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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ОБНОВЉИВИМ 
ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕФИКАСНОЈ КОГЕНЕРАЦИЈИ

Проглашавам Закон о обновљивим изворима енергије и
ефикасној когенерацији, који је Народна скупштина Репу-
блике Српске усвојила на Двадесет шестој сједници, одр-
жаној 25. априла 2013. године, а Вијеће народа 7. маја
2013. године констатовало да усвојеним Законом о
обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији
није угрожен витални национални интерес ни једног кон-
ститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-1438/13 Предсједник
8. маја 2013. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А КО Н

О ОБНО ВЉИ ВИМ ИЗВО РИ МА ЕНЕР ГИ ЈЕ
И ЕФИ КА СНОЈ КОГЕ НЕ РА ЦИ ЈИ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕД БЕ

Члан 1.

Овим зако ном уре ђу ју се пла ни ра ње и под сти ца ње
про из вод ње и потро шње енер ги је из обно вљи вих изво ра и
у ефи ка сној коге не ра ци ји, тех но ло ги је за кори шће ње обно -
вљи вих изво ра енер ги је, мје ре под сти ца ја за про из вод њу
елек трич не енер ги је кори шће њем обно вљи вих изво ра
енер ги је и у ефи ка сној коге не ра ци ји, спро во ђе ње систе ма
под сти ца ња про из вод ње енер ги је из обно вљи вих изво ра и
изград ња постро је ња за про из вод њу елек трич не енер ги је
из обно вљи вих изво ра енер ги је и дру га пита ња од зна ча ја
за ову област.

Члан 2.

(1) Циљ овог зако на је да про мо ви ше про из вод њу елек -
трич не и топлот не енер ги је из обно вљи вих изво ра и у ефи -
ка сној коге не ра ци ји и упо тре бу енер ги је из обно вљи вих
изво ра у тран спор ту, ради потро шње на дома ћем тржи шту
и пове ћа ње удје ла у бру то финал ној потро шњи енер ги је, те
да обез би је ди раз вој под сти цај них меха ни за ма, регу ла тор -
ног окви ра и тех нич ке инфра струк ту ре за обно вљи ве изво -
ре енер ги је и ефи ка сну коге не ра ци ју.

(2) Под сти ца њем про из вод ње елек трич не и топлот не
енер ги је из обно вљи вих изво ра и у ефи ка сној коге не ра ци -
ји, као и упо тре бе енер ги је из обно вљи вих изво ра у тран -
спор ту, обез бје ђу ју се:

а) оства ри ва ње енер гет ске поли ти ке у Репу бли ци Срп -
ској (у даљем тек сту: Репу бли ка) у погле ду удје ла енер ги је
про из ве де не из обно вљи вих изво ра у бру то финал ној
потро шњи енер ги је у Репу бли ци,

б) допри нос зашти ти живот не сре ди не сма ње њем нега -
тив них ути ца ја упо тре бе фосил них гори ва,

в) подр шка реа ли за ци ји циље ва о кли мат ским про мје -
на ма и испу ње ње усло ва из међу на род них уго во ра, 

г) повољ ни ји амби јент за дома ће и стра не инве сти то ре,

д) под сти ца ње, уво ђе ње, при мје на и раз вој нове опре -
ме и тех но ло ги ја, те раз вој дома ће еко но ми је у цје ли ни,

ђ) допри нос одр жи вом раз во ју, отва ра ње нових рад них
мје ста и раз вој пред у зет ни штва у енер ге ти ци,

е) дуго роч но обез бје ђе ње енер ги је, пове ћа ње сигур но -
сти снаб ди је ва ња елек трич ном енер ги јом и раз вој елек тро -
е нер гет ског сек то ра у цје ли ни,

ж) раци о нал ни је кори шће ње и разно ли кост при мар них
изво ра енер ги је, ства ра ње усло ва за реги о нал ни раз вој,
посеб но у рурал ним и нераз ви је ним обла сти ма и

з) прет по став ке за ква ли тет но збри ња ва ње неких врста
отпа да.

Члан 3.

(1) Дефи ни ци је и пој мо ви који се кори сте у овом зако -
ну има ју сље де ће зна че ње:

а) обно вљи ви изво ри енер ги је су изво ри енер ги је који
су сачу ва ни у при ро ди и обна вља ју се у ције ло сти или дје -
ли мич но, као што су енер ги ја водо то ко ва, вје тра, био-масе,
био-гаса, гаса из постројeња за обра ду кому нал ног отпа да,
пољо при вред ног гаса, депо ниј ског гаса, гео тер мал на и
неа ку му ли са на солар на енер ги ја,

б) елек трич на енер ги ја из обно вљи вих изво ра енер ги је
озна ча ва елек трич ну енер ги ју про из ве де ну у постро је њи -
ма која кори сте искљу чи во обно вљи ве изво ре енер ги је, као
и дио елек трич не енер ги је про из ве де не из обно вљи вих
изво ра енер ги је у хибрид ним постро је њи ма која кори сте и
кон вен ци о нал не изво ре енер ги је, укљу чу ју ћи елек трич ну
енер ги ју про из ве де ну у постро је њи ма из обно вљи вих
изво ра енер ги је која се кори сти за пуње ње систе ма аку му -
ла ци је, али која не обу хва та елек трич ну енер ги ју про из ве -
де ну као резул тат пумп но-аку му ла ци о ног систе ма,
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в) хибрид на елек тра на је постро је ње за про из вод њу
елек трич не или топлот не енер ги је упо тре бом два или више
раз ли чи тих енер ге на та, од којих је барем један обно вљи ви
извор енер ги је,

г) коге не ра ци ја озна ча ва исто вре ме ну про из вод њу
топлот не и елек трич не или меха нич ке енер ги је у јед ном
про це су,

д) ефи ка сна когенeрација озна ча ва коге не ра ци ју која
задо во ља ва усло ве уште де енер ги је,

ђ) инста ли ра на сна га про из вод ног постро је ња (елек -
тра не) озна ча ва збир назив них сна га свих тур би на у
постро је њу или свих гене ра то ра, уко ли ко постро је ње нема
погон ску маши ну (тур би ну), изра же ну у kW,

е) гаран ци ја о пори је клу елек трич не енер ги је је доку -
мент у елек трон ском обли ку којим се дока зу је крај њем
куп цу да је коли чи на елек трич не енер ги је про из ве де на у
постро је њу које кори сти обно вљи ве изво ре енер ги је,

ж) гаран то ва на откуп на ције на је ције на по којој про -
изво ђач елек трич не енер ги је из обно вљи вих изво ра енер -
ги је и у ефи ка сној коге не ра ци ји, који оства ру је пра во на
оба ве зан откуп елек трич не енер ги је, про да је елек трич ну
енер ги ју Опе ра то ру систе ма под сти ца ја,

з) рефе рент на ције на је веле про дај на ције на елек трич -
не енер ги је (регу ли са на у пре ла зном пери о ду до отва ра ња
тржи шта или тржи шна ције на),

и) пре ми ја је дио гаран то ва не откуп не ције не којом се
про из во ђа чу елек трич не ене р ги је из обно вљи вих изво ра и
у ефи ка сној коге не ра ци ји надок на ђу ју про сјеч ни једи нич -
ни тро шко ви про из вод ње спе ци фич ни за поје ди не тех но -
ло ги је који пре ла зе износ који покри ва рефе рент на ције на,

ј) балан си ра ње пред ста вља порав на ње у одсту па њу
оства ре не про из вод ње елек трич не енер ги је у одно су на
при ја вље не коли чи не за пре у зи ма ње и про да ју за одре ђе ни
пери од,

к) балан сна одго вор ност пред ста вља оба ве зу уче сни ка
на тржи шту елек трич не енер ги је да урав но те же про из вод -
њу, потро шњу и уго во ре ну купо ви ну и про да ју елек трич не
енер ги је у пери о ду за који се утвр ђу је балан сно одсту па ње
и пре у зму финан сиј ску одго вор ност за одсту па ња,

