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ЗАХТЈЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ПРЕЛИМИНАРНОГ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ
Подносим захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај у складу са
одредбама Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени
гласник Републике Српске број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилника о подстицају
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
усвојеног 17.10.2013. године на 70. редовној сједници Регулаторне комисије.
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА

Пуни назив/име правног/физичког лица
Сједиште
Адреса
Матични број (за правно лице)
Јединствени идентификациони број (ЈИБ)
Телефон

Телефакс

Електронска адреса
Лице овлашћено за
заступање (за правно

Име и презиме

лице)

Адреса

ЈМБГ

Б. ПОДАЦИ О ПОДСТИЦАЈУ КОЈИ СЕ ПЛАНИРА КОРИСТИТИ1
Трајање
Врста подстицаја
(бр. година)

Планирана годишња
производња
(kWh)

Обавезан откуп по гарантованој откупној цијени
Премија за продају на тржишту
Премија за властите потребе

1

Уписати планиране годишње количине електричне енергије за врсту подстицаја из захтјева и период
за који се намјерава закључити уговор (у складу са Правилником о подстицају).

Подносилац захтјева:

Захтјев за одобрење подстицаја

В. ПОДАЦИ О ПРОИЗВОДНОМ ПОСТРОЈЕЊУ
Пуни назив производног постројења
Локација постројења
Врста производног постројења с обзиром на
извор примарне енергије (назив у складу са
члanom 21. Закона о обновљивим изворима)
Напонски ниво мреже прикључења објекта
Тип производног постројења
Технологија коју користи
Врста когенерације с обзиром на утрошак
топлоте (даљинско гријање, индустријска
когенерација или друга когенерација)
Врста когенерације с обзиром на утрошак
горива (природни гас или лигнит)
Број генератора
Номинална активна снага производног
постројења на генераторима (kW)
Номинална активна снага производног
постројења на турбини (уколико постоји) (kW)
Номинална активна снага производног
постројења на прагу (kW)
Број одобрења за грађење (грађевинске
дозволе) и датум издавања
Број уписа у регистар пројеката и датум уписа
Планирани датум почетка рада производног
постројења (датум издавања употребне
дозволе)
Г. ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНОЈ ГОДИШЊОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У
ПОСТРОЈЕЊУ КОЈЕ КОРИСТИ ОБНОВЉИВИ ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ
Бруто производња електричне енергије (kWh) (1)
Властита потрошња (преузета са одцјепа генератора) (kWh) (2)
Нето производња електричне енергије (kWh) (3)=(1)-(2)
Потрошња електричне енергије за властите потребе (kWh)
(Потрошња у властитим објектима, на локацији произодног
постројења, у коју није укључена властита потрошња
производног постројења, нпр. рибњак, фарма итд.)

Д. ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНОЈ ГОДИШЊОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И
ТОПЛОТЕ У ЕФИКАСНОМ КОГЕНЕРАТИВНОМ ПОСТРОЈЕЊУ
Електрична енергија произведена у когенерацији (kWh)
Укупни годишњи степен корисног дејства (%)
Корисна топлота (МЈ)
Однос електричне и топлотне енергије у когенерацији
Потрошња електричне енергије за властите потребе (kWh)
(Потрошња у властитим објектима, на локацији произодног
постројења, у коју није укључена властита потрошња
производног постројења, нпр. рибњак, фарма итд.)
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Подносилац захтјева:

Захтјев за одобрење подстицаја

Ђ. ПОДАЦИ О ГОРИВУ
Гориво

Назив и врста горива
(у зависности од
поријекла)2

Доња топлотна
моћ горива
(kJ/kg)

Планирана
годишња
потрошња
горива (t)

Удио горива на
годишњем нивоу у
укупном гориву (%)

Основно
Помоћно
Е. ОВЛАШЋЕНА ОСОБА ЗА КОНТАКТ И ДОСТАВУ ПОДАТАКА3
Број
E-mail
Име и презиме
Радно мјесто
телефон/факс
адреса

Потпис
одговорне особе

* Додати потребан број редова ако је више особа задужено
Ж. ИЗЈАВА УЗ ЗАХТЈЕВ
ПРИЛОГ

Р.бр.

Изјава

1.

Изјава подносиоца захтјева о тачности и вјеродостојности
достављених података

ДА

НЕ

3. ПРИЛОЗИ КОЈИМА СЕ ДОКАЗУЈУ ПОДАЦИ ИЗ ЗАХТЈЕВА (оригинал или овјерена копија)
ПРИЛОГ
Р.бр.
ОПИС
Раније
ДА

1.

Студија економске оправданости

2.

Доказ о упису пројекта у регистар пројеката

3

Одобрење за грађење (грађевинске дозволе)

4.

Доказ да је у току изградња производног постројења

НЕ

достављено

4

Да су наведени подаци тачни потврђује својим потписом:
Лице овлашћено за заступање:

_____________________________________
(потпис)
М.П.

Напомене:
1. Доказе, оригинале или овјерене копије, који су Регулаторној комисији већ достављани приликом
провођења активности из његове надлежности није потребно поново достављати, уколико није
дошло до њихове измјене;
2. Сваку страницу захтјева потребно је овјерити парафом заступника;
3. Образац захтјева који се налази на интернет страници Регулаторне комисије потребно је
испунити и доставити и штампаној и у електронској форми на адресу Регулаторне комисије.
4. Прилози под редним бројем 3. којима се доказују подаци из захтјева морају бити оригинал
или овјерена копија.
2

Ако је основно гориво биомаса навести врсту биомасе (нпр. шумски отпад, дрвопрерађивачки отпад итд.)
Додати потребан број редова ако је више особа задужено
4
"Раније достављено", подноситељ Захтјева попуњава ако је тражени доказ већ достављен Регулаторној
комисији
3
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