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На основу члана 29. Закона о обновљивим изворима енергије (Службени гласник 
Републике Српске, број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19) 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), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 114. 
редовној сједници, одржаној дана 6. јуна 2019. године, у Требињу, 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 29/19), у члану 6. у ставу 1. тачка а) ријеч: „вјетроелектрани“ 
брише се. 

 
Члан 2. 

 
У члану 8. у ставу 2. тачка а) ријечи: „вјетроелектрану инсталисане снаге до 
укључиво 10 МW“ бришу се. 

 
Члан 3. 

 
У члану 14. у ставу 1. тачка а) ријечи: „производног постројења на вјетар чија је 
инсталисана снага већа од 10 MW и“ бришу се. 
 

Члан 4. 
 

У члану 15. у ставу 2. ријечи: „и произвођач електричне енергије из производног 
постројења на вјетар чија је инсталисана снага већа од 10 MW“ бришу се.  
 

Члан 5. 
 

У члану 19. у  ставу 1. ријечи: „вјетроелектрана и“ бришу се.  
 

Члан 6. 

У члану 33. став 7. ријечи  „став (4)“ мијењају се рјечима "став (3)“. 

Члан 7. 
 

У члану 34. у ставу 5. ријечи: „и (4)“ бришу се. 
 

Члан 8. 
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Члан 45. мијења се и гласи: 

(1) Регулаторна комисија посебном одлуком утврђује гарантоване откупне цијене 
за електричну енергију произведену у сљедећим врстама производних 
постројења:                                                                                                        
а) хидроелектране инсталисане снаге:  

- до укључиво 1 MW, 
- преко 1 MW до укључиво 5 MW, 
- преко 5 MW до укључиво 10 MW; 

б) електране на био-масу инсталисане снаге: 
- до укључиво 1 МW, 
- преко 1МW до укључиво 10 МW; 

в) електране на био-гас инсталисане снаге до укључиво 1 МW; 
г) соларне електране са фотонапонским ћелијама инсталисане снаге: 

- на објекту до укључиво 50 kW, 
- на објекту преко 50 kW до укључиво 250  kW, 
- на објекту преко 250 kW до укључиво 1 MW, 
- на земљи до укључиво 250 kW, 

д) геотермалне електране инсталисане снаге до укључиво 10 MW;  
ђ)   постројења у ефикасној когенерацији инсталисане снаге: 

- до укључиво 1 MW, 
- преко 1 MW до укључиво 10 MW. 

(2) Регулаторна комисија посебном одлуком утврђује висину премије за 
електричну енергију реализовану на тржишту или потрошену за властите 
потребе, за производна постројења из става (1) овог члана и за електране у 
ефикасној когенерацији инсталисане снаге веће од 10 MW, а мања од 30 MW. 

  
Члан 9. 

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

 

Број: 01-207-7/19/Р-114-139                                                     Предсједник                                                        
6. јун 2019.године 
Требиње    
                                                                                                    Владислав Владичић 