л) накна да за под сти ца ње про из вод ње елек трич не
енер ги је из обно вљи вих изво ра и у ефи ка сној коге не ра ци -
ји је нов ча ни дода так на ције ну елек трич не енер ги је који
се обра чу на ва свим крај њим куп ци ма елек трич не ене р ги је
у Репу бли ци, укљу чу ју ћи ква ли фи ко ва ног куп ца, а која се
кори сти за под сти ца ње про из вод ње елек трич не енер ги је из
обно вљи вих изво ра и у ефи ка сној коге не ра ци ји,

љ) крај њи купац је прав но и физич ко лице које купу је
елек трич ну ене р ги ју за сво је вла сти те потре бе,

м) снаб дје вач је прав но лице које врши про да ју, укљу -
чу ју ћи и пре про да ју елек трич не ене р ги је куп ци ма,

н) био-маса је био ра згра ди ви дио про из во да, отпа да и
оста та ка био ло шког пори је кла из пољо при вре де и шумар -
ства, укљу чу ју ћи биљ не и живо тињ ске мате ри је, и пове за -
не инду стри је које укљу чу ју рибар ство са рибо гој ством,
као и био ра згра ди ви дио кому нал ног и инду стриј ског
отпа да,

њ) био-гас је гас који је настао ана е роб ном раз град њом
или фер мен та ци јом орган ских мате ри ја,

о) био-гори во је теч но или гасо ви то гори во за тран -
спорт, про из ве де но из био-масе и

п) опе ра тор систе ма је опе ра тор дистри бу тив ног систе -
ма, одно сно опе ра тор пре но сног систе ма.

(2) Пој мо ви и дефи ни ци је који нису наве де ни у ста ву 1.
овог чла на има ју зна че ње из Зако на о енер ге ти ци и Зако на
о елек трич ној ене р ги ји.

II - РАЗ ВР СТА ВА ЊЕ И ЦЕР ТИ ФИ КО ВА ЊЕ 
ПОСТРО ЈЕ ЊА ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ 

ЕНЕ Р ГИ ЈЕ ИЗ ОБНО ВЉИ ВИХ ИЗВО РА И 
У ЕФИ КА СНОЈ КОГЕ НЕ РА ЦИ ЈИ

1. Раз вр ста ва ње постро је ња за про из вод њу 
елек трич не енер ги је из обно вљи вих изво ра или 

у ефи ка сној коге не ра ци ји

Члан 4.

Постро је ња која кори сте обно вљи ве изво ре ене р ги је за
про из вод њу елек трич не ене р ги је раз вр ста ва ју се на
постро је ња која кори сте:

а) енер гет ски потен ци јал водо то ко ва,

б) ене р ги ју вје тра,

в) енер ги ју која се доби ја из био-масе,

г) енер ги ју која се доби ја из био-гаса,

д) неа ку му ли са ну ене р ги ју сун ца,

ђ) ене р ги ју из гео тер мал них изво ра и

е) енер ги ју више обно вљи вих изво ра у ком би на ци ји.

Члан 5.

Постро је ња која за про из вод њу елек трич не енер ги је
кори сте обно вљи ве изво ре, с обзи ром на инста ли ра ну сна -
гу, дије ле се на:

а) постро је ња инста ли ра не сна ге закључ но са 1 МW,
изу зев солар них постро је ња са фото на пон ским ћели ја ма,
која се дије ле на:

1) постро је ња на објек ти ма инста ли ра не сна ге закључ -
но са 50 kW,

2) постро је ња на објек ти ма инста ли ра не сна ге веће од
50 kW закључ но са 250 kW,

3) постро је ња на објек ти ма инста ли ра не сна ге веће од
250 kW закључ но са 1 МW,

4) постро је ња на земљи шту инста ли ра не сна ге закључ -
но са 250 kW и

5) постро је ња на земљи шту инста ли ра не сна ге веће од
250 kW закључ но са 1 МW;

б) постро је ња инста ли ра не сна ге веће од 1 МW
закључ но са 5 МW;

в) постро је ња инста ли ра не сна ге веће од 5 МW
закључ но са 10 МW;

г) постро је ња (вје тро е лек тра не) инста ли ра не сна ге
веће од 10 МW и

д) коге не ра тив на постро је ња инста ли ра не сна ге веће
од 10 МW закључ но са 30 МW.

Члан 6.

Коге не ра тив на постро је ња зави сно од тех но ло ги је коју
кори сте укљу чу ју:

а) гасну тур би ну ком би но ва ног циклу са са реку пе ра ци -
јом топло те,

б) про тив при ти сну пар ну тур би ну,

в) кон ден за ци о ну пар ну тур би ну са оду зи ма њем паре,

г) гасну тур би ну са реку пе ра ци јом топло те,

д) мотор са уну тра шњим саго ри је ва њем,

ђ) микр о ту р би ну,

е) Сти р лин гов мотор,

ж) горив не ћели је,

з) пар ну маши ну,

и) орган ске Ран ки но ве про це се и

ј) дру ге врсте тех но ло ги ја које пред ста вља ју исто вре -
ме ну про из вод њу топлот не и елек трич не енер ги је у јед ном
про це су.

Члан 7.

Коге не ра тив на постро је ња с обзи ром на инста ли ра ну
елек трич ну сна гу дије ле се на:
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а) коге не ра тив на постро је ња инста ли ра не елек трич не
сна ге закључ но са 1 МW,

б) коге не ра тив на постро је ња инста ли ра не елек трич не
сна ге веће од 1 МW закључ но са 10 МW и

в) коге не ра тив на постро је ња инста ли ра не елек трич не
сна ге веће од 10 МW закључ но са 30 МW.

2. Цер ти фи ко ва ње постро је ња за про из вод њу 
елек трич не ене р ги је која кори сте обно вљи ве изво ре

или у ефи ка сној коге не ра ци ји

Члан 8.

(1) Цер ти фи кат за про из вод но постро је ње може доби -
ти про из во ђач елек трич не ене р ги је за про из вод но постро -
је ње које про из во ди елек трич ну ене р ги ју из обно вљи вих
изво ра или у ефи ка сној коге не ра ци ји, на еко ном ски при -
мје рен начин, уз зашти ту живот не сре ди не и у коме је
обезби је ђе но мје ре ње свих енер гет ских вели чи на.

(2) При ба вља ње цер ти фи ка та за про из вод но постро је -
ње је нео п хо дан услов за оства ри ва ње пра ва на под сти цај
про из вод ње елек трич не ене р ги је из обно вљи вих изво ра и
у ефи ка сној коге не ра ци ји или за изда ва ње гаран ци је о
пори је клу елек трич не ене р ги је.

(3) Цер ти фи кат за про из вод но постро је ње изда је се
након при ба вља ња одо бре ња за упо тре бу које изда је
надле жни орган у скла ду са про пи си ма о уре ђе њу про сто -
ра и гра ђе њу.

(4) Цер ти фи кат за про из вод но постро је ње изда је Регу -
ла тор на коми си ја за енер ге ти ку Репу бли ке Срп ске (у
даљем тек сту: Регу ла тор на коми си ја) на захтјев про из во ђа -
ча.

(5) Регу ла тор на коми си ја води Реги стар изда тих цер ти -
фи ка та за про из вод на постро је ња.

Члан 9.

(1) Цер ти фи кат за про из вод но постро је ње изда је са на
пери од важе ња од:

а) 15 годи на за про из вод но постро је ње које кори сти
енер гет ски потен ци јал водо то ко ва, ене р ги ју вје тра и ене р -
ги ју сун ца,

б) пет годи на за про из вод но постро је ње које кори сти
оста ле видо ве обно вљи вих изво ра ене р ги је и

в) годи ну дана за ефи ка сно коге не ра тив но постро је ње.

(2) Регу ла тор на коми си ја доно си пра вил ник којим се
про пи су ју кри те ри ју ми за изда ва ње цер ти фи ка та, посту пак
изда ва ња, садр жај цер ти фи ка та, њихо во про ду же ње, пре -
нос, пони шта ва ње, оду зи ма ње и вође ње Реги стра изда тих
цер ти фи ка та.

III - ПЛА НИ РА ЊЕ И ПОД СТИ ЦА ЊЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ И
ПОТР О ШЊЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ ИЗ ОБНО ВЉИ ВИХ ИЗВО РА

И У ЕФИ КА СНОЈ КОГЕ НЕ РА ЦИ ЈИ

Члан 10.

