
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-537-9/20/P-21-433                                                                                
Датум: 9. децембар 2021. године                                        
 
На основу одредби члана 28. став 1. тачка д) 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 34. став 1. тачка 
в) 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 укидање рјешења о одобрењу 
прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем 
неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије, подносиоца  
захтјева „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука, Регулаторна комисија за енергетику Републике 
Српске је, на 21. редовној сједници, одржаној 2. децембра 2021. године, у Требињу, 
донијела 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 

1. УКИДАЈУ СЕ рјешења о одобрењу прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп по 
гарантованој откупној цијени, привредног друштва „Етмакс“ д.о.о. Бања Лука 
како слиједи:  

- Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Братач 1", број 01-
537-6/20/Р-169-39 од 18. фебруара 2021. године, 

- Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Братач 2", број 01-
538-5/20/Р-169-40 од 18. фебруара 2021. године 

- Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Братач 3", број 01-
539-5/20/Р-169-41 од 18. фебруара 2021. године 

- Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Братач 4", број 01-
540-5/20/Р-169-42 од 18. фебруара 2021. године 

- Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
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производном постројењу Мала соларна електрана "Братач 5", број 01-
541-5/20/Р-169-43 од 18. фебруара 2021. године 

- Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Братач 6", број 01-
542-5/20/Р-169-44 од 18. фебруара 2021. године 

- Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Братач 7", број 01-
543-5/20/Р-169-45 од 18. фебруара 2021. године 

- Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Братач 8", број 01-
544-5/20/Р-169-46 од 18. фебруара 2021. године 

- Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Братач 10", број 01-
546-5/20/Р-169-48 од 18. фебруара 2021. године. 

2. Укидањем ових рјешења престају да важе закључени предуговори о праву на 
подстицај за: Малу соларну електрану "Братач 1", број 04/4-71-263/21; Малу 
соларну електрану "Братач 2", број 04/4-71-264/21; Малу соларну електрану 
"Братач 3", број 04/4-71-265/21; Малу соларну електрану "Братач 4", број 04/4-
71-266/21; Малу соларну електрану "Братач 5", број 04/4-71-267/21; Малу 
соларну електрану "Братач 6", број 04/4-71-268/21; Малу соларну електрану 
"Братач 7", број 04/4-71-269/21; Малу соларну електрану "Братач 8", број 04/4-
71-270/21 и Малу соларну електрану "Братач 10", број 04/4-71-272/21; од 8. 
марта 2021. године. 

3. 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 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна 
комисија) је на 169. редовној сједници одржаној 18. фебруара 2021. године, 
одлучујући по захтјеву привредног друштва "Етмакс" д.о.о. Бања Лука (у даљем 
тексту: подносилац захтјева) донијела рјешења о одобрењу прелиминарног права на 
подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у производним постројењима: Мала соларна електрана "Братач 1", 
Мала соларна електрана "Братач 2", Мала соларна електрана "Братач 3", Мала 
соларна електрана "Братач 4", Мала соларна електрана "Братач 5", Мала соларна 
електрана "Братач 6", Мала соларна електрана "Братач 7", Мала соларна електрана 
"Братач 8" и Мала соларна електрана "Братач 10" са периодом важења до 31. 
децембра 2021. године.  

На основу наведених рјешења, подносилац захтјева је са Оператором система 
подстицаја закључио предуговоре о праву на подстицај за електричну енергију која 
се планира производити у наведеним производним постројењима.  
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Регулаторна комисија је дана 26. новембра 2021. године примила захтјев подносиоца 
којим се тражи укидање рјешења о одобрењу прелиминарног права на подстицај у 
наведеним производним постројењима, број 10.52.1-11/21 од 26. новембра 2021. 
године.  

Имајући у виду захтјев подносиоца и одредбу члана 34. став 1. тачка в) 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) којим је прописано да Регулаторна комисија може укинути рјешење о 
прелиминарном праву на подстицај на захтјев подносиоца, одлучено је као у тачки 1. 
диспозитива овог рјешења.  

Укидањем наведених рјешења престају да важе предуговори о праву на подстицај,  
који су закључени са Оператором система подстицаја 22. марта 2021. године, како је 
прописано чланом 27. став 7) Правилникa о подстицању производње електричне 
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, и  одлучено је као у тачки 
2. диспозитива овог рјешења.  

Тачка 3. 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: 
 

- подносилац захтјева: "Етмакс" д.о.о. Бања Лука;  
- Оператор система подстицаја 
- архива                                                                                          


