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На основу одредби члана 27. а у вези са одредбом члана 21. став 1. тачка б. Закона о 
обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник 
Републике Српске, број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19), члана 190. Закона о општем 
управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 
66/18), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и 
члана 23. став 3. и 32. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из 
обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, 
број 114/13, 88/14, 43/16, 29/19 и 79/19) одлучујући по захтјеву привредног друштва 
"Бук" д.о.о. Источно Сарајево, Радомира Путника 38/I, Источно Сарајево за одобрење 
прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производном 
постројењу МХЕ "Самар", Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 
154. редовној сједници, одржаној 24. септембра 2020. године, у Требињу, донијела 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев привредног друштва "Бук" д.о.о. Источно Сарајево, 
Радомира Путника 38/I, Источно Сарајево, за одобрење прелиминарног права на 
подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за 
електричну енергију коју ће производити у производном постројењу МХЕ 
"Самар", инсталисане снаге 950 kW и планиране нето годишње производње 
електричне енергије 3.800.000 kWh, као неоснован. 

2. Ово рјешење је коначно и објављује се на интернет страници Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 22. јула 2020. године Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 
примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај, у виду права на 
обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће 
производити у производном постројењу МХЕ "Самар"  привредног друштва "Бук" д.о.о. 
Источно Сарајево (у даљем тексту: подносилац захтјева), који је допуњен 31. августа и 
14. септембра 2020. године. Производно постројење гради се на земљишту означеном 
као к.ч. 2359/3, 2347/1,2359/4,982/4, 982/42, 982/43, 989/2, 2315, 2359/2, 996/2, 997/6, 
1004/2, 1003/3, 1034, 1022/4, 1029, 1003/2, 845/4, 845/6, 1003/4 к.о. Кијево и к.ч. бр. 
536/10 к.о. Тврдимићи на територији општине Источно Ново Сарајево и Трново. У 
достављеној документацији је наведено да је инсталисана снага производног 
постројења 950 kW, планирана годишња производња за коју се захтијева подстицај 
3.800.000 kWh, док је планирани почетак рада, према обрасцу захтјева, број 7-20-4 од 
16.7.2020. године, 19.03.2022. године, а према накнадно достављеном образложењу – 
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допуни прелиминарно право на подстицај се тражи до 31.12.2020. године, што се 
образлаже важењем Акционог плана Републике Српске за кориштење обновљивих 
извора енергије - у даљем тексту: Акциони план. .  

Након разматрања захтјева и приложене документације утврђено је да је стварно 
планирани почетак рада МХЕ "Самар" 19.03.2022. године. Код ове чињенице потребно 
је имати у виду да се количине електричне енергије из обновљивих извора намијењене 
за подстицање, утврђују Акционим планом, који на основу одредбе члана 10. став 1. 
Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, доноси Влада 
Републике Српске. На основу одредбе члана 11. став 1. истога закона Акциони план се 
доноси на одређени период. Акционим планом (Службени гласник Републике Српске, 
број 111/15, 5/16, 97/18 и 3/20) је утврђено да се количине електричне енергије 
намијењене за подстицај односе на период од 2015. до 2020. године, са прецизираним 
количинама електричне енергије по појединим годинама. Према томе, Акционим 
планом није предвиђено подстицање производње електричне енергије из обновљивих 
извора након 2020. године, па тиме ни у планирано вријеме почетка рада овога 
производног постројења у 2022. години. 

Иако је подносилац у допуни захтјева тражио одобрење прелиминарног права до 
31.12.2020. године, до када је Акционим планом предвиђено подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора, ово право се не може парцијално 
одобравати, имајући у виду да је планиран завршетак радова на овом производном 
постројењу, односно почетак његовор рада у марту 2022. године. 

С обзиром на наведени чињенични и правни основ, захтјев подносиоца је требало 
одбити као неоснован, како је и одлучено у тачки 1. диспозитива овога рјешења. 

Тачка 2. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о 
енергетици, с обзиром на коначност и на одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени 
гласник Републике Српске, број 6/10 и 107/19), с обзиром на објављивање.  

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и 
члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 
109/05 и 63/11). 
 

Правна поука: 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. 

   
                                                                                                                  Предсједник 
 

                                                                                                          Владислав Владичић 

 