(1) Вла да Репу бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Вла да)
доно си Акци о ни план Репу бли ке Срп ске за кори шће ње
обно вљи вих изво ра енер ги је (у даљем тек сту: Акци о ни
план), којим се иска зу ју циље ви Репу бли ке о уче шћу ене р -
ги је из обно вљи вих изво ра у бру то финал ној потро шњи
елек трич не ене р ги је, енер ги је за гри ја ње и хла ђе ње и ене -
р ги је у тран спо р ту, ува жа ва ју ћи ефек те регу ла тор них мје -
ра које се одно се на уна пре ђи ва ње ене р гет ске ефи ка сно сти
и уште де ене р ги је, као и дру гих мје ра у свр ху испу ње ња
поста вље них циље ва.

(2) Кори шће њем обно вљи вих изво ра ене р ги је оства ру -
ју се циље ви Репу бли ке у обла сти енер ге ти ке утвр ђе ни
Стра те ги јом раз во ја ене р ге ти ке Репу бли ке Срп ске до 2030.
годи не и међу на род ним спо ра зу ми ма.

Члан 11.

(1) Акци о ни план доно си се на одре ђе ни пери од и
садр жи:

а) пре глед енер гет ске поли ти ке,

б) оче ки ва ну бру то финал ну потро шњу елек трич не
енер ги је, ене р ги је гри ја ња и хла ђе ња и енер ги је у тран спо -
р ту,

в) сек тор ске циље ве, одно сно удје ле енер ги је из обно -
вљи вих изво ра у елек трич ној ене р ги ји, гри ја њу и хла ђе њу
и тран спор ту са про ци је ње ним пута ња ма по годи на ма,

г) мје ре за оства ри ва ње пла ни ра них циље ва, укљу чу ју -
ћи мје ре про мо ви са ња, спе ци фич не мје ре за побољ ша ње
инфра струк ту ре у циљу лак ше инте гра ци је коли чи на ене р -
ги је из обно вљи вих изво ра, шеме подр шке за про мо ви са ње
кори шће ња ене р ги је из обно вљи вих изво ра, спе ци фич не
мје ре за про мо ви са ње кори шће ња ене р ги је из био-масе, те
пла ни ра ну упо тре бу ста ти стич ких тран сфе ра и пла ни ра -
ног уче шћа у зајед нич ким про јек ти ма и

д) уку пан допри нос који се оче ку је од сва ке тех но ло ги -
је обно вљи ве енер ги је, као допри нос који се оче ку је од
енер гет ске ефи ка сно сти и мје ра уште де енер ги је.

(2) Мини ста р ство над ле жно за област ене р ге ти ке (у
даљем тек сту: Мини стар ство) врши ана ли зу оства ре ња
про из вод ње и потро шње ене р ги је из обно вљи вих изво ра и
у ефи ка сној коге не ра ци ји у одно су на Акци о ни план из
ста ва 1. овог чла на, ради оцје не и евен ту ал них измје на мје -
ра који ма се под сти че про из вод ња и потр о шња енер ги је из
обно вљи вих изво ра и у ефи ка сној коге не ра ци ји.

(3) Мини ста р ство доста вља Вла ди извје штај о при мје -
ни Акци о ног пла на за теку ћу годи ну нај ка сни је до 30.
новем бра.

Члан 12.

(1) Уче шће ене р ги је из обно вљи вих изво ра у бру то
финал ној потр о шњи енер ги је изра чу на ва се као бру то
потр о шња енер ги је из обно вљи вих изво ра поди је ље на са
укуп ном финал ном бру то потро шњом енер ги је, изра же но
у про цен ти ма.

(2) Бру то финал на потро шња ене р ги је из обно вљи вих
изво ра пред ста вља збир:

а) бру то финал не потро шње елек трич не ене р ги је про -
из ве де не из обно вљи вих изво ра,

б) бру то финал не потро шње енер ги је за гри ја ње и хла -
ђе ње про из ве де не из обно вљи вих изво ра и

в) бру то финал не потро шње енер ги је из обно вљи вих
изво ра у тран спор ту.

(3) Начин изра чу на ва ња удје ла енер ги је из обно вљи вих
изво ра у бру то финал ној потро шњи енер ги је у Репу бли ци
пре ци зи ра се Акци о ним пла ном.

IV - СПРО ВО ЂЕ ЊЕ СИСТЕ МА ПОД СТИ ЦА ЈА

Члан 13.

(1) За оба вља ње адми ни стра тив но-финан сиј ских и
дру гих опе ра тив них посло ва систе ма под сти ца ја про из вод -
ње енер ги је из обно вљи вих изво ра и у ефи ка сној коге не ра -
ци ји осни ва се Опе ра тор систе ма под сти ца ја као непр о -
фит на орга ни за ци ја.

(2) Опе ра тор систе ма под сти ца ја има свој ство прав ног
лица са јав ним овла шће њи ма утвр ђе ним овим зако ном и
упи су је се у суд ски реги стар.

(3) Вла да доно си одлу ку којом ће уре ди ти ста ту сна
пита ња и орга ни за ци ју Опе ра то ра систе ма под сти ца ја.

(4) На орга ни за ци ју и посло ва ње Опе ра то ра систе ма
под сти ца ја при мје њу ју се про пи си који ма се уре ђу је
систем јав них слу жби.

(5) Опе ра тор систе ма под сти ца ја се финан си ра из
накна де за под сти ца ње про из вод ње елек трич не енер ги је из
обно вљи вих изво ра енер ги је и у ефи ка сној коге не ра ци ји.

(6) Над зор над радом Опе ра то ра систе ма под сти ца ја
врши Мини стар ство и Регу ла тор на коми си ја, у окви ру
надле жно сти утвр ђе них овим зако ном.

(7) Кори шће ње сред ста ва од Опе ра то ра систе ма под -
сти ца ја под ли је же реви зи ји коју врши слу жба над ле жна за
реви зи ју јав ног сек то ра Репу бли ке.
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(8) Опе ра тор систе ма под сти ца ја под но си извје штај о
свом раду и финан сиј ски извје штај Вла ди, нај ка сни је до
31. мар та теку ће годи не за прет ход ну годи ну.

Члан 14.

(1) Над ле жно сти Опе ра то ра систе ма под сти ца ја:

а) води еви ден ци ју о укуп ним коли чи на ма про из ве де не
елек трич не ене р ги је и инста ли ра ним капа ци те ти ма про -
извод них постро је ња која кори сте обно вљи ве изво ре или
ефи ка сну коге не ра ци ју, а за која се оства ру је пра во на оба -
ве зан откуп по гаран то ва ној откуп ној ције ни, пра во на пре -
ми ју и пра во на оба ве зан откуп по прин ци пу нето мје ре ња,

б) води еви ден ци ју о пла ни ра ној про из вод њи елек -
трич не ене р ги је и капа ци те ти ма про из вод них постро је ња
која су сте кла пре ли ми нар но пра во на под сти цај,

в) закљу чу је уго во ре о под сти ца ју, купу је елек трич ну
енер ги ју про из ве де ну у постро је њи ма која има ју пра во на
гаран то ва ну откуп ну ције ну, врши обра чун и испла ту сред -
ста ва за елек трич ну ене р ги ју про из ве де ну у постро је њи ма
која оства ру ју пра во на под сти цај,

г) закљу чу је уго вор о оба ве зном пре у зи ма њу и про да ји
елек трич не ене р ги је из обно вљи вих изво ра и ефи ка сној
коге не ра ци ји са снаб дје ва чи ма крај њих купа ца и врши
фак ту ри са ње и напла ту про да те елек трич не енер ги је из
оба ве зног отку па,

д) закљу чу је уго во ре са снаб дје ва чи ма свих крај њих
купа ца у Репу бли ци, тариф них и ква ли фи ко ва них, као и са
ква ли фи ко ва ним куп ци ма који елек трич ну енер ги ју за вла -
сти те потре бе наба вља ју директ но на тржи шту, без посред -
ства снаб дје ва ча, те у скла ду са пот пи са ним уго во ри ма
врши фак ту ри са ње и напла ту накна де за обно вљи ве изво -
ре ене р ги је,

ђ) пре у зи ма балан сну одго вор ност за про из вод њу елек -
трич не енер ги је за коју се оства ру је пра во на под сти цај и
сно си тро шко ве балан си ра ња у скла ду са овим зако ном,

е) ана ли зи ра оства ре ње пла ни ра не про из вод ње елек -
трич не енер ги је за коју се оства ру је пра во на под сти цај и о
томе извје шта ва Мини стар ство и Регу ла тор ну коми си ју,

ж) депо ну је сред ства ради оства ри ва ња пре ли ми нар ног
пра ва на под сти цај,

з) врши обра чун и пре нос сред ста ва Фон ду за зашти ту
живот не сре ди не и ене р гет ске ефи ка сно сти Репу бли ке
Срп ске и

и) оба вља и дру ге посло ве нео п ход не за спро во ђе ње
систе ма под сти ца ја.

