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На основу одредбe члана 45. став 3. тачка 4. 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 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије 
за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), 
поводом захтјева Друштва са ограниченом одговорношћу ''ПЕТРОЛ 
ХИДРОЕНЕРГИЈА'' Теслић за укидање рјешења о праву на подстицај, Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске, на 57. редовној сједници, одржаној 29. 
новембра 2022. године, у Требињу, донијела је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 
 

1. УКИДА СЕ Рјешење о одобрењу праву на подстицај за производњу 
електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Јелеч'' 
број 01-174-5/18/Р-75-82 од 28. марта 2018. године. 

2. Ово рјешење је коначно, са правним дејством од 14. децембра 2022. године, 
a oбјављује 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, дана 23. новембра 2022. године, од Друштва са 
ограниченом одговорношћу ''ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА'' Теслић,  Бранка 
Радичевића 1, Теслић, примила захтјев број 15/22 од 15. новембра 2022. године, 
насловљен као "Захтјев за поништење права на подстицај“ у малој хидроелектрани 
„Јелеч“, а који је размотрен као захтјев за укидање рјешења о одобрењу праву на 
подстицај за производњу електричне енергије у овом производном постројењу.  

Друштву са ограниченом одговорношћу ''ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА'' Теслић је, 
рјешењем број 01-174-5/18/Р-75-82 од 28. марта 2018. године, утврђено право на 
подстицај, у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени, за електричну 
енергију произведену у Малој хидроелектрани ''Јелеч''.  

Одредбом члана 45. став 3. тачка 4. Закона о обновљивим изворима енергије, 
прописано је да се рјешење о праву на подстицај може укинути и на захтјев 
произвођача електричне енергије из обновљивих извора.  
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Имајући у виду наведени захтјев, а на основу поменуте законске одредбе, стекли 
су се услови за укидање предметног рјешења о праву на постицај, 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 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. У периоду до 14. децембра 2022. године, Оператор система 
подстицаја -  МХ ''ЕРС'' МП а.д. Требиње и оператор система - MХ ''ЕРС'' МП а.д. 
Требиње ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале дужни су предузети све потребне 
радње из своје надлежности у циљу извршења овога рјешења. 

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 


