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На основу члана 29. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и 
члана 28. став 1. Закона о енергетици (Службени гласник Републике Српске, број 
49/09), члана 36. став (2) Закона о електричној енергији (Службени гласник 
Републике Српске, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 18. став 1. Статута 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст 
(Службени гласник Републике Српске, број 6/10) и члана 33. став 1. тачка a) 
Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
(Службени гласник Републике Српске, број 59/10), уз сагласност Владе 
Републике Српске, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 99. 
редовној сједници одржаној дана 26.12.2018. године донијела је  
 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О ПОДСТИЦАЊУ ПРОИЗВОДЊЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА И У  

ЕФИКАСНОЈ КОГЕНЕРАЦИЈИ  
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о подстицању производње електричне енергије из обновљивих 
извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 
114/13, 88/14 и 43/16), у члану 4. у ставу 1: 

Дефиниција „гаранција о поријеклу“ брише се. 

У дефиницији „крајњи купац“ ријеч: „своје“ брише се. 

Дефиниција „производно постројење“ брише се. 
 

Члан 2. 
 

У члану 21. у ставу 2. уводни текст мијења се и гласи:  

„Захтјев се подноси, у писаној и електронској форми, на прописаном обрасцу и уз 
захтјев се обавезно прилаже изјава подносиоца захтјева о тачности и 
вјеродостојности података наведених у обрасцу захтјева, као и сљедећи 
документи у оригиналу или овјереној фотокопији:“. 

И истом ставу тачка б) брише се, а тачке в), г), д), ђ), е), ж), з), и) и ј), постају 
тачке б), в), г), д), ђ), е), ж), з) и и). 

Став 4. мијења се и гласи: „Захтјев се сматра комплетним када подносилац 
захтјева достави правилно попуњен образац захтјева, изјаву о тачности и 
вјеродостојности података и осталу документацију у оригиналу или овјереној 
фотокопији прописану у ставу (2) овог члана, те уколико испуњава услов из члана 
14. став (1) тачка б).“. 
 

Члан 3. 

У члану 27. став 6. мијења се и гласи:  

„У случају укидања рјешења из става (1), (2), (3) и (4) овог члана Оператор 
система подстицаја задужује произвођача коме је укинуто рјешење за поврат 
више наплаћене премије.“. 
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Став 7. мијења се и гласи: „Укидањем рјешења о праву на подстицај, престаје 
важити уговор о подстицају.“. 
 
 

Члан 4. 
Члан 30. мијења се и гласи:  

(1) Произвођач електричне енергије/инвеститор из обновљивих извора или у 
ефикасној когенерацији који у складу са одредбама овог правилника може 
остварити  право на подстицај обавезног откупа по гарантованој откупној 
цијени или премији, може на свој захтјев, прије завршетка изградње 
производног постројења и прије прибављања Сертификата за то постројење, 
прибавити рјешење Регулаторне комисије о прелиминарном праву на 
подстицај ако испуњава услове и критеријуме прописане чланом 14. односно 
чланом 15. став (2) овог правилника, изузев услова да посједује Сертификат. 

(2) Произвођач електричне енергије/инвеститор дужан је да у року од 30 дана од 
дана пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе 
Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о 
подстицају.  

(3) Прије подношења захтјева за закључење предуговора о подстицају 
произвођач електричне енергије/инвеститор у постројењима снаге веће од 
250 kW, дужан је да уплати новчани депозит или да достави банкарску 
гаранцију Оператору система подстицаја у висини од 2% од вриједности 
инвестиције која је исказана у студији економске оправданости из члана 31. 
став (3) овога правилника. 

(4) Оператор система подстицаја дужан је да, на основу рјешења о 
прелиминарном праву на подстицај, закључи предуговор о прелиминарном 
праву на подстицај на благовремени захтјев произвођача/инвеститора из 
става 2. овога члана и уз испуњење обавезе из става 3. овога члана, 
најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтјева за закључење 
предуговора.  

(5) Закључењем предуговора са Оператором система подстицаја 
произвођач/инвеститор резервише количине електричне енергије у систему 
подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној 
цијени или премији. 

(6) Произвођач електричне енергије/инвеститор који закључи предуговор о 
подстицају са Оператором система подстицаја стиче право да задржи 
резервисане количине на период утврђен рјешењем Регулаторне комисије 
који се односи на вријеме потребно за завршетак изградње постројења и 
стицања одобрења за употребу, тј. почетак рада производног постројења, а 
који не може бити дужи од три године.  

(7) Произвођач електричне енергије/инвеститор је дужан да достави 
Регулаторној комисији и Оператору система подстицаја одобрење за 
употребу којим доказује да је започео са радом у периоду из става (6) 
утврђеном у рјешењу Регулаторне комисије. 