(2) Опе ра тор систе ма под сти ца ја доно си пра ви ла рада
за спро во ђе ње систе ма под сти ца ја, уз сагла сност Регу ла -
тор не коми си је.

(3) Пра ви ли ма рада из ста ва 2. овог чла на уре ђу ју се:

а) начин и оства ри ва ње пра ва и оба ве за уче сни ка у
систе му под сти ца ја у скла ду са про пи си ма који ма се уре -
ђу је систем под сти ца ја,

б) начин доста вља ња пла но ва про из вод ње елек трич не
енер ги је из обно вљи вих изво ра и у ефи ка сној коге не ра ци -
ји, начин пра ће ња оства ре ња пла но ва и дозво ље на одсту -
па ња од пла ни ра них вели чи на,

в) начин вође ња еви ден ци ја о про из во ђа чи ма који
оства ру ју пра во на под сти цај, про из во ђа чи ма који оства ру -
ју пре ли ми нар но пра во на под сти цај, као и еви ден ци ју о
про из во ђа чи ма који се нала зе на чека њу у сми слу пости за -
ња пла ни ра них вели чи на инста ли ра них капа ци те та и про -
из вод ње елек трич не ене р ги је која се под сти че,

г) начин изда ва ња потвр де за капа ци тет и потвр де за
ене р ги ју и начин вође ња еви ден ци је о под не се ним захтје -
ви ма и изда тим потвр да ма,

д) начин и роко ве закљу че ња уго во ра, измје не и допу -
не уго во ра, пре ста нак важе ња и рас кид уго во ра,

ђ) начин мје ре ња нето про из ве де не елек трич не енер ги -
је од про из во ђа ча елек трич не енер ги је из обно вљи вих
изво ра и ефи ка сне коге не ра ци је који су у систе му под сти -

ца ја, балан сну при пад ност и одго вор ност уче сни ка систе -
ма под сти ца ја,

е) начин утвр ђи ва ња оба ве зног удје ла елек трич не ене -
р ги је про из ве де не из обно вљи вих изво ра које су дужни
пре у зе ти снаб дје ва чи и ква ли фи ко ва ни куп ци,

ж) начин про да је елек трич не енер ги је пре у зе те од про -
из во ђа ча елек трич не ене р ги је из обно вљи вих изво ра и
ефи ка сне коге не ра ци је,

з) врсте пода та ка које доста вља про из во ђач елек трич не
ене р ги је из обно вљи вих изво ра и начин доста вља ња пода -
та ка,

и) начин раз мје не пода та ка са опе ра те ром систе ма на
чију мре жу су при кљу че на про из вод на постро је ња,

ј) усло ви и начин обра чу на, фак ту ри са ња, финан сиј -
ског порав на ња и напла ту за елек трич ну енер ги ју про из ве -
де ну у систе му под сти ца ја,

к) инстру мен ти обез бје ђе ња пла ћа ња и њихо во кори -
шће ње у систе му оба ве зног отку па,

л) начин посту па ња са сред стви ма депо но ва ним ради
сти ца ња пра ва на пре ли ми нар ни под сти цај и

љ) дру га пита ња у вези са спро во ђе њем систе ма под -
сти ца ја.

Члан 15.

(1) Опе ра тор систе ма одго во ран је за очи та ва ње и обра -
чун елек трич не енер ги је испо ру че не на мре жу и свих дру -
гих енер гет ских вели чи на у про из вод ном постро је њу које
кори сти обно вљи ве изво ре енер ги је, укљу чу ју ћи и вла сти -
ту потр о шњу и потро шњу за вла сти те потре бе.

(2) Снаб дје ва чи крај њих купа ца оба ве зни су да купе од
Опе ра то ра систе ма под сти ца ја удио елек трич не енер ги је
про из ве де не кори шће њем обно вљи вих изво ра енер ги је у
скла ду са овим зако ном.

(3) Опе ра тор систе ма мје сеч но врши обра чун укуп но
пре у зе те елек трич не енер ги је од про из во ђа ча који оства ру -
ју пра во на под сти цај и доста вља извје штај про из во ђа чу и
Опе ра то ру систе ма под сти ца ја, као и извје штај о укуп но
пре да тој елек трич ној ене р ги ји крај њим куп ци ма за све
снаб дје ва че крај њих купа ца у Репу бли ци, као и за ква ли -
фи ко ва не куп це који само стал но купу ју елек трич ну ене р -
ги ју на тржи шту.

(4) Снаб дје ва чи крај њих купа ца доста вља ју извје шта је
Опе ра то ру систе ма под сти ца ја о укуп ној пре у зе тој и про -
да тој елек трич ној ене р ги ји и укуп но обра чу на том изно су
накна де садр жа не у изда тим фак ту ра ма за утро ше ну елек -
трич ну енер ги ју.

(5) Снаб дје ва чи крај њих купа ца упла ћу ју оба ве зу за
при па да ју ћи дио елек трич не ене р ги је из обно вљи вих изво -
ра и ефи ка сне коге не ра ци је и обра чу на ту накна ду за обно -
вљи ве изво ре на рачун Опе ра то ра систе ма под сти ца ја са
којег се пла ћа ју оба ве зе пре ма про из во ђа чи ма.

Члан 16.

(1) Опе ра тор систе ма под сти ца ја, Регу ла тор на коми си -
ја и опе ра тор систе ма има ју сло бо дан при ступ постро је њи -
ма и свим пода ци ма који се одно се на постро је ње и енер -
ген те који се у њему кори сте, а у свр ху испу ње ња оба ве за
про пи са них овим зако ном.

(2) Про из во ђач елек трич не енер ги је из обно вљи вих
изво ра дужан је да омо гу ћи нео ме тан рад пред став ни ци ма
Опе ра то ра систе ма под сти ца ја, Регу ла тор не коми си је и
опе ра то ра систе ма.

V - ГАРАНЦИЈA О ПОРИ ЈЕ КЛУ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ 
ЕНЕР ГИ ЈЕ ПРО ИЗ ВЕ ДЕ НЕ ИЗ ОБНО ВЉИ ВИХ 

ИЗВО РА

Члан 17.

(1) Гаран ци ја о пори је клу елек трич не енер ги је изда је
се на захтјев про из во ђа ча који елек трич ну енер ги ју про -
изве де ну из обно вљи вих изво ра енер ги је про да је на тржи -
шту, а за коју не оства ру је пра во на оба ве зан откуп по
гарантованoj отк упнoj ције ни или пре ми ју.
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(2) Гаран ци ја о пори је клу изда је се за једи нич ну коли -
чи ну про из ве де не елек трич не енер ги је од 1 МWh.

(3) Гаран ци ја о пори је клу изда је се само јед ном за једи -
нич ну коли чи ну елек трич не енер ги је про из ве де не у одре -
ђе ном пери о ду, о чему се води посеб на еви ден ци ја.

(4) Регу ла тор на коми си ја изда је гаран ци ју о пори је клу
елек трич не енер ги је, врши пре нос и пони шта ва ње гаран -
ци је о пори је клу елек трич не енер ги је.

(5) Регу ла тор на коми си ја доно си пра вил ник о гаран ци -
ји о пори је клу за елек трич ну енер ги ју којим се уре ђу ју
садр жај гаран ци је, усло ви и посту пак изда ва ња, пре нос и
пони шта ва ње гаран ци је о пори је клу, вође ње Реги стра
гаран ци ја о пори је клу елек трич не енер ги је и дру го.

Члан 18.

