебно право или правни интерес да учествују у 
поступку. 

На општој расправи, осим запослених у Регулаторној комисији, није било осталих 
присутних заинтересованих лица.  

У остављеном року није било достављених коментара у писаној форми. Током овог 
поступка није било поднесених захтјева заинтересованих лица за учешће у 
поступку.  

Након завршетка поступка јавног разматрања, водитељ поступка је сачинио 
извјештај са јавног разматрања, те припремио приједлог рјешења о издавању 
дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, чији саставни 
дио чине Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије и 
Услови дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије.  
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Регулаторна комисија је, на 60. редовној сједници, одржаној 28.12.2022. године, 
размотрила приједлог рјешења о издавању дозволе, укључујући приједлог услова 
дозволе и извјештај са јавног разматрања, захтјев за издавање дозволе поднијет на 
прописаном обрасцу, као и сву приложену документацију према обрасцу захтјева за 
издавање дозволе и осталу достављену документацију у поступку, на основу чега је 
утврђено да су се испунили услови за усвајање захтјева за издавање дозволе за 
обављање дјелатности производње електричне енергије, па је одлучено као у тачки 
1. и 3. диспозитива овог рјешења.  

Имајући у виду одредбу члана 16. став 1. Закона о електричној енергији и члана 7. 
став 1. тачка а) Правилника, којом је прописано да се дозвола за обављање 
дјелатности производње електричне енергије издаје на период до 30 година, те да 
се подносиоцу захтјева продужава дозвола за обављање дјелатности производње 
електричне енергије, то је одлучено да се ова дозвола изда на период од 10 година, 
као у тачки 2. диспозитива овог рјешења. 

Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 24. став 1. Закона о 
енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), којим је прописано 
да се финансирање Регулаторне комисије, између осталог, обезбјеђује из 
годишњих накнада од енергетских субјеката, те члану 53. Правилника, којим је 
дефинисано да се износ регулаторне накнаде утврђује посебним рјешењем о 
регулаторној накнади коју доноси Регулаторна комисија и да се иста плаћа током 
периода важења дозволе. Ова одлука се доноси на годишњем нивоу, а на бази 
буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске усвојеног од стране 
Народне скупштине Републике Српске.  

Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 20. став 3. Закона 
о енергетици и члану 62. Правилника. 

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

Поука о правном лијеку: 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. 

Достављено:                                                                                      Предсједник 
 

- "GREEN ENERGY" д.о.о. (превод на                                 Владислав Владичић                           
     српском језику "ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА"),  
- интернет страница,                                                         
- огласна табла и 
- а/а.                                                                                        


