
Улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7; тел. +387 (0)59 272 400; факс: 272 430; www.reers.ba;  
e-пошта:regulator@reers.ba Рачун број: 5550090026695723 код Нове банке АД Бањалука 

1 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-546-4/22/P-62-14   
Датум: 26.01.2023. године 
 
На основу одредби члана 56. став 2. 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) и члана 11. став 3. 
Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 
75/21), одлучујући по захтјеву подносиоца М ФАРМ д.о.о., за издавање дозволе за 
обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом, 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 62. редовној сједници, 
одржаној 26.01.2023. године, у Требињу, донијела је  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 
снабдијевања и трговине електричном енергијом број 31/22 од 7.10.2022. године, 
подносиоца М ФАРМ д.о.о.,  као неуредан. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Привредно друштво М ФАРМ д.о.о. (у даљем тексту: подносилац захтјева) је, у 
складу са Правилником о издавању дозвола (у даљем тексту: Правилник), 
Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија), на прописаном обрасцу, поднијело Захтјев за издавање 
дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом 
број 31/22 од 7.10.2022. године, који је у Регулаторној комисији примљен дана 
20.10.2022. године и заведен под бројем 01-546-1/22.  

Након прегледа поднесеног захтјева и приложене документације, утврђено је да 
захтјев садржи одређене недостатке, како би се по истом могло даље поступати, па 
је од подносиоца захтјева, на основу одредбе члана 11. став 2. Правилника, актом 
број 01-546-2/22 од 07.11.2022. године, тражено да у року од 30 дана отклони 
недостатке у поднесеном захтјеву, те да достави недостајућу документацију, која је 
од битног значаја за одлучивање о захтјеву. Истим актом, подносилац захтјева је 
упозорен на посљедице пропуштања рокa од 30 дана за отклањање недостатака у 
захтјеву, односно да ће, у том случају, поднесени захтјев закључком бити одбачен 
као неуредан, а на основу одредбе члана 56. став 2. Закона о општем управном 
поступку и члана 11. став 3. Правилника. 

Подносилац захтјева у остављеном року није доставио тражену документациу, али 
је дана 20.01.2023. године, путем електронске поште Регулаторној комисији 
доставио приједлог за привремено обустављање овог поступка, ради болести 
актуелног директора, при чему његово разрјешење изискује одређени временски 
период. Подносилац захтјева се изјаснио да услијед именовања другог одговорног 
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лица, документи који су раније достављени у овом поступку, неће бити релевантни.  
Имајући у виду наведене разлоге, није се могао прихватити приједлог за прекид 
поступка, јер наведени разлози не представљају правна питања, без чијег се 
рјешења не може одлучити о захтјеву за издавање дозволе, у смислу одредбе члана 
132. став 1. Закона о општем управном поступку. 

Регулаторна комисија је, на 62. редовној сједници, одржаној 26.01.2023. године, 
размотрила цјелокупан спис у овом предмету и утврдила да у остављеном року нису 
отклоњени недостаци у захтјеву, односно није достављена додатно тражена 
документација, иако је упозорено на посљедице пропуштања утврђеног рока, то су 
се, у смислу одредби члана 56. став 2. Закона о општем управном поступку и члана 
11. став 3. Правилника, стекли услови за доношење закључка којим се захтјев 
подносиоца одбацује као неуредан.  

С обзиром на наведени чињенични и правни основ, на 62. редовној сједници 
Регулатроне комисије, одржаној 26.01.2023. године, захтјев је одбачен као 
неуредан, како је одлучено у диспозитиву овог закључка.  

Подносиоцу захтјева остаје могућност да у наредном периоду поднесе потпун и 
уредан захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и 
трговине електричном енергијом.   

Правна поука заснива се на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени 
гласник Републике Српске", број 49/09) и одредбама члана 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.  

 
 
 

Предсједник 
 
 

Владислав Владичић 

                                                                                                                                                     
Достављено: 

 М ФАРМ д.о.о.; 
- интернет страница и 
- а/а. 