(1) Гаранцијa о пори је клу за про из ве де ну елек трич ну
енер ги ју из обно вљи вих изво ра енер ги је изда је се на осно -
ву пода та ка доби је них од про из во ђа ча елек трич не енер ги -
је из обно вљи вих изво ра енер ги је и опе ра то ра дистри бу -
тив ног систе ма.

(2) Гаранцијa о пори је клу може се упо три је би ти у року
од годи ну дана од дана изда ва ња, а након упо тре бе или
исте ка рока важе ња, гаран ци ја о пори је клу се пони шта ва.

Члан 19.

Гаран ци ја о пори је клу елек трич не енер ги је изда та у
дру гим држа ва ма при зна је се у Репу бли ци по прин ци пу
реци про ци те та и у скла ду са закљу че ним међу на род ним
спо ра зу ми ма.

VI - МЈЕ РЕ ПОД СТИ ЦА ЈА ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ И
КОРИШЋЕ ЊЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ ИЗ ОБНО ВЉИ ВИХ ИЗВО РА

ЕНЕР ГИ ЈЕ И У ЕФИ КА СНОЈ КОГЕ НЕ РА ЦИ ЈИ

1. Мје ре под сти ца ња про из вод ње елек три че 
енер ги је из обно вљи вих изво ра енер ги је и 

у ефи ка сној коге не ра ци ји

Члан 20.

(1) Про из во ђач елек трич не енер ги је из обно вљи вих
изво ра енер ги је и у ефи ка сној коге не ра ци ји може оства ри -
ти сље де ће врсте под сти ца ја:

а) погод но сти при ли ком при кљу че ња на мре жу,

б) пред но сти у при сту пу мре жи,

в) пра во на оба ве зан откуп елек трич не енер ги је,

г) пра во на гаран то ва ну откуп ну ције ну (Feed-in тари -
фу) и

д) пра во на пре ми ју за потро шњу за вла сти те потре бе
или про да ју на тржи шту Репу бли ке.

(2) Про из во ђач елек трич не енер ги је за исту коли чи ну
елек трич не енер ги је не може оства ри ти пра во на оба ве зан
откуп по гаран то ва ној откуп ној ције ни и пра во на пре ми ју.

(3) Про из во ђа чу елек трич не енер ги је из обно вљи вих
изво ра или у ефи ка сној коге не ра ци ји гаран то ва на откуп на
ције на или пре ми ја из ста ва 1. т. г) и д) овог чла на се ума -
њу је ако је у пери о ду инве сти ра ња при мао држав ну помоћ.

(4) Под држав ном помо ћи из ста ва 3. овог чла на под ра -
зу ми је ва се сва ка директ на или инди рект на помоћ у виду
дава ња у нов цу, мате ри ја лу и опре ми, суб вен ци ја и поре -
ских олак ши ца.

Члан 21.

(1) Пра во на под сти цај из чла на 20. овог зако на може
оства ри ти про из во ђач елек трич не енер ги је ако:

а) про из во ди елек трич ну енер ги ју у новим постро је њи -
ма:

1) хидро е лек тра ни сна ге закључ но са 10 МW,

2) вје тро е лек тра ни сна ге закључ но са 10 МW,

3) солар ној елек тра ни са фото на пон ским ћели ја ма сна -
ге закључ но са 1 MW,

4) гео тер мал ној елек тра ни сна ге закључ но са 10 МW,

5) елек тра ни на био-масу сна ге закључ но са 10 МW,

6) елек тра ни на био-гас сна ге закључ но са 1 МW и

7) постро је њу ефи ка сне коге не ра ци је сна ге закључ но
са 10 МWе;

б) коли чи не елек трич не енер ги је, одно сно инста ли ра -
ни капа ци те ти про из вод них постро је ња не пре ла зе коли чи -
не за под сти ца ње дефи ни са не Акци о ним пла ном и

в) посје ду је цер ти фи кат за про из вод но постро је ње из
чла на 8. овог зако на.

(2) Осим про из во ђа ча из ста ва 1. тач ка а) овог чла на
пра во на пре ми ју може оства ри ти и про из во ђач који испу -
ња ва усло ве из ста ва 1. т. б) и в) овог чла на ако про из во ди
елек трич ну енер ги ју у постро је њи ма:

а) вје тро е лек тра ни сна ге веће од 10 МW и

б) постро је њу ефи ка сне коге не ра ци је чија је сна га већа
од 10 МW закључ но са 30 МW.

(3) Пра во на под сти цај из ст. 1. и 2. овог чла на не може
оства ри ти про из во ђач елек трич не енер ги је ако је при ли ком
изград ње постро је ња угра дио кори шће ну опре му.

1.1. Погод но сти при ли ком при кљу че ња на мре жу и
пред но сти у при сту пу мре жи

Члан 22.

(1) Опе ра тор дистри бу тив ног систе ма дужан је да сва -
ком новом про из во ђа чу који кори сти обно вљи ве изво ре
енер ги је или ефи ка сну коге не ра ци ју и који зах ти је ва при -
кљу че ње на дистри бу тив ну мре жу доста ви о свом тро шку
детаљ ну ана ли зу могућ но сти и усло ва за при кљу че ње, са
про цје ном тро шко ва при кљу че ња и вре мен ским окви ром
за реа ли за ци ју пред ло же ног начи на при кљу че ња.

(2) Про из во ђач при ли ком при кљу че ња на дистри бу тив -
ну мре жу сно си ствар не тро шко ве изград ње елек тро е нер -
гет ске мре же до мје ста при кљу че ња и ствар не тро шко ве
који наста ну усљед тех нич ког при ла го ђа ва ња на посто је ћој
мре жи.

(3) Опе ра тор дистри бу тив ног систе ма, уз сагла сност
Регу ла тор не коми си је, доно си пра вил ник којим се уре ђу ју
начин, усло ви и посту пак за при кљу че ње на мре жу
постро је ња које кори сти обно вљи ве изво ре енер ги је и ефи -
ка сну коге не ра ци ју, начин оства ри ва ња погод но сти при ли -
ком при кљу чи ва ња на мре жу, пра ви ла и кри те ри ју ме за
подје лу тро шко ва изград ње елек тро е нер гет ске мре же и
тех нич ког при ла го ђа ва ња посто је ће мре же изме ђу нових
про из во ђа ча.

(4) Про из во ђач елек трич не ене р ги је из обно вљи вих
изво ра енер ги је и у ефи ка сној коге не ра ци ји при кљу чу је се
на пре но сну мре жу у скла ду са про пи си ма који ма се уре -
ђу је при кљу че ње постро је ња на пре но сну мре жу.

Члан 23.

(1) Опе ра тор систе ма под сти ца ја дужан је да, у сарад -
њи са опе ра то ром систе ма, обез би је ди про из во ђа чу који
оства ру је пра во на оба ве зан откуп елек трич не енер ги је по
гаран то ва ној откуп ној ције ни пред ност у при сту пу мре жи
у скла ду са при ја вље ним днев ним рас по ре дом рада, ува жа -
ва ју ћи тех нич ка огра ни че ња елек тро е нер гет ског систе ма у
цје ли ни или дје ли мич но.

(2) Про из во ђач елек трич не енер ги је из обно вљи вих
изво ра енер ги је и у ефи ка сној коге не ра ци ји који има пра во
на оба ве зан откуп и гаран то ва ну откуп ну ције ну елек трич -
не енер ги је про из ве де не у постро је њи ма чија је сна га мања
од 500 kW не при ја вљу је днев ни рас по ред рада и не сно си
тро шко ве балан си ра ња.

(3) Про из во ђач елек трич не енер ги је из обно вљи вих
изво ра енер ги је и у ефи ка сној коге не ра ци ји који има пра во
на оба ве зан откуп и гаран то ва ну откуп ну ције ну елек трич -
не енер ги је про из ве де не у постро је њи ма чија је сна га већа
од 500 kW дужан је да при ја ви днев ни рас по ред рада Опе -
ра то ру систе ма под сти ца ја и сно си 25% тро шко ва балан си -
ра ња.
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(4) Про из во ђач елек трич не енер ги је који про да је елек -
трич ну енер ги ју на тржи шту и оства ру је пра во на пре ми ју
сам обез бје ђу је при ступ на мре жу и сно си тро шко ве
балан си ра ња.

