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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ
Број: 01-254-12/17/Р-77-97
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На основу одредбe члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и
ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и
79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник
Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г)
Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске
(Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 23. Правилникa 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 поступку по захтјеву за одобрење права на подстицај за производњу
електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана „Говза Б-Г1-Јелеч“ привредног друштва „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. за производњу и трговину, Књаза
Милоша бб, Бања Лука, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на
77. редовној сједници, одржаној 19. априла 2018. године, у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е ЊЕ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да привредно друштво „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. за производњу и
трговину, Бања Лука право на подстицај производње електричне енергије из
обновљивих извора енергије у виду права на обавезан откуп по гарантованој
откупној цијени у производном постројењу Мала хидроелектрана „Говза Б-Г-1Јелеч“, на ријеци Говзи, за укупну планирану нето годишњу производњу од
22.448.978 kWh, одобрено Рјешењем број 01-254-5/17/Р-45-107 од 4. маја
2017. године, може остварити и у периоду од 1. јануара 2018. године па
надаље, у складу са Потврдом за енергију број 1.1/04/1-30-119/18 од 16.
априла 2018. године.
2. Подносилац захтјева је дужан да у року од 15 дана од дана пријема овог
рјешења поднесе захтјев за усклађивање уговора са Оператором система
подстицаја са тачком 1. овога рјешења.
3. Ово рјешење је коначно и објављује се на интернет страници и огласној табли
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

Образложење

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту:
Регулаторна комисија) је, дана 25. априла 2017. године, примила захтјев за
одобрење права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној
цијени од привредног друштва „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. за производњу и трговину,
Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) за производњу електричне
енергије у Малој хидроелектрани „Говза Б-Г-1-Јелеч“, инсталисане снаге
постројења на турбинама 4.980 kW, те укупне планиране нето годишње
производње електричне енергије од 22.448.978 kWh.
У складу са одредбама чланова 6, 14. и 23. Правилникa о подстицању размотрен
је захтјев и утврђено је да подносилац захтјева испуњава све критеријуме и
услове у погледу извора енергије, снаге постројења, планиране годишње
производње и количина које су Акционим планом Републике Српске за коришћење
обновљивих извора енергије (у даљем тексту: Акциони план) одређене за
подстицање, те је Рјешењем о одобравању права на подстицај за производњу
електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала
хидроелектрана „Говза Б-Г-1-Јелеч“, број 01-254-5/17/Р-45-107 од 4. маја 2017.
године подносиоцу захтјева одобрено право на подстицај за нето произведену
електричну енергију у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени за
електричну енергију која се испоручује у мрежу, а у складу са динамиком
наведеном у Потврди за енергију, број 1.1/04/1-85-429/16 од 26. октобра 2016.
године, као и са Предуговором о праву на подстицај закљученим са Оператором
система подстицаја, број 1.1/04/1-95-65/17 од 2. марта 2017. године на основу кога
су резервисане количине за подстицај.
У међувремену су се у систему подстицаја појавиле расположиве количине
електричне енергије, на основу чега је Оператор система подстицаја издао нову
Потврду за енергију за Малу хидроелектрану „Говза Б-Г-1-Јелеч“, број 1.1/04/1-30119/18 од 16. априла 2018. године, према којој подносилац може остварити право
на подстицај за укупну нето планирану годишњу производњу у износу од
22.448.978 kWh и у периоду од 1. јануара 2018. године па надаље.
Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, одлучено је као у тачки 1.
диспозитива овог рјешења.
На основу члана 27. став (5) Закона и на основу члана 26. став (2) Правилника о
подстицању, произвођач електричне енергије дужан је да у року од 15 дана од
дана пријема овог рјешења поднесе захтјев за закључење/усклађивање уговора о
подстицању са Оператором система подстицаја, те је одлучено као у тачки 2.
диспозитива овог рјешења.
Тачка 3. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1)
Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те на одредби члана 20. став (3)
истог закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије
за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник
Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.
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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
Достављено:
-

подносилац захтјева,
Оператор система подстицаја – МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
Оператор система – МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“,
а.д. Пале,
огласна табла и интернет страница Регулаторне комисије и
архива.
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