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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 за производњу и промет 
„БРАВАРИЈА ПИЛЕ” Трн-Лакташи за одобрење права на подстицај, Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске, на 61. редовној сједници, одржаној 18. 
јануара 2022. године, у Требињу, донијела је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. Одбија се захтјев Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу и 
промет „БРАВАРИЈА ПИЛЕ” Трн-Лакташи за одобрење права на подстицај, у 
виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени и у виду права 
на премију за електричну енергију потрошену за властите потребе, за 
електричну енергију која се производи у Малој фотонапонској електрани 
„БРАВАРИЈА ПИЛЕ“, инсталисане снаге од 349,14 kW, 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 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) је 15. новембра 2022. године примила захтјев за одобрење 
права на подстицај у Малој фотонапонској електрани „БРАВАРИЈА ПИЛЕ“ чија је 
инсталисана снага 349,14 kW и планирана укупна годишња производња 357.490 
kWh. Подносилац захтјева, Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу 
и промет „БРАВАРИЈА ПИЛЕ” Трн-Лакташи је у достављеном захтјеву, број 55/22 
од 10. новембра 2022. године, навео да се захтијева право на подстицај у виду 
права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени у износу од 148.641 kWh и 
у виду права на премију за електричну енергију потрошену за властите потребе у 
износу од 208.849 kWh, те да је соларна електрана изграђена на крововима објекта 
пословног комплекса „Браварија Пиле“ у насељу Трн, општина Лакташи. 

Одредбом члана 30. Закона о обновљивим изворима енергије (у даљем тексту: 
Закон) прописано је да произвођач електричне енергије из малих постројења има 
право на подстицај по гарантованој откупној цијени и право на премију за 
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електричну енергију коју користи за властите потребе  уколико су испуњени услови 
прописани чланом 24. овога Закона, а међу којима је и да су количине електричне 
енергије унутар квоте за одређену годину утврђене Програмом о коришћењу 
обновљивих извора енергије који доноси Влада Републике Српске (у даљем тексту: 
Програм), а који још није донешен. 

С обзиром да Влада Републике Српске до дана разматрања овог захтјева није 
донијела наведени Програм, овај се захтјев одбија као неоснован, што је и 
наведено у тачки 1. диспозитива овог 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.  

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 