1.2. Пра во на оба ве зан откуп, гаран то ва ну откуп ну
ције ну и пре ми ју

Члан 24.

(1) Про из во ђач који у постро је њу про из во ди елек трич -
ну енер ги ју из обно вљи вих изво ра енер ги је или у ефи ка -
сној коге не ра ци ји и који испу ња ва усло ве из чла на 21. овог
зако на има пра во на:

а) оба ве зан откуп елек трич не енер ги је у ције ло сти или
дје ли мич но по гаран то ва ној откуп ној ције ни (Feed-in тари -
фу) или

б) пре ми ју ако елек трич ну енер ги ју кори сти за вла сти -
те потре бе или прода је на тржи шту Репу бли ке.

(2) Про из во ђач елек трич не енер ги је из ста ва 1. овог
чла на има пра во на оба ве зан откуп елек трич не енер ги је по
гаран то ва ној откуп ној ције ни или пра во на пре ми ју у тра -
ја њу до 15 годи на.

Члан 25.

Про из во ђач који у постро је њи ма у екс пло а та ци ји у
који ма је извр ше на рекон струк ци ја про из во ди елек трич ну
енер ги ју из обно вљи вих изво ра енер ги је или у ефи ка сној
коге не ра ци ји има пра во на оба ве зан откуп по гаран то ва ној
откуп ној ције ни или пра во на пре ми ју за дио про из ве де не
елек трич не енер ги је која је резул тат пове ћа ња капа ци те та
доби је ног рекон струк ци јом.

Члан 26.

(1) Гаран то ва на откуп на ције на и пре ми ја за поје ди не
тех но ло ги је про из вод ње елек трич не енер ги је која се под -
сти че, про пи са не чл. 5. и 21. овог зако на, одре ђу ју се на
осно ву мето до ло ги је коју про пи су је Регу ла тор на коми си ја.

(2) Гаран то ва на откуп на ције на елек трич не енер ги је из
обно вљи вих изво ра енер ги је и у ефи ка сној коге не ра ци ји
састо ји се од рефе рент не ције не за оба ве зан откуп елек -
трич не енер ги је и пре ми је.

(3) Виси ну гаран то ва не откуп не ције не и пре ми је из
ста ва 1. овог чла на утвр ђу је Регу ла тор на коми си ја уз сагла -
сност Вла де.

(4) Регу ла тор на коми си ја нај ма ње јед ном годи шње про -
вје ра ва ниво гаран то ва них откуп них ције на и пре ми ја за
наред ни пери од и по потре би врши њихо ве измје не.

(5) При ли ком закљу чи ва ња уго во ра о оба ве зном отку -
пу по гаран то ва ној откуп ној ције ни при мје њу ју се ције не
из одлу ке која је на сна зи у ври је ме закљу чи ва ња уго во ра
и оста је непро ми је ње на у пери о ду важе ња уго во ра, осим у
слу ча ју већих про мје на кур са кон вер ти бил не мар ке у одно -
су на курс евра у Босни и Хер це го ви ни.

Члан 27.

(1) Про из во ђач елек трич не енер ги је из обно вљи вих
изво ра или у ефи ка сној коге не ра ци ји који у скла ду са
одред ба ма овог зако на има пра во на оба ве зан откуп по
гаран то ва ној откуп ној ције ни или пра во на пре ми ју то пра -
во оства ру је на осно ву рје ше ња које доно си Регу ла тор на
коми си ја на захтјев про из во ђа ча.

(2) Про из во ђач елек трич не енер ги је из обно вљи вих
изво ра или у ефи ка сној коге не ра ци ји може оства ри ти пре -
ли ми нар но пра во на под сти цај оба ве зног отку па по гаран -
то ва ној откуп ној ције ни или пра во на пре ми ју у току
изград ње постро је ња ако испу ња ва усло ве из чла на 21.
став 1. т. а) и б) и ста ва 2. овог зако на.

(3) Про из во ђач елек трич не енер ги је из ста ва 2. овог
чла на уз захтјев оба ве зно при ла же сље де ће доку мен те:

а) сту ди ју еко ном ске оправ да но сти,

б) доказ о упи су про јек та у реги стар про је ка та,

в) одо бре ње за гра ђе ње изда то од над ле жног орга на у
скла ду са про пи си ма који уре ђу ју област гра ђе ња и

г) доказ да је у току изград ња про из вод ног постро је ња.

(4) Регу ла тор на коми си ја доно си рје ше ње о пре ли ми -
нар ном пра ву на под сти цај на пери од које не може бити
дужи од три годи не од дана доно ше ња рје ше ња.

(5) Након при ба вља ња рје ше ња Регу ла тор не коми си је
из ст. 1. и 4. овог чла на, про из во ђач елек трич не енер ги је са
Опе ра то ром систе ма под сти ца ја закљу чу је уго вор или
пред у го вор о под сти ца ју.

(6) Про из во ђа чи елек трич не енер ги је у постро је њи ма
сна ге веће од 250 kW дужни су да при је пот пи си ва ња пред -
у го во ра о под сти ца ју из ста ва 5. овог чла на прет ход но
упла те нов ча ни депо зит или доста ве бан кар ску гаран ци ју
Опе ра то ру систе ма под сти ца ја у виси ни од 2% од ври јед -
но сти инве сти ци је.

Члан 28.

(1) Регу ла тор на коми си ја може уки ну ти рје ше ње из
чла на 27. овог зако на у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) ако је рје ше ње доне се но на осно ву неи сти ни тих
пода та ка,

б) ако је исте као цер ти фи кат за про из вод но постро је -
ње,

в) ако про из во ди елек трич ну енер ги ју супрот но усло -
ви ма који су утвр ђе ни рје ше њем,

г) ако не извр ша ва оба ве зе из уго во ра или пред у го во ра
о под сти ца ју и

д) на захтјев про из во ђа ча.

(2) Про тив акта Регу ла тор не коми си је из ста ва 1. овог
чла на може се покре ну ти управ ни спор.

Члан 29.

Регу ла тор на коми си ја, уз сагла сност Вла де, доно си
пра вил ник о под сти ца њу про из вод ње елек трич не енер ги је
из обно вљи вих изво ра и у ефи ка сној коге не ра ци ји, којим
се уре ђу ју:

а) усло ви и посту пак за оства ри ва ње пра ва на под сти -
цај, пери од на који се оства ру је пра во на под сти цај и
закљу чи ва ње уго во ра о под сти ца ју,

б) начин про вје ре рас по ло жи вих капа ци те та и коли чи -
на елек трич не енер ги је за под сти ца ње и изда ва ње одго ва -
ра ју ћих потвр да од стра не Опе ра то ра систе ма под сти ца ја,

в) кри те ри ју ми за ума ње ње под сти цај них мје ра за про -
из во ђа че из чла на 20. став 2. овог зако на,

г) усло ви и кри те ри ју ми за оства ри ва ње пра ва на под -
сти цај у про из вод ним постро је њи ма из чла на 25. овог зако -
на,

д) мје ре ње, очи та ва ње и обра чун елек трич не енер ги је
за коју се оства ру је пра во на под сти цај,

ђ) мето до ло ги ја за утвр ђи ва ње гаран то ва не откуп не
ције не елек трич не енер ги је и пре ми је,

е) изра чу на ва ње и напла та накна де за обно вљи ве изво -
ре и ефи ка сну коге не ра ци ју,

ж) начин утвр ђи ва ња тро шко ва рада Опе ра то ра систе -
ма под сти ца ја и

з) дру га пита ња од зна ча ја за спро во ђе ње систе ма под -
сти ца ња.

1.3. Сред ства за под сти ца ње

Члан 30.

(1) Сред ства за под сти ца ње про из вод ње елек трич не
енер ги је из обно вљи вих изво ра и у ефи ка сној коге не ра ци -
ји обез бје ђу ју се из накна де за под сти ца ње про из вод ње
елек трич не енер ги је из обно вљи вих изво ра и ефи ка сну
коге не ра ци ју.

