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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-150-10/20/P-178-190  
Датум: 22. април 2021. године             
 

На основу одредби члана 208. Закона о општем управном поступку (Службени 
гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и члана 33. став 1. тачка 
д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
(Службени гласник Републике Српске, број 59/10), одлучујући о Захтјеву за за 
продужење прелимнарног права на подстицај у Соларној електрани "МТЕЛ ТКЦ 
Требиње", подносиоца привредног друштва "Мтел" а.д. Бања Лука, Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске, на 178. редовној сједници, одржаној 22. 
априла 2021. године, у Требињу, донијела је сљедећи 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца, као 
обновљивог извора енергије у производном постројењу Соларна електрана "МТЕЛ 
ТКЦ Требиње".  
 

О б р а з л о ж е њ е 

Привредно друштво "Мтел" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) 
поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за 
продужење прелиминарног права на подстицај за производно постројење Соларна 
електрана "МТЕЛ ТКЦ Требиње", број 1-05-20478/21 од 31. марта 2021. године.  

За ово производно постројење Регулаторна комисија за енергетику Републике 
Српске издала је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај, број 01-
150-6/20/Р-139-58 од 12. марта 2020. године, којим је одређено да се прелиминарно 
право на подстицај даје на период до 20. септембра 2020. године, до када је 
подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу, као и 
да право на обавезан откуп може остварити најкасније до 20. марта 2021. године.  

Подносилац захтјева је у прописаном периоду прибавио употребну дозволу, али у 
остављеном року, односно до 20. марта 2021. године није остварио право на 
подстицај, на основу чега је, а у складу са одредбом члана 34. став 4. Правилника 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) престало да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај. Имајући у 
виду ове чињенице, као и чињеницу да је захтјев за продужење прелиминарног 
права поднесен након 20. марта 2021. године, то је захтјев требало одбацити због 
неблаговремености, те је одлучено као у диспозитиву овога закључка. 
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Правна поука се заснива 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 


