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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) 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 привредног друштва "Етмакс" д.о.о. Бања Лука, за одобрење прелиминарног 
права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије сунца, као 
обновљивог извора енергије, у Малој соларној електрани "Батковићи 9", Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске је, на 23. редовној сједници, одржаној 29. 
децембра 2021. године, у Требињу, донијела 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 
о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне 

енергије у Малој соларној електрани "Батковићи 9"  
 

1. Подносиоцу захтјева, привредном друштву "Етмакс" д.о.о. Бања Лука, одобрава 
се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп по 
гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у Малој 
соларној електрани  "Батковићи 9", инсталисане снаге 148,2 kW и планиране 
нето годишње производње од 207.480 kWh, која се гради на земљишту 
означеном као к.ч. бр. 1490/2  и 1489/2 к.о. Миљевац, општина Невесиње. 

2. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овог рјешења даје се на период до 
30. јуна 2022. године, до када је подносилац дужан да изгради производно 
постројење и прибави рјешење о праву на подстицај. 

3. Подносилац захтјева дужан је да у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање 
предуговора о подстицању којим резервише количине у систему подстицаја, 
ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.  

4. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац 
захтјева губи резервацију количина у систему подстицаја уколико не изврши 
обавезе из тачке 2. и 3. овога рјешења, у утврђеном року.  

5. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на 
интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је дана 16. децембра 2021. 
године од привредног друштва "Етмакс" д.о.о. Бања Лука, примила захтјев за 
одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира 
производити у Малој соларној електрани "Батковићи 9", број 230.29-12/21 од 14. 
децембра 2021. године. У захтјеву је наведено да се електрана гради на земљишту 
означеном као к.ч. бр. 1490/2  и 1489/2 к.о. Миљевац, општина Невесиње, те да је 
инсталисана снага 148,2 kW, планирана годишња производња за коју се захтијева 
подстицај 207.480 kWh, са планираним почетаком рада 31. децембра 2021. године.  

Регулаторна комисија је, у складу са чланом 31. став 5. Правилника о подстицању 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у 
даљем тексту: Правилник о подстицању), дана 20. децембра 2021. године, 
обавијестила јавност о пријему комплетног захтјева. На основу одредбе члана 39. 
Правилника о подстицању, Регулаторна комисија је упутила захтјев за издавање 
потврде за енергију МХ "Електропривреда Републике Српске" Матичном предузећу, 
а.д. Требиње, у функцији Оператора система подстицаја, о расположивости количина 
електричне енергије у систему подстицаја утврђених Акционим планом Републике 
Српске за кориштење обновљивих извора енергије - у даљем тексту: Акциони план 
(Одлука о усвајању Акционог плана Републике Српске објављена је у Службеном 
гласнику Републике Српске, број 111/15, 5/16, 97/18, 3/20 и 124/20), а у смислу одредбе 
члана 21. Закона о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: 
Закон).  

Оператор система подстицаја је издао Потврду за енергију за Малу соларну електрану 
"Батковићи 9", број 04/4-71-910/21 од 28. децембра 2021. године на основу које 
подносилац захтјева има могућност да оствари прелиминарно право на подстицај у 
2021. години за укупну планирану нето годишњу производњу електричне енергије од 
207.480 kWh. 

С обзиром на достављену потврду од стране Оператора система подстицаја и 
чињеницу да постоје расположиве количине за подстицање, Регулаторна комисија је, 
на 23. редовној сједници, одржаној 29. децембра 2021. године, размотрила захтјев за 
одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се 
производити у Малој соларној електрани "Батковићи 9". 

Имајући у виду чињеницу да у систему подстицаја постоје расположиве количине 
електричне енергије и да постојећи Акциони план важи до краја 2021. године, 
приликом разматрања овога захтјева било је потребно узети у обзир да, у складу са 
одредбом члана 30. став 8. и 9. Правилника о подстицању, произвођач електричне 
енергије има право да задржи резервисане количине на додатни период од шест 
мјесеци, до када је дужан да прибави рјешење о сертификату за производно 
постројење и прибави рјешење о подстицају, која издаје Регулаторна комисија.  

С обзиром на наведене чињенице и наведене одредбе Закона и Правилника о 
подстицању, утврђено је да су испуњени прописани услови из одредби члана 27. 
Закона за одобрење прелиминарног права на подстицај. Такође, одредбом члана 30. 
став 8. и 9. Правилника о подстицању, произвођач електричне енергије има право да 
задржи резервисане количине на додатни период од шест мјесеци, ради прибављања 
рјешења о подстицају. Због тога је у овом случају утврђен рок прелиминарног права на 
подстицај до 30. јуна 2022. године, до када је подносилац захјева дужан прибавити све 
потребне акте, сертификат за производно постројење и рјешење о праву на подстицај, 
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што је смисао и главни циљ наведене одредбе којом је утврђен додатни рок од шест 
мјесеци. 

С обзиром на утврђено чињенично стање, на основу одредбе члана 27. Закона и члана 
32. Правилникa о подстицању, одобренo прелиминарно право на подстицај, како је 
одлучено у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења. 

Чланом 27. став (5) Закона, те чланом 30. став (2) и (6) Правилника о подстицању 
прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о праву на 
подстицај са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у 
систему подстицаја, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор, који добије 
рјешење о прелиминарном праву на подстицај дужан да у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система 
подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицају. На основу наведених 
одредби, одлучено је као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.  

Чланом 34. став (3) Правилника о подстицању прописано је да уколико подносилац 
захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року 
прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду 
трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о 
прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у 
систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника о подстицању прописано 
је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе 
захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором система 
подстицања, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију 
количина електричне енергије у систему подстицања. На основу наведених одредби, 
одлучено је као у тачки 4. диспозитива овога рјешења. 

Тачка 5. 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.  

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.  

                                                                                                         

                                                                                                                Предсједник 
 
 
                                                                                                         Владислав Владичић 
 
Достављено: 
- "Етмакс" д.о.о. Бања Лука;  
- Оператор система подстицаја – МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, 
- архива.                                                                                                    


