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На основу члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији („Службени гласник Републике Српске“, број 39/13, 108/13, 79/15 и 
26/19), члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 33. став (1) тачка г) 
Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 59/10) и члана 32. Правилникa о 
подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији („Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 
88/14, 43/16, 29/19 и 79/19“) одлучујући по захтјеву привредног друштва „ZEMX“ 
д.о.о.  Сребреница, Пале бб, 75430 Сребреница, за продужење прелиминарног 
права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије 
водотока ријеке Штедрић, као обновљивог извора енергије, у Малој 
хидроелектрани „Штедрић 1“, Регулаторна комисија за енергетику Републике 
Српске је, на 150. редовној сједници, одржаној 6. августа 2020. године, у 
Требињу, донијела 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 
о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу 

електричне енергије у Малој хидроелектрани „Штедрић 1“ 
 

1. Усваја се захтјев привредног друштва „ZEMX“ д.о.о.  Сребреница, Пале бб, 
75430 Сребреница, за продужење прелиминарног права на подстицај до 
31.12.2020. године, до када је подносилац дужан да почне са радом, 
односно да прибави употребну дозволу за производно постројење, умјесто 
до 5. августа 2020. године, како је то утврђено тачком 3. рјешења 
Регулаторне комсије за енергетику Републике Српске број 01-256-6/20/Р-
147-159 од 2. јула 2020. године. 

2. Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се 
остварити најкасније до 30. јуна 2021. године, а након изградње 
производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз 
испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном 
откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у 
вријеме закључења уговора.  

3. Ово рјешење је коначно и објављује се на интернет страници и огласној 
табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 21. јула 2020. године, привредно друштво „ZEMX“ д.о.о.  Сребреница, 
Пале бб, 75430 Сребреница (у даљем тексту: подносилац захтјева) је 
Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) доставио захтјев за продужење периода прелиминарног 
права на подстицај, који је утврђен рјешењем број 01-256-6/20/Р-147-159 и то до  
5. августа 2020. године. У захтјеву је  наведено да је продужење периода 
прелиминарног права на подстицај потребно због кашњења испоручиоца робе 
узрокованог општепознатом епидемиолошком ситуацијом у Републици Српској. 
Подносилац захтјева је након ове молбе доставио електронски, а затим и путем 
поште, овјерену документација којом потврђује да је због епидемиолошке 
ситуације у Републици Српској, као и у свијету, дошло до кашњења увоза и 
испоруке раније уговорене робе и радова.   

Привредном друштву „ZEMX“ д.о.о.  Сребреница, Пале бб, 75430 Сребреница је 
одобрено прелиминарно право на подстицај, рјешењем број 01-256-6/20/Р-147-
159, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за 
електричну енергију коју ће производити у Малој хидроелектрани „Штедрић 1“, 
инсталисане снаге 895 kW и планиране годишње производње од 3.520.000 kWh, 
која се гради на ријеци Штедрић, на земљишту означеном како слиједи: 
водозахват 1: к.ч. 2823/2, 2843/5, 2843/6, 2853 и 2859/2, к.о. Дервента, 
водозахват 2: к.ч. 2823/3, 2825/2, 2843/4, 2854 и 2853, к.о. Дервента, цјевовод 1 
и цјевовод 2 кроз парцеле: 2856, 2825/2, 2823/1, 2843/1, 2843/3, 2843/6, к.о. 
Дервента, а машинска зграда на дијелу парцеле к.ч. број 2843/3 к.о. Дервента. 

Приликом разматрања достављеног захтјева узето је у обзир да је 17. марта 
2020. године у Републици Српској била проглашена ванредна ситуација, те да је 
проглашено ванредно стање, које је трајало од 2. априла 2020. године до 22. 
маја 2020. године, због општепознате епидемиолошке ситуације, а што је 
утврђено на основу одлука Владе Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске, број 25/20, 31/20 и 48/20).  

Осим општепознатих чињеница о разлозима за увођење и трајањe ванредног 
стања, подносилац је доставио и изјаву добављача опреме, Hidropower д.о.о. 
Сподња Идрија о спријечености да наручену опрему, турбине и пратећу опрему, 
испоручи у складу са уговореним термином, те да је опрема накнадно, са 
закашњењем, монтирана и спремна за употребу. Подносилац је, такође, 
доставио и овјерене банкарске изводе за извршена плаћања, аналитичке 
картице средстава и опреме, те је на основу тога и остале приложене 
документације утврђено да су разлози који су довели до заустављања радова 
на изградњи овога производног постројења узроковани ван самог градилишта, 
да су били непредвидиви и да се нису могли избјећи. Ово посебно из разлога 
што ванредна ситуација и даље траје.  

Према томе, наведени разлози се сматрају оправданим, те је захтјев за 
продужење прелиминарног права на подстицај основан. Рјешењем број 01-256-
6/20/Р-147-159 од 2. јула 2020. године, трајање прелиминарног права је било 
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одређено у складу са захтјевом подносиоца до 5. августа 2020. године. Пошто 
су постојали утврђени разлози за заустављање прописаног рока за 
прелиминарно право, утврђено је да је оправдано заустављање рока, тако да је 
прелиминарно правно на подстицај продужено до 31.12.2020. године, што је и 
максимално могуће с обзиром на трајање Акционог плана Републике Српске за 
кориштење обновљивих извора енергије (Одлука о усвајању Акционог плана 
Републике Српске објављена је у Службеном гласнику Републике Српске, број 
111/15, 5/16, 97/18 и 3/20) како је и одлучено у тачки 1. диспозитива овога 
рјешења. 

Тачка 2. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 30. став 6. 
Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих 
извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилника о подстицању). 
При томе се прописани услови за стицање права на обавезан откуп по 
гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата 
за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале 
услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. 
Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није 
претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или 
физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се 
оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода 
прелиминарног права на подстицај из тачке 1. овог рјешења, односно до 30. јуна 
2021. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном 
откупу са Оператором система подстицаjа. У противном, након истека овог рока, 
губи право на количине резервисане на основу овога рјешења. Према члану 26. 
став 5. Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује 
се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за 
електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора и остаје 
непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса 
конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини. 

Поред наведеог, одредбом члана 27. став 5. и 6. Закона о обновљивим 
изворима енергије и ефикасној когенерацији, те члана 30. став 2. и 3. 
Правилника о подстицању прописано је да произвођач електричне енергије 
закључује предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја и 
на тај начин резервише количине у систему подстицаја, при чему је произвођач 
електричне енергије/инвеститор, који добије рјешење о прелиминарном праву 
на подстицај дужан да у року од 30 дана од дана пријема рјешења о 
прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система подстицаја 
захтјев за закључивање/усклађивање предуговора о подстицају.  

Подносилац захтјева мора имати у виду и одредбу члана 34. став 3. Правилника 
о подстицању, којом је прописано да уколико подносилац захтјева који стекне 
прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним 
рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања 
прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном 
праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему 
подстицаја. Такође, чланом 34. став 2. Правилника о подстицању прописано је 
да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не 
поднесе захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором 
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система подстицања, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи 
резервацију количина електричне енергије у систему подстицања.  

Тачка 3. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став 1. 
Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те 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 и 107/19), с обзиром на објављивање.  

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; 
- огласна табла и интернет страница Регулаторне комисије; 
- архива.                                                                                                    

 


