РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ

REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE

Број: 01-480-24/18/Р-163-316
Датум: 16. децембар 2020. године
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
"Green Energy" д.о.о. Пале, Николе Тесле 12, Пале, за продужење прелиминарног
права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока
ријеке Миљацке, као обновљивог извора енергије, у Малој хидроелектрани "Миљацка",
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 163. редовној сједници,
одржаној 16. децембра 2020. године, у Требињу, донијела
Р Ј Е Ш Е ЊЕ
о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне
енергије у Малој хидроелектрани "Миљацка"
1. Усваја се захтјев привредног друштва "Green Energy" д.о.о. Пале за продужење
прелиминарног права на подстицај у виду права на обавезан откуп по
гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у
производном постројењу Мала хидроелектрана "Миљацка", инсталисане снаге
2.500 kW и планиране нето годишње производње од 9.310.000 kWh, које се гради
на ријеци Миљацки, на земљишту означеном као: к.ч. бр. 6/2, 6/3, 7/2, 7/3 и 554
к.о. Довлићи, те к.ч. бр. 1229/3 и 1409 к.о. Булози (нови премјер), на територији
општине Источни Стари Град, до 1. марта 2021. године.
2. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења 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 23. новембра 2020. године од привредног друштва "Green Energy" д.о.о.
Пале (у даљем тексту: подносилац захтјева) примила благовремени захтјев, број 2011/0 од 20. новембра 2020. године, за продужење прелиминарног права на подстицај
производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп по гарантованој
откупној цијени, коришћењем енергије водотока ријеке Миљацке, као обновљивог
извора енергије, у производном постројењу Мала хидроелектрана "Миљацка" (у даљем
тексту: захтјев), које се гради на ријеци Миљацки, на земљишту означеном као: к.ч. бр.

6/2, 6/3, 7/2, 7/3 и 554 к.о. Довлићи, те к.ч. бр. 1229/3 и 1409 к.о. Булози (нови премјер),
на територији општине Источни Стари Град. Према достављеним подацима,
инсталисана снага производног постројења је 2.500 kW, а планирана нето годишња
производња 9.310.000 kWh. Као разлоге за подношење овог захтјева подносилац је
навео постојање пандемије, због чега је успорена изградња и скоро онемогућен
завршетак радова, као и своју обавезу да достави усаглашене техничке и енергетске
податке у издатим правним актима, због чега је Регулаторна комисија и донијела
закључак о прекидању поступка издавања дозволе за обављање дјелатности
производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Миљацка", број 01-14222/20/Р-146-152 и Закључак о прекидању поступка издавања сертификата, број 01-1434/20/Р-146-153 од 18. јуна 2020. године.
Рјешењем Регулаторне комисије, број 01-480-11/18/Р-101-6 од 22. јануара 2019. године
одобрено је прелиминарно право на подстицај производње електричне енергије у
производном постројењу Мала хидроелектрана "Миљацка", са периодом трајања
прелиминарног права на подстицај до 1. септембра 2019. године. Прелиминарно право
на подстицај је у претходном периоду продужавано рјешењима Регулаторне комисије,
а према последњем рјешењу, број 01-480-21/18/Р-139-55 од 12. марта 2020. године,
утврђен је период трајања прелиминарног права на подстицај до 25. маја 2020. године,
односно до 25. новембра 2020. године, до када је подносилац захтјева био у обавези
да прибави рјешење о подстицају и закључи/усклади уговор о обавезном откупу са
Оператором система подстицаjа, а на основу кога је подносилац захтјева закључио
Анекс II предуговора о праву на подстицај, број 04/1-55-99/20 од 4. маја 2020. године.
На основу тврдњи у захтјеву, те документације достављене у поступцима који су
вођени пред Регулаторном комисијом, утврђено је да је производно постројење Мала
хидроелектрана "Миљацка" у завршној фази прибављања потребне документације, те
да је услијед општепознате епидемиолошке ситуације успорена реализација пројекта.
Такође је било потребно извршити додатно усаглашавање техничких и енергетских
података у поступцима пред надлежним органима, због чега су закључцима и били
прекинути поступак издавања дозволе за обављање дјелатности производње
електричне енергије и поступак за издавање сертификата пред Регулаторном
комисијом. С обзиром на наведено чињенично стање оправдани су разлози и испуњени
услови, за продужење прелиминарног права на подстицај, у смислу одредбе члана 27.
став 4. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији.
Имајући у виду утврђено чињенично стање, као и околност да укупни период важења
прилиминарног права на подстицај, укључујући и продужење према овом рјешењу, нe
прелази три године, у смислу одредбе члана 27. став 4. Закона о обновљивим
изворима енергије и ефикасној когенерацији, да је захтјев за продужење благовремено
поднесен, те да су разлози за продужење периода важења прелиминарног права на
подстицај производње електричне енергије оправдани, одлучено је да се одобри
продужење трајања прелиминарног права на подстицај до 1. марта 2021. године, као у
тачки 1. диспозитива овога рјешења.
Подносилац захтјева дужан је да до 1. марта 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
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непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса
конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.
Поред наведеног, 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.
Такође, произвођач електричне енергије/инвеститор у постројењу инсталисане снаге
веће од 250 kW дужан да, прије подношења захтјева за закључење/усклађивање
предуговора о подстицању, уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију
Оператору система подстицаја у висини од 2% од вриједности инвестиције.
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 система подстицања, престаје да важи рјешење о
прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему
подстицања.
Тачка 2. 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).
Поука о правном лијеку: 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
- "Green Energy" д.о.о. Пале;
- Оператор система за подстицање - МХ "Електропривреда Републике Српске"
Матично предузеће, а.д. Требиње;
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- архива.
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