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На основу одредби члана 21. став 6. Правилника о  подстицању производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикaсној когенерацији  
(Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16, 29/19 и 79/19), 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће 
 

 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 
о пријему комплетних захтјева  

за одобрење права на подстицај производње  
електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у  

соларним електранама 
 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 30. децембра 2020. 
године и 10. марта 2021. године од Акционарског друштва "Рафинерија нафте 
Брод", примила захтјеве за одобрење права на подстицај за електричну 
енергију која ће се производити у малим соларним постројењима "РНБ Солар 
1", "РНБ Солар 2", "РНБ Солар 3" и "РНБ Солар 4".  
У захтјевима је наведено да је планирана годишња производња 280.000 kWh, 
појединачно за свако постројење. Инсталисана снага производних постројења 
МСЕ "РНБ Солар 1", МСЕ "РНБ Солар 3" и МСЕ "РНБ Солар 4" износи 238 kW, 
појединачно, док инсталисана снага за МСЕ "РНБ Солар 2" износи 239,4 kW. 
Постројења се налазе у кругу Рафинерије нафте Брод, на крову објекта хангар 
1-6, на земљишту означеном као к.ч. 1/1 к.о. Брод, Светога Саве 106, општина 
Брод. 
На 171. редовној сједници, која је одржана 12. марта 2021. године, Регулаторна 
комисија је донијела рјешења о издавању сертификата за мала соларна 
постројења "РНБ Солар 1", "РНБ Солар 2", "РНБ Солар 3" и "РНБ Солар 4", 
којима се потврђује да производе електричну енергију користећи обновљиви 
извор енергије, чиме су ови захтјеви комплетирани. 
Регулаторна комисија размотриће захтјеве и уколико су испуњени прописани 
услови за додјелу права на подстицај у складу са Законом о обновљивим 
изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 
39/13, 108/13, 79/15 и 26/19) и Правилником о подстицању производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, на 
редовној сједници ће донијети коначну одлуку о праву на подстицај.   
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