РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ

REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE

Број: 01-400-4/22/P-42-235
Датум: 7. јул 2022. године
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 о
захтјеву "Сејдиновић РС" Љиљана Сејдиновић с.п. Петрово, за продужење
прелиминарног права на подстицај, Регулаторна комисија за енергетику Републике
Српске је, на 42. редовној сједници, одржаној 7. јула 2022. године, у Требињу, донијела
Р Ј Е Ш Е ЊЕ
1. Одбија се Захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај за
производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна
електрана ''Петрово 2'' од 24.06.2022. године, самосталоног предузетника
"Сејдиновић РС" Љиљана Сејдиновић с.п. Петрово, као неоснован.
2. Ово рјешење је коначно и објављује се на интернет страници и огласној табли
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
Образложење
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је дана 27. јуна 2022. године од
"Сејдиновић РС" Љиљана Сејдиновић с.п. Петрово, примила захтјев за продужење
прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити
у Малој соларној електрани "Петрово 2", број 04-6/22 од 24. јуна 2022. године. У захтјеву
је образложено да се у року који је утврђен за прелиминарно право до 30. јуна 2022.
године није могла прибавити примарна опрема за изградњу електрана (панели и
инвертери) због поремећаја на тржишту и кашњења од стране произвођача и
добављача, што је довело до тога да производно постројење није изграђено на вријеме
и да није прибављено рјешење о праву на подстицај. Из наведених разлога затражено
је продужење од 50 дана колико је потребно да се прибави сертификат и рјешење о
подстицају за МСЕ ''Петрово 2''.
Увидом у службене евиденције утврђено је да је подносиоцу захтјева претходно,
рјешењем број 01-654-4/21/P-22-443 од 23. децембра 2021. године, одобрено
прелиминарно право на подстицај за ово производно постројење до 30. јуна 2022.
године, до када је подносилац био дужан да изгради производно постројење и да
оствари право на подстицај, односно прибави рјешење о праву на подстицај. Такође је
утврђено да подносилац захтјева није прибавио рјешење о праву на подстицај до 30.
јуна 2022. године, како је то утврђено наведеним рјешењем од 23. децембра 2021.
године и како је то прописано одредбом члана 75. став 3. Закона о обновљивим
изворима енергије.

Такође, тачком 4. диспозитива наведеног рјешења подносилац је био упозорен на
посљедице уколико до 30. јуна 2022. године не изгради постројење и не прибави
рјешење о праву на подстицај, тј. упозорен је да рјешење о прелиминарном праву
престаје да важи и да подносилац захтјева губи резервацију количина у систему
подстицаја.
Умајући у виду утврђено чињенично стање, нису се испунили услови на продужење
прелиминарног права на основу одредбе члана 75. став 2. и 3. Закона о обновљивим
изворима енергије. Наиме, у овом случају није било расположивих количина електричне
енергије намијењене за подстицање, а то је релевантна чињеница, с обзиом да одредба
члана 75. став 2. Закона о обновљивим изворима енергије, не допушта продужење
прелиминарног права у таквој ситуацији. У сваком случју одредба члана 75. став 3.
Закона о обновљивим изворима енергије, не допушта продужење прелиминарног права
након 30.06.2022. године.
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.
Након што Влада Републике Српске донесе Програм о коришћењу обновљивих извора
енергије, подносилац захтјева може поднијети захтјев о одобрењу права на подстицај
у складу са Законом о обновљивим изворима енергије.
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
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