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На основу члана 75. Закона о обновљивим изворима енергије (Службени гласник 
Републике Српске, број 16/22) и члана 190. Закона о општем управном поступку 
(Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) одлучујући по 
захтјеву за продужење прелиминарног права на подстицај, привредног друштва "Бук" 
д.о.о. Источно Сарајево, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 
32. редовној сједници, одржаној 8. априла 2022. године, у Требињу, донијела 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 
 

1. Одбија се Захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај привредног 
друштва "Бук" д.о.о. Источно Сарајево, број 11-21-3 од 26. новембра 2021. године, 
за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала 
хидроелектрана ''Самар'', 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 

Привредно друштво ''Бук'' д.о.о. Источно Сарајево (у даљем тексту: подносилац 
захтјева) поднијело је Регулатној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем 
тексту: Регулаторна комисија) Захтјев број 11-21-3 од 26. новембра 2021. године, за 
продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у 
Малој хидроелектрани ''Самар'', инсталисане снаге 950 kW и планиране годишње 
производње од 3.800.000 kWh, која се гради на територији општина Источно Ново 
Сарајево и Трново, до 31. децембра 2022. године. Подносилац је образложио разлоге 
за подношење овог захтјева и навео да је објекат изграђен у износу већем од 50% 
вриједности инвестиције која је утврђена у Студији економске оправданости, а доказе о 
томе је доставио у претходном поступку продужења прелиминарног права. Такође је 
наведено да је укинута еколошка дозвола, пресудом Окружног суда у Бањој Луци, да је 
у току поступак пред Врховним судом Републике Српске у овој правној ствари, те да је 
надлежно министарство прекинуло поступак издавања нове еколошке дозволе до 
доношења пресуде од стране Врховног суда Републике Српске.    

Подносиоцу захтјева је претходно одобрено прелиминарно право на подстицај за ово 
производно постројење, рјешењем број 01-480-7/20/P-167-6 од 26. јануара 2021. године 
до 30. новембра 2021. године. Ово право је продужено рјешењем Регулаторне комисије 
број 01-480-11/20/P-17-368 од 28. октобра 2021. године јер је на основу приложене 
документације, утврђено да реализовани износ инвестиције превазилази 50% 
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вриједности инвестиције која је наведена у Студији економске оправданости. Поред 
тога, количине електричне енергије за подстицај, утврђене Акционим планом Републике 
Српске за кориштење обновљивих извора енергије – у даљем тексту: Акциони полан 
(Одлука о усвајању Акционог плана објављена је у Службеном гласнику Републике 
Српске, број 111/15, 5/16, 97/18, 3/20 и 124/20) су биле расположиве само до 31. 
децембра 2021. године. Имајући ово у виду били су испуњени прописани услови за 
продужење прелиминарног права на подстицај до 31. децембра 2021. године, те је 
прелиминарно право наведеним рјешењем продужено до 31. децембра 2021. године, 
како је захтијевао подносилац захтјева.  

С обзиом да је подносилац у Захтјеву за продужење прелиминарног права, број 11-21-
3 од 26. новембра 2021. године, потврдио да је поништена еколошка дозвола, а да у 
вријеме подношења захтјева није издата нова, то је било неопходно за потребе овога 
поступка провјерити код надлежних органа, да ли је на снази грађевинска дозвола, 
будући да је грађевинска дозвола један од прописаних услова за одобрење 
прелиминарног права на подстицај, а којој предходи издавање елколошке дозволе.  

С обзиром на наведене чињенице, а на основу одредбе  члана 132. став 1. Закона о 
општем управном постукту, којом је прописано да ако се у току поступка појави 
претходно питање које чини самосталну правну цјелину без чијег рјешавања се не може 
одлучити о захтјеву странке, а за чије рјешавање је надлежан суд или други орган, 
одлучено је да се закључком прекине овај поступак, док се не утврди правна ваљаност 
аката за  Малу хидроелектрану ''Самар''. 

Регулаторна комисија је 25. јануара 2022. године упутила захтјев за достављање 
информација о актима за Малу хидроелектрану ''Самар'', а дана 14. фебруара 2022. 
године Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију се, у писменој 
форми, изјаснило да је предметна грађевинска дозвола за Малу хидроелектрану 
''Самар'' и даље на снази. С обзиром на ово испунили су се услови за одлучивање о 
захтјеву. 

Разматрајући захтјев подносиоца, најприје је утврђено да су Акционим планом, 
количине електричне енергије за подстицање биле расположиве до 31.12.2021. године, 
што значи да се неће више подстицати производња електричне енергије у Републици 
Српској према овом плану након тог рока. Поред тога, одредбама члана 8. Закона о 
обновљивим изворима енергије (Службени гласник Републике Српске, број 16/22) 
утврђено је која производна постројења се подстичу, а то су „мала и велика постројења“, 
при чему је утврђено шта се сматра малим, а шта великим постројењима. Имајући у 
виду чињеницу да је инсталисана снага производног постројења Мала хидроелектрана 
„Самар“ 950 kW, то значи да ово производно постројење не може остварити право на 
подстицај према овим одредбама Закона о обновљивим изворима енергије. Одредбом 
члана 75. став 1. и одредбом члана 75. став 2. Закона о обновљивим изворима енергије 
прописано је да ће се поступци за остваривање права на постицај који су започети прије 
ступања на снагу новог закона завршити по одредбама Закона о обновљивим изворима 
енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 
108/13, 79/15 и 26/19), те да се стечено прелиминарно право може продужити по основу 
закона, који је престао важити, али само у случају ако важећи Закон о обновљивим 
изворима енергије прописује право на подстицај за такву врсту постројења. С обзиром 
да не постоје расположиве количине за подстицање након 31.12.2021. године, те да је 
инсталисана снага производног постројења Мала хидроелектрана „Самар“ 950 kW, и да 
се производња електричне енергије постројењима инсталисане снаге веће од 150 kW, 
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на основу одредби члана 8. Закона о обновљивим изворима енергије, не подстиче, то 
се на основу одредбе члана 75. став 2. закона, прелиминарно право у овом случају не 
може продужити. 

Имајући у виду наведени чињенични и наведени правни основ, захтјев подносиоца је 
одбијен као неоснован, како је и 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 одредбе 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 
 

                                                                                        Владислав Владичић  