(2) Крај њи купац елек трич не енер ги је у Репу бли ци,
укљу чу ју ћи и ква ли фи ко ва ног куп ца који купу је елек трич -
ну енер ги ју за вла сти те потре бе директ но на тржи шту, оба -
ве зан је да пла ћа накна ду за под сти ца ње про из вод ње елек -
трич не енер ги је из обно вљи вих изво ра и ефи ка сну коге не -
ра ци ју као дода так на ције ну елек трич не енер ги је.
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(3) Снаб дје вач елек трич ном енер ги јом дужан је да на
рачу ну за утро ше ну елек трич ну енер ги ју који доста вља
крај њим куп ци ма одво је но иска же накна ду за под сти ца ње
про из вод ње елек трич не енер ги је из обно вљи вих изво ра и
ефи ка сну коге не ра ци ју.

(4) Виси ну накна де за под сти ца ње про из вод ње елек -
трич не енер ги је из обно вљи вих изво ра и у ефи ка сној коге -
не ра ци ји утвр ђу је одлу ком Регу ла тор на коми си ја уз сагла -
сност Вла де.

Члан 31.

(1) Из сред ста ва за под сти ца ње про из вод ње елек трич -
не енер ги је из обно вљи вих изво ра и у ефи ка сној коге не ра -
ци ји обез бје ђу ју се:

а) уку пан износ пре ми ја за елек трич ну енер ги ју из
обно вљи вих изво ра и у ефи ка сној коге не ра ци ји,

б) тро шко ви балан си ра ња,

в) тро шко ви рада Опе ра те ра систе ма под сти ца ја и

г) уна пре ђе ње мје ра енер гет ске ефи ка сно сти.

(2) Тро шко ве рада Опе ра то ра систе ма под сти ца ја, на
бази оправ да них тро шко ва, утвр ђу је Регу ла тор на коми си ја
у поступ ку утвр ђи ва ња виси не накна де за под сти ца ње про -
из вод ње елек трич не енер ги је из обно вљи вих изво ра и у
ефи ка сној коге не ра ци ји.

(3) Фон ду за зашти ту живот не сре ди не и енер гет ске
ефи ка сно сти Репу бли ке Срп ске упла ћу је се 5% сред ста ва
при ку пље них за под сти ца ње про из вод ње елек трич не енер -
ги је из обно вљи вих изво ра и у ефи ка сној коге не ра ци ји
ради реа ли за ци је мје ра из ста ва 1. тач ка г) овог чла на.

2. Мје ре за под сти ца ње кори шће ња обно вљи вих 
изво ра енер ги је за гри ја ње и хла ђе ње и у тран спор ту

Члан 32.

У циљу испу ње ња оба ве за про пи са них Акци о ним пла -
ном, које се одно се на уче шће обно вљи вих изво ра у про -
извод њи енер ги је за гри ја ње и хла ђе ње, Вла да може уве сти
сље де ће под сти цај не мје ре:

а) суб вен ци је и дру ге олак ши це за дома ћу про из вод њу
и набав ку опре ме која се кори сти за потре бе гри ја ња и хла -
ђе ња упо тре бом обно вљи вих изво ра енер ги је (солар ни
колек то ри за при пре му топле воде, топлот не пум пе за
кори шће ње аеро тер мал не, гео тер мал не и хидро тер мал не
енер ги је и дру го),

б) кре и ра ње локал ног тржи шта топлот не енер ги је про -
из ве де не из обно вљи вих изво ра енер ги је уво ђе њем реги -
стра гаран ци је пори је кла топлот не енер ги је,

в) уво ђе ње оба ве зе вели ким потро ша чи ма топлот не
енер ги је (инду стриј ске и град ске топла не) да дио топлот не
енер ги је про из во де из обно вљи вих изво ра енер ги је и

г) дру ге под сти цај не мје ре из Акци о ног пла на.

Члан 33.

У свр ху испу ња ва ња оба ве за про пи са них Акци о ним
пла ном, у погле ду уче шћа обно вљи вих изво ра енер ги је у
тран спор ту, Вла да доно си уред бу којом се уре ђу ју оба ве зе
уче сни ка на тржи шту гори ва за тран спорт у погле ду уче -
шћа био-гори ва у укуп ној потро шњи гори ва за тран спорт,
над зор над при мје ном утвр ђе них оба ве за, ква ли тет и садр -
жај био-гори ва и дру ге мје ре потреб не за испу ње ње циље -
ва из Акци о ног пла на.

3. Оста ле под сти цај не мје ре и инфор ми са ње

Члан 34.

Про из во ђач елек трич не енер ги је из обно вљи вих изво -
ра и у ефи ка сној коге не ра ци ји који испу ња ва усло ве из
чла на 21. став 1. тач ка а) овог зако на и који је при кљу чен
на дистри бу тив ну мре жу има пра во на оба ве зан откуп
елек трич не енер ги је од опе ра то ра дистри бу тив ног систе ма
по ције ни која је јед на ка ције ни утвр ђе ној за покри ва ње
дистри бу тив них губи та ка на мре жи у току тра ја ња проб -
ног рада, а нај ду же 60 дана након при ба вља ња одо бре ња за
упо тре бу.

Члан 35.

(1) Крај њи купац чији је обје кат при кљу чен на мре жу
напон ског нивоа 0,4 kV, са при кључ ном сна гом која одго -
ва ра глав ном инста ла ци о ном оси гу ра чу до нај ви ше 63 А,
који елек трич ну енер ги ју за вла сти те потре бе обез бје ђу је и
соп стве ном про из вод њом елек трич не енер ги је из про -
извод них постро је ња која кори сте обно вљи ве изво ре енер -
ги је чија инста ли ра на сна га не пре ла зи 44 kW, може врши -
ти пре у зи ма ње елек трич не енер ги је из дистри бу тив не мре -
же и испо ру ку у дистри бу тив ну мре жу по прин ци пу “нето
мје ре ња” након што при ба ви рје ше ње Регу ла тор не коми си -
је.

(2) Нето ста ње дво смјер ног бро ји ла актив не елек трич -
не енер ги је је осно в за обра чун, те пла ћа ње или порав на ње
изме ђу уго вор них стра на за прeуз ету, одно сно испо ру че ну
елек трич ну енер ги ју.

(3) У слу ча ју да очи та ње дво смјер ног бро ји ла актив не
елек трич не енер ги је у обра чун ском пери о ду пока же да је
крај њи купац пре у зео више елек трич не енер ги је него што
је пре дао у мре жу, крај њи купац пла ћа раз ли ку изме ђу пре -
у зе те и пре да те елек трич не енер ги је у скла ду са уго во ре -
ном ције ном за снаб ди је ва ње.

(4) У слу ча ју да очи та ње дво смјер ног бро ји ла актив не
елек трич не енер ги је у обра чун ском пери о ду пока же да је
крај њи купац пре дао више елек трич не енер ги је у мре жу
него што је пре у зео, раз ли ка изме ђу испо ру че не и пре у зе -
те елек трич не енер ги је се пре но си у наред ни обра чун ски
пери од у корист крај њег куп ца.

Члан 36.

Мини стар ство, Регу ла тор на коми си ја и Опе ра тор
систе ма под сти ца ја, у окви ру сво јих над ле жно сти, раз ви ја -
ју одго ва ра ју ће еду ка тив не про гра ме, изра ђу ју бро шу ре и
дру ге видо ве обу ке, у циљу инфор ми са ња јав но сти о под -
сти цај ним мје ра ма, као и пред но сти ма про из вод ње и кори -
шће ња енер ги је из обно вљи вих изво ра енер ги је и у ефи ка -
сној коге не ра ци ји.

VII - ИЗГРАДЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРО ЈЕ ЊА И
ВОЂЕ ЊЕ РЕГИ СТРА ПРО ЈЕ КА ТА

1. Изград ња енер гет ских постро је ња

Члан 37.

Изград ња енер гет ских постро је ња за про из вод њу која
кори сте обно вљи ве изво ре енер ги је и ефи ка сну коге не ра -
ци ју врши се у скла ду са стра те шким доку мен ти ма и пла -
но ви ма раз во ја енер гет ског сек то ра у Репу бли ци.

Члан 38.

