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На основу 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 23. 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 "Тесла" д.о.о. за трговину на 
велико и мало, увоз-извоз, инжењеринг и услуге, Модрича, за одобрење 
прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, коришћењем 
неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у производном 
постројењу Мала соларна електрана "Тесла 4", Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске је, на 18. редовној сједници, одржаној 12. новембра 
2021. године, у Требињу, донијела 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 
 

1. Одбија се захтјев привредног друштва "Тесла" д.о.о. за трговину на велико и 
мало, увоз-извоз, инжењеринг и услуге, Модрича, са адресом Обала 48, 
Кладари Доњи, општина Модрича, за одобрење права на подстицај, у виду 
права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну 
енергију коју ће производити у Малој соларној електрани "Тесла 4", 
инсталисане снаге 48,51 kW и планиране нето годишње производње од 
60.000 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 (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) је 29. октобра 2021. године, од привредног друштва "Тесла" 
д.о.о. за трговину на велико и мало, увоз-извоз, инжењеринг и услуге, Модрича, 
примила захтјев, број 02-10/21 од 26. октобра 2021. године, за одобрење права на 
подстицај, у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени, за електричну 
енергију коју ће производити у производном постројењу Мала соларна електрана 
"Тесла 4" инсталисане снаге 48,51 kW и планиране нето годишње производње 
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60.000 kWh, а које се гради се на крову пословног објекта које је изграђено на 
земљишту означеном као к.ч. број 899 К.О. Кладари, општина Модрича.  

У складу са чланом 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне 
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: 
Правилник о подстицању), Регулаторна комисија је 11. новембра 2021. године 
обавијестила јавност о комплетности захтјева за одобрење права на подстицај у 
виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени.  

У самом обрасцу, одјељак Б. "Подаци о подстицају који се планира користити" 
подносилац је навео да се захтијева обавезан откуп по гарантованој откупној 
цијени за планирану производњу 60.000 kWh, а нејасни су подаци који су наведени 
у одјељку Г "Подаци о планираној годишњој производњи електричне енергије" и 
нису узети у разматрање.  

На основу чињеница којима располаже Регулаторна комисија и последње потврде 
Оператора система подстицаја, број 04/4-71-702/21 од 30. септембра 2021. године 
за Малу соларну електрану "ХТ Solar 2", потврђено је да у систему подстицаја 
производње електричне енергије из обновљивих извора не постоје расположиве 
количине електричне енергије за подстицање производње из соларних електрана 
у 2021. години, што је утврђено Акционим планом Републике Српске за кориштење 
обновљивих извора енергије - у даљем тексту: Акциони план (Одлука о усвајању 
Акционог плана објављена је у Службеном гласнику Републике Српске, број 
111/15, 5/16, 97/18, 3/20 и 124/20). 

Одредбама члана 23. став (3) Правилника о подстицању приписано је да ће 
Регулаторна комисија одбити захтјев ако нису испуњени сви критеријуми и услови 
прописани Правилником о подстицању. Одребама члана 24. Закона о обновљивим 
изворима енергије и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон), дефинисано 
је да произвођач електричне енергије из обновљивих извора енергије или у 
ефикасној когенерацији може остварити право на подстицај обавезног откупа по 
гарантованој откупној цијени ако испуњава услове из члана 21. став 1. тачка а) и б) 
и става 2. Закона. Одредбама члана 21. Закона дефинисани су услови под којима 
се може остварити право на подстицај, а одредбом става 1. тачка б) овога члана 
Закона прописан је и услов да количине електричне енергије не прелазе количине 
за подстицање дефинисане Акционим планом. Такође, и одредбама члана 6. 
Правилника о подстицању дефинисана је квалификованост за остваривање права 
на подстицај, при чему је ставом 1. тачка б) овога члана као услов прописано да 
инсталисани капацитети, односно производња електричне енергије у производним 
постројењима која користе обновљиве изворе или ефикасну когенерацију за које 
се остварује право на подстицај не прелазе количине за подстицање утврђене 
Акционим планом, а што се доказује потврдом за капацитет, односно потврдом за 
енергију. На основу Потврде за енергију за Малу соларну електрану "ХТ Solar 2", 
број 04/4-71-702/21 од 30. септембра 2021. године, недвосмислено је утврђено да 
су количине електричне енергије планиране за подстицање производње 
електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог 
извора енергије у цјелости резервисане, чиме није испуњен услов за одобрење 
права на подстицај прописан одредбама члана 21. став 1.  тачка б. Закона и 
одредбама члана 6. став 1. тачка в. Правилникa о подстицању. С обзиром на 
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напријед наведено није се могао прихватити захтјев подносиоца, па је одлучено 
као у тачки 1. диспозитива овог 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 22. став (2) алинеја 3. Статута Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/21), 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). 

Поука о правном лијеку:   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 
 
 
Достављено: 
- подносилац захтјева "Tесла" д.о.о. Модрича, Обала 48, Кладари Доњи;  
- архива.                                                                                                    


