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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-540-4/21/Р-18-387                     
Датум: 12. новембар 2021. године                                      
  

 
На основу одредбе члана 115. и 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 захтјевима за 
одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије 
коришћењем енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у соларним 
електранама привредног друштва „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге, 
Бања Лука, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je, на 18. редовној 
сједници, одржаној 12. новембра 2021. године, у Требињу, донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Захтјеви за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне 
енергије, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, како 
слиједи: 

- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Мируше 1", број 110-30-10/21 
од 29. октобра 2021. године, 

- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Мируше 2", број 110-32-10/21 
од 29. октобра 2021. године, 

- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Мируше 3", број 110-34-10/21 
од 29. октобра 2021. године,  

- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Мируше 4", број 110-36-10/21 
од 29. октобра 2021. године, 

- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Мируше 8", број 110-38-10/21 
од 29. октобра 2021. године, 

- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Мируше 9", број 110-40-10/21 
од 29. октобра 2021. године и 

- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
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производном постројењу Мала соларна електрана "Мируше 10", број 110-42-
10/21 од 29. октобра 2021. године, 

привредног друштва „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге, Бања Лука, 
рјешаваће се у једном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 29. октобра 2021. године, привредно друштво „ETMax“ д.о.о. за производњу, 
трговину и услуге, Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је 
Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп по гарантованој 
откупној цијени, како слиједи: 

- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Мируше 1", број 110-30-10/21 
од 29. октобра 2021. године, 

- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Мируше 2", број 110-32-10/21 
од 29. октобра 2021. године, 

- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Мируше 3", број 110-34-10/21 
од 29. октобра 2021. године,  

- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Мируше 4", број 110-36-10/21 
од 29. октобра 2021. године, 

- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Мируше 8", број 110-38-10/21 
од 29. октобра 2021. године, 

- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Мируше 9", број 110-40-10/21 
од 29. октобра 2021. године и 

- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Мируше 10", број 110-42-
10/21 од 29. октобра 2021. године. 

Након разматрања поднесених захтјева утврђено је да су сви захтјеви поднесени од 
стране истог подносиоца, односно привредног друштва „ETMax“ д.о.о. за 
производњу, трговину и услуге, Бања Лука, те да се поднесени захтјеви заснивају на 
истом или сличном чињеничном стању и истом правном основу. 

На основу одредбе члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19) 
и одредбе члана 32. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из 
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обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике 
Српске, број 114/13, 88/14, 43/16, 29/19 и 79/19), Регулаторна комисија је надлежна 
да одлучује о ових седам поднесених захтјева за одобрење прелиминарног права на 
подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора, тако да 
Регулаторна комисија има стварну надлежност да одлучује о поднесеним захтјевима 
за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у 
наведеним соларним електранама.  

С обзиром на наведене околности, утврђено је да су се у цјелости испунили услови 
да се поднесени захтјеви разматрају и рјешавају у једном поступку у смислу одредбе 
члана 115. Закона о општем управном поступку.  

Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, одлучено је као у диспозитиву 
овога закључка, односно да се поднесени захтјеви за одобрење прелиминарног 
права на подстицај производње електричне енергије у наведеним соларним 
електранама, привредног друштва „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге, 
Бања Лука, рјешавају у једном поступку. 

  
                                                                                                             Предсједник 
 
 

                                                                                           Владислав Владичић 