(1) У скла ду са про пи си ма који ма се уре ђу је област
гра ђе ња и зашти те живот не сре ди не, гра де се:

а) енер гет ска постро је ња на био-масу и био-гас,

б) солар на постро је ња са фото на пон ским ћели ја ма на
објек ти ма и

в) постро је ња инста ли ра не сна ге закључ но са 250 kW
која кори сте све видо ве обно вљи вих изво ра енер ги је и
ефи ка сна коге не ра тив на постро је ња.

(2) Изград ња енер гет ских постро је ња која кори сте
обно вљи ве изво ре енер ги је и ефи ка сну коге не ра ци ју, осим
постро је ња из ста ва 1. овог чла на, врши се у скла ду са про -
пи си ма који ма се уре ђу је област гра ђе ња и зашти те живот -
не сре ди не, а по прет ход но при ба вље ној кон це си ји која се
додје љу је у скла ду са про пи си ма који ма се уре ђу је област
кон це си ја или у скла ду са про пи си ма који ма се уре ђу ју
дру ги видо ви јав но-при ват ног парт нер ства када је то уре -
ђе но посеб ним про пи сом за одре ђе ну енер гет ску дје лат -
ност.

2. Реги стар про је ка та

Члан 39.

(1) Реги стар про је ка та је једин стве на еви ден ци ја о про -
јек ти ма из обно вљи вих изво ра енер ги је и у ефи ка сној коге -
не ра ци ји који се реа ли зу ју у скла ду са:
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а) изда тим одо бре њем за гра ђе ње за постро је ња из чла -
на 38. став 1. овог зако на и

б) пот пи са ним уго во ром о кон це си ји или уго во ром о
јав но-при ват ном парт нер ству за постро је ња из чла на 38.
став 2. овог зако на.

(2) Прав но и физич ко лице које гра ди енер гет ско
постро је ње дужно је да при ја ви про је кат Мини стар ству у
року од 30 дана од дана при ба вља ња одо бре ња за гра ђе ње,
одно сно закљу чи ва ња уго во ра из ста ва 1. овог чла на.

(3) Реги стар из ста ва 1. овог чла на успо ста вља и води
Мини стар ство.

Члан 40.

(1) Реги стар про је ка та садр жи подат ке о вла сни ку про -
јек та и про јек ту, постро је њу које укљу чу је подат ке о лока -
ци ји и типу постро је ња, тех нич ко-тех но ло шким карак те -
ри сти ка ма и усло ви ма кори шће ња зави сно од при ми је ње не
тех но ло ги је, инста ли ра ну сна гу постро је ња за про из вод њу
елек трич не и топлот не енер ги је и пла ни ра ну про из вод њу,
под сти ца ји ма које оства ру је, те дру ге подат ке из закљу че -
них пред у го во ра и уго во ра о под сти ца ју.

(2) Мини стар доно си упут ство о вође њу реги стра про -
је ка та из обно вљи вих изво ра енер ги је и у ефи ка сној коге -
не ра ци ји.

VIII - НАД ЗОР И КАЗНЕ НЕ ОДРЕД БЕ

Члан 41.

Управ ни над зор над спро во ђе њем одре да ба овог зако на
и на осно ву њега доне се них про пи са врше Мини стар ство
и Регу ла тор на коми си ја, у скла ду са овла шће њи ма про пи -
са ним овим зако ном.

Члан 42.

(1) Инспек циј ски над зор над спро во ђе њем одре да ба
овог зако на врши Репу блич ка упра ва за инспек циј ске
посло ве Репу бли ке Срп ске посред ством над ле жних
инспек то ра, а у скла ду са овла шће њи ма про пи са ним овим
зако ном и зако ном којим се уре ђу је орга ни за ци ја рада
Репу блич ке упра ве за инспек циј ске посло ве.

(2) Кон тро лу изград ње елек тро е нер гет ских обје ка та,
тех нич ке исправ но сти, погон ске сигур но сти елек тро е нер -
гет ских обје ка та и постро је ња, без бјед но сти људи у елек -
тро е нер гет ским објек ти ма, као и увид у тех нич ку и погон -
ску доку мен та ци ју врши над ле жна инспек ци ја у скла ду са
посеб ним зако ном.

(3) Инспек циј ски над зор обу хва та над зор над при мје -
ном овог зако на, дру гих про пи са, стан дар да, тех нич ких
нор ма ти ва и нор ми ква ли те та које се одно се на про јек то ва -
ње, гра ђе ње, рекон струк ци ју, одр жа ва ње и кори шће ње
елек тро е нер гет ских обје ка та, инста ла ци ја, постро је ња и
опре ме у тим објек ти ма, као и ква ли тет испо ру ке елек -
трич не енер ги је и слич но.

Члан 43.

(1) Нов ча ном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казни -
ће се за пре кр шај прав но лице ако:

а) не купи елек трич ну енер ги ју у скла ду са чла ном 15.
став 2. овог зако на,

б) отпоч не са изград њом постро је ња обно вљи вих изво -
ра енер ги је и у ефи ка сној коге не ра ци ји супрот но одред ба -
ма чла на 38. овог зако на и

в) посту па супрот но одред би чла на 39. став 2. овог
зако на.

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на казни ће се одго -
вор но лице у прав ном лицу нов ча ном казном од 1.000 КМ
до 3.000 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на казни ће се
физич ко лице (инве сти тор) нов ча ном казном од 1.000 КМ
до 3.000 КМ.

IX - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗАВР ШНЕ ОДРЕД БЕ

Члан 44.

Поступ ци оства ри ва ња пра ва на под сти цај запо че ти
при је сту па ња на сна гу овог зако на окон ча ће се по одред -
ба ма Уред бе о про из вод њи и потро шњи енер ги је из обно -
вљи вих изво ра и у ефи ка сној коге не ра ци је (“Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 28/11 и 39/11).

Члан 45.

(1) Вла да ће дони је ти:

а) Акци о ни план Репу бли ке Срп ске за кори шће ње
обно вљи вих изво ра енер ги је у року од три мје се ца од дана
сту па ња на сна гу овог зако на (члан 10. став 1),

б) одлу ку којом ће се уре ди ти ста ту сна пита ња и орга -
ни за ци ја Опе ра то ра систе ма под сти ца ја у року од три мје -
се ца од дана сту па ња на сна гу овог зако на (члан 13. став 3)
и

в) Уред бу о врста ма, садр жа ју, ква ли те ту и уче шћу био-
гори ва у тран спор ту у року од шест мје се ци од дана сту па -
ња на сна гу овог зако на (члан 33).

(2) Мини стар ство ће у року од чети ри мје се ца од дана
сту па ња на сна гу овог зако на дони је ти Упут ство о вође њу
реги стра про је ка та из обно вљи вих изво ра енер ги је и у
ефи ка сној коге не ра ци ји (члан 40. став 2).

(3) Регу ла тор на коми си ја ће у року од шест мје се ци од
дана сту па ња на сна гу овог зако на дони је ти:

а) Пра вил ник о изда ва њу цер ти фи ка та за про из вод но
постро је ње које про из во ди елек трич ну енер ги ју из обно -
вљи вих изво ра енер ги је или у ефи ка сној коге не ра ци ји
(члан 9. став 2),

б) Пра вил ник о гаран ци ји пори је кла за елек трич ну
енер ги ју про из ве де ну из обно вљи вих изво ра енер ги је
(члан 17. став 5) и

в) Пра вил ник о под сти ца њу про из вод ње елек трич не
енер ги је из обно вљи вих изво ра и у ефи ка сној коге не ра ци -
ји (члан 29).

(4) Опе ра тор систе ма под сти ца ја ће у року од чети ри
мје се ца од дана сту па ња на сна гу овог зако на дони је ти
Пра ви ла рада (члан 14. став 2).

(5) До доно ше ња под за кон ских ака та из ст. 2. и 3. овог
чла на при мје њу ју се под за кон ски акти који су важи ли на
дан сту па ња на сна гу овог зако на, ако нису у супрот но сти
са овим зако ном.

Члан 46.

Овај закон сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 01-697/13 Предсједник
25. априла 2013. годи не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радо ји чић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА 

СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 
2013. ГОДИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о организацији
и спровођењу пописа становништва, домаћинстава и
станова 2013. године у Републици Српској, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет шестој
сједници, одржаној 25. априла 2013. године, а Вијеће наро-
да 7. маја 2013. године констатовало да усвојеним Законом
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