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На основу члана 32. Закона о обновљивим изворима енергије (Службени гласник 
Републике Српске, број 16/22), члана 190. Закона о општем управном поступку 
(Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и члана 23. 
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 захтјеву самосталног предузетника Мала 
хидроелектрана „Отоке 1“ Дуле Пиљић, с.п. Шипово за одобрење права на 
подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке 
Јањ, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала 
хидроелектрана „Отоке 1“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске 
је, на 43. редовној сједници, одржаној 15. јула 2022. године, у Требињу, донијела 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 

 
1. Утврђује се самосталном предузетнику Мала хидроелектрана „Отоке 1“ Дуле 

Пиљић, с.п. Шипово право на подстицај за производњу електричне енергије 
у производном постројењу Мала хидроелектрана „Отоке 1“, утврђено 
рјешењима Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, број 01-
186-10/16/Р-10-131 од 5. априла 2016. године и број 01-186-14/16/Р-146-139 
од 18. јуна 2020. године, те се утврђује да на основу овога рјешења преузима 
права и обавезе из уговора о подстицају број 1.1/04/1-85-154/16 од 26. априла 
2016. године закљученог са Оператором система подстицаја. 

2. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а 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 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) је 20. децембра 2021. године примила захтјев самосталног 
предузетника Мала хидроелектрана „Отоке 1“ Дуле Пиљић, с.п. Шипово (у даљем 
тексту: подносилац захтјева) за одобрење, односно пренос права на подстицај у 
виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну 
енергију коју ће производити у производном постројењу Мала хидроелектрана 
„Отоке 1“, инсталисане снаге 32 kW и планиране нето годишње производње 205.100 
kWh. Производно постројење је изграђено на земљишту у мјесту Попуже, Јањске 
отоке бр. 1, К.О. Грбавица, к.ч. 46 и 47, у општини Шипово. 
Овај захтјев је доставио Дуле Пиљић из Шипова, самостални предузетник под 
називом Мала хидроелектрана „Отоке 1“ Дуле Пиљић, с.п. Шипово, као насљедник 
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иза Славка Пиљића по основу рјешења о насљеђивању број ОПП-586/2021. 
Претходно је Регулаторна комисија донијела рјешења о одобрењу права на 
подстицај за електричну енергију која се производи у Малој  хидроелектрани „Отоке 
1“ број 01-186-10/16/Р-10-131, по захтјеву Славка Пиљића из Шипова, као и рјешење 
број 01-186-14/16/Р-146-139 о нормализацији плана производње у овом 
производном постројењу. На основу наведених рјешења Славко Пиљић је 
закључио Уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по 
гарантованој откупној цијени за електричну енергију произведену из обновљивих 
извора енергије, број 1.1/04/1-85-154/16 од 26. априла 2016. године, као и анекс овог 
уговора број 04/1-55-217/20 од 20. јула 2020. године. 

Регулаторна комисија је, такође, донијела Рјешење о издавању Сертификата за 
производно постројење Мала хидроелектрана “Отоке 1“, којим се потврђује да се у 
овом постројењу производи електрична енергија користећи обновљиви извор 
енергије, а што је један од услова за одобрење права на подстицај, на основу 
одредбе члана 24. тачка 3. Закона о обновљивим изворима енергије.  

У складу са одредбама чланова 6, 14, 15 и 23. Правилника о подстицању размотрен 
је захтјев подносиоца за одобрење права на подстицај за ово производно 
постројење, те је утврђено да подносилац захтјева испуњава све критеријуме и 
услове у погледу извора енергије, снаге постројења, планиране годишње 
производње и количина које су Акционим планом Републике Српске за кориштење 
обновљивих извора енергије (Одлука о усвајању Акционог плана објављена је у 
Службеном гласнику Републике Српске, број 111/15, 5/16, 97/18, 3/20 и 124/20) 
одређене за подстицање. С обзиром на напријед наведено, подносиоцу захтјева 
одобрено је право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну 
енергију од 205.100 kWh, како је то утврђено рјешењем о нормализацији број 01-
186-14/16/Р-146-139 од 18. јуна 2020. године.  

Раније донесеним рјешењима Регулаторна комисија је утврдила право на обавезан 
откуп електричне енергије по гарантованој откупној цијени на период од петнаест 
(15) година од дана почетка остваривања права на подстицај. За ово производно 
постројење је рјешењем број 01-186-10/16/Р-10-131 од 5. априла 2016. године 
одобрено право на подстицај и период трајања права, те је на основу тога рјешења 
са Оператором система подстицаја закључен Уговор о обавезном откупу по 
гарантованој откупној цијени за електричну енергију произведену из обновљивих 
извора енергије, број 1.1/04/1-85-154/16 од 26. априла 2016. године, којим је 
дефинисана и гарантована откупна цијена од 0,1541 KM/kWh, која се не мијења у 
периоду важења уговора, осим у случају доношења посебне одлуке због већих 
промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра, како је то прописано 
одредбом члана 29. став 3. Правилника о подстицању. 

Имајући у виду да је у овом случају дошло до промјене власништва над 
производним постројењем Мала хидроелектрана „Отоке 1“, односно да је 
подносилац захтјева Дуле Пиљић, постао власник производног постројења, као 
насљедник, након смрти његовог оца Славка Пиљића, као оставиоца, којему је 
наведеним рјешењима утврђено право на подстицај, захтјев Дула Пиљића је 
требало уважити, како је и одлучено тачком 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 20. став (3) истог закона и 
одредби члана 22. став (2) алинеја 3. Статута Регулаторне комисије за енергетику 
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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       


