
 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ 

 

 
REGULATORNA KOMISIJA 

ZA ENERGETIKU 
REPUBLIKE SRPSKE 

TREBINJE 
 

Број: 01-466-17/20/P-22-455                                                                                
Датум: 23. децембар 2021. године 
 

  
На основу 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 34. став 2. 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 о прелиминарном праву на подстицај производње електричне 
енергије коришћењем енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у Малој 
соларној електрани "Браварија Пиле 1", Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске је, на 22. редовној сједници, одржаној 23. децембра 2021. године, у 
Требињу, донијела 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 
 

1. Утврђује се да је дана 03.07.2021. престало важити рјешење о продужењу 
прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој 
соларној електрани "Браварија Пиле 1" број 01-466-10/20/Р-2-204 од 27. маја 
2021. године. 

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

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 27. маја 2021. године, поступајући по захтјеву привредног друштва "Браварија 
Пиле" д.о.о. за производњу и промет Трн - Лакташи, Николе Пашића бб, Трн, Лакташи 
(у даљем тексту: инвеститор) за продужење прелиминарног права на подстицај за 
МСЕ "Браварија Пиле 1", број 29/21 од 18. маја 2021. године, Регулатна комисија за 
енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је донијела 
рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне 
енергије у Малој соларној електрани "Браварија Пиле 1", број 01-466-10/20/P-2-204.  

Увидом у овај спис утврђено је да је рјешење о продужењу прелиминарног права на 
подстицај број 01-466-10/20/P-2-204 од 27.маја 2021. године достављено инвеститору 
дана 02.06.2021. године, од када му је почео тећи рок од 30 дана за подношење 
захтјева оператору система подстицаја за закључење предуговора о праву на 
подстицај, утврђен одредбом члана 30 став 2. Правилникa о подстицању производње 
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електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем 
тексту: Правилник). 

Актом број 04/4-71-874/21 од 17.12.2021. године Мјешовити холдинг 
"Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће, Акционарско друштво 
Требиње, у својству оператора система подстицаја, је обавијестио Регулаторну 
комисију да инвеститор није поднио захтјев оператору система подстицаја за 
закључење предуговора о праву на подстицај, односно није ускладио постојећи 
предуговор о праву на подстицај са рјешењем о продужењу права на подстицај број 
01-466-10/20/P-2-204 од 27.маја 2021. године. 

Имајући у виду чињницу да је дана 02.06.2021. године инвеститору достављено 
рјешење број 01-466-10/20/P-2-204 од 27.маја 2021. године, те да инвеститор није у 
року од 30 дана од пријема овога рјешења поднио захтјев оператору система 
подстицаја за закључење предуговора о праву на подстицај, несумњиво је утврђено 
да инвеститор није испоштовао обавезу прописану одредбом члана 30. став 2. 
Правилника, којом је утврђен овај рок. Код оваквог чињеничног стања, било је 
неопходно примијенити одредбу члана 34. став 2. Правилника којом је прописано да 
уколико инвеститор, који је стекао прелиминарно право на подстицај, у овом случају 
је то право стечено рјешењем о продужењу прелиминарног права број 01-466-
10/20/P-2-204 од 27.маја 2021. године, не поднесе захтјев оператору система 
подстицаја за закључење предуговора о праву на подстицај, у року од 30 дана од 
дана пријема рјешења, престаје важити рјешење о прелиминарном праву на 
подстицај. Ово има за посљедицу губитак резервисаних количина електричне 
енергије за ово производно постројење у систему подстицаја на основу одредбе 
члана 34. став 3. Правилника и губитак права на поврат депонованих средстава у 
систему подстицаја на основу одредбе члана 34. став 5. Правилника.  

С обзиром на чињеницу да инвестор није поднио захтјев оператору система 
подстицаја за закључење предуговора о праву на подстицај у прописаном року од 30 
дана од дана пријема рјешења број 01-466-10/20/P-2-204 од 27.маја 2021. године, то 
је, на основу одредбе члана  34. став 2. Правилника, утврђено да је престало важити 
ово рјешење, како је одлучено 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 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). 
 

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 
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                                                                                        Владислав Владичић 

 