(8) Произвођач електричне енергије/инвеститор има право да задржи 
резервисане количине додатно на период који не може бити дужи од шест 
мјесеци након истека периода из става (6) овог члана, како би у том периоду 
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прибавио сертификат и рјешење о праву на подстицај Регулаторне комисије и 
на основу рјешења закључио уговор са Оператором система подстицаја. 

(9) Сврха остварења права из става (1) и (2) овог члана је резервисање количина 
у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по 
гарантованој откупној цијени или премију, док се цијена обавезног откупа по 
гарантованој откупној цијени или премији утврђује након изградње 
производног постројења и прибављања рјешења о подстицају, а приликом 
закључења уговора о подстицају са Оператором система подстицаја.“. 

  
Члан 5. 

 
У члану 31. у ставу 3. уводни текст мијења се и гласи:  

„Захтјев се подноси, у писаној и електронској форми, на прописаном обрасцу уз 
који се прилаже изјава подносиоца захтјева о тачности и вјеродостојности 
података наведених у обрасцу захтјева, као и сљедећи документи:“. 

  
Члан 6. 

У члану 33. став 3. мијења се и гласи:  

„Период трајања прелиминарног права на подстицај из члана 30. став (6) овог 
правилника у току кога подносилац захтјева треба почети са радом, односно 
прибавити употребну дозволу, утврђује се на основу планираног почетка рада 
производног постројења достављеног у захтјеву и пратећој документацији и може 
износити најдуже три године од дана издавања рјешења.“. 

Став 4. мијења се и гласи: „Произвођач електричне енергије/инвеститор, који је 
остварио прелиминарно право на подстицај за период краћи од три године, може 
да поднесе захтјев за продужење периода трајања прелиминарног права на 
подстицај из члана 30. став (6), у случају да је реализовано 50% планиране 
инвестиције из студије економске оправданости, с тим да укупан период трајања 
прелиминарног права на подстицај не може износити дуже од три године од дана 
издавања првог рјешења.“. 

У ставу 5. ријечи: „најкасније 30 дана“ бришу се. 
 

Члан 7. 
 

Члан 34. мијења се и гласи: 

(1) Регулаторна комисија може укинути рјешење из члана 33. овог правилника у 
сљедећим случајевима: 

а) ако је рјешење донесено на основу неистинитих података, 
б) ако произвођач/инвеститор не извршава обавезе из предуговора о 

подстицају и 
в) на захтјев произвођача. 

(2) Произвођачу електричне енергије/инвеститору, који стекне прелиминарно 
право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење предуговора у складу 
са чланом 30. став (2) овога правилника или поднесе захтјев, а не уплати 
новчани депозит или не достави банкарску гаранцију Оператору система 
подстицаја у складу са чланом 30. став (3) овога правилника, престаје да важи 
рјешење о прелиминарном праву. 
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(3) Произвођачу електричне енергије/инвеститору, који стекне прелиминарно 
право на подстицај, а не почне са радом, тј. не прибави употребну дозволу у 
периоду који је утврђен рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, тј. у 
периоду трајања прелиминарног права на подстицај из члана 30. став (6) и 
благовремено не поднесе захтјев за продужење прелиминарног права на 
подстицај у складу са чланом 33. став (4) и (5) овог правилника, престаје да 
важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију 
количина електричне енергије у систему подстицаја. 

(4) Произвођачу електричне енергије/инвеститору који закључи предуговор, а не 
оствари право на подстицај или из неког другог разлога не закључи уговор са 
Оператором система подстицаја у року из члана 30. став (8), престаје да важи 
прелиминарно право на подстицај и предуговор, те губи резервацију количина 
електричне енергије у систему подстицаја. 

(5) У случају да је произвођач електричне енергије/инвеститор из става (2), (3) и 
(4) овог члана, у складу са чланом 30. став (3) овог правилника, уплатио 
новчана средства или доставио банкарску гаранцију код Оператора система 
подстицаја губи право на поврат депонованих средстава, односно наплаћује 
му се банкарска гаранција. 

 
Члан 8. 

 
У члану 36. у ставу 4. датум: „15. октобра“ замијењује се датумом: „30. 
септембра“. 

 
Члан 9. 

 
У члану 38. додаје се нови став 6. који гласи: 

„Оператор система подстицаја је дужан доставити Регулаторној комисији 
закључене уговоре из става (2) овога члана, у писаној и електронској форми, у 
року од 15 дана од дана закључења уговора.“ 
 

Члан 10. 
 

У Прилогу 2. Правилника табела В. Подаци о производном постројењу, 
посљедњи ред мијења се и гласи: 

„Планирани датум почетка рада производног постројења (датум издавања 
употребне дозволе)“. 

Члан 11. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику Републике Српске. 

 
Број: 01-461-7/18/Р-99-292                                                               Предсједник 
26.12.2018. године   
Требиње                                                                
                                                                                                    Владислав Владичић 


