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На основу одредби члана 27. 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 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 за 
одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије 
коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у 
хидроелектрани привредног друштва "Енергетик" д.о.о. Tребиње, Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске је, на 4. редовној сједници, одржаној 10. 
јуна 2021. године, у Требињу, донијела 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев привредног друштва "Енергетик" д.о.о. Tеслић, који се 
односи на одобрење прелиминарног права на подстицај производње 
електричне енергије у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној 
цијени у Maлој хидроелектрани "Бук Челинац", инсталисане снаге 147 kW и 
планиране годишње производње 1.447.000 kWh, као неоснован. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 14. маја 2021. године од 
привредног друштва "Енергетик" д.о.о. Бања Лука, Дубичка 90, Бања Лука (у даљем 
тексту: подносилац захтјева), као и 31. маја 2021. године, примила захтјев и допуну 
захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај, у виду права на обавезан 
откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју планира 
производити у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Бук Челинац", 
инсталисане снаге 147 kW, планиране годишње производње 1.447.000 kWh. У 
захтјеву је наведено да је планирани датум почетка рада ове електране 31. 
децембар 2021. године. 

Анализом достављене документације утврђено је да је планирани износ годишње 
производње од 1.447.000 kWh, подразумијева 9.843 сати рада рада производног 
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постројења са пуном инстаслианом снагом од 147 kW, што је технички немогуће 
остварити. На основу техничких карактеристика, првенствено инсталисане снаге и  
броја сати у календарској години (8.760), немогуће је да ово производно постројење, 
може радити 9.843 радна сата у току једне године, како би се произвела планирана 
годишња производња према захтјеву. Иначе, за постројење оваквих техничких 
карактеристика, на основу дугогодишње праксе праћења и анализе података који су 
објављују у међународно прихваћеним студијама и података до којих је Регулаторна 
комисија дошла вршећи надзор над тржиштем електричне енергије у Републици 
Српскоје, користе се подаци о броју годишњих сати рада од 4.200 годишње. Дакле, 
планирана годишња производња према захтјеву се ни технички ни физички не може 
остварити у овом производњом постројењу, те је неоснован захтјев поносиоца којим 
се тражи резервација количина електричне енергије намијењене за подстицај у 
износу од 1.447.000 kWh. Имајући ово у виду, захтјев подносиоца је у супротности са 
одребом члана 2. став 2. тачка ж. Закона о обновљивим изворима енергије и 
ефикасној когенерацији, којом је прописано да се подстицајем проиводње електричне 
енергије из обновљивих извора мора обезбиједити рационално коришћење 
примарних извора енергије.  

Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, захтјев подносиоца је у 
цјелости неоснован, те је одлучено као 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, те одредби члана 20. став (3) истог закона и 
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.  

Правна поука заснива се 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. 
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