РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ

REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE

На основу одредби члана 26. став 3. Закона о обновљивим изворима енергије и
ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13,
79/15 и 26/19), члана 28. став 1. Закона о енергетици (Службени гласник Републике
Српске, број 49/09), члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику
Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 6/10 и 107/19) и члана
33. став 1. тачка в) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику
Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), уз сагласност
Владе Републике Српске, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на
162. редовној сједници, одржаној 10. децембра 2020. године, у Требињу, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за
електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикаснoj
когенерацији
I
У Одлуци о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију
произведену из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији број: 01-178-7/20/Р140-64 од 26.03.2020. године ("Службени гласник Републике Српске", број 41/20) у
тачки 2, подтачки 1. у табеларном дијелу мијења се датум примјене гарантоване
откупне цијене и премије за електричну енергију произведену соларним електранама
са фотонапонским ћелијама и то:
датум: ''31.12.2020.'', мијења се са датумом: ''15.03.2021.'' и
датум: ''01.01.2021.'', мијења се са датумом: ''16.03.2021.''
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
Републике Српске''.
Образложење
Одредбом члана 28. став 1. Закона о енергетици прописано је да систем подстицања
обновљивих извора енергије уређује Регулаторна комисија за енергетику Републике
Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), уз сагласност Владе Републике
Српске, а одредбом члана 26. став 3. Закона о обновљивим изворима и ефикасној
когенерацији (у даљем тескту: Закон) прописано је да висину гарантоване откупне
цијене и премије утврђује Регулаторна комисија уз сагласност Владе Републике
Српске. Одредбама члана 51. Правилника о подстицању производње електричне
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник
Републике Српске, број 116/13, 88/14, 43/16 и 29/19) (у даљем тексту: Правилник о
подстицању) прописано је да Регулаторна комисија провјерава напредак у развоју
технологија за производњу електричне енергије из обновљивих извора или у
ефикасној когенерацији ради усклађивања гарантоване откупне цијене са
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промијењеним технолошким условима, имајући у виду расположиви потенцијал и
планирано учешће различитих обновљивих извора и ефикасних когенеративних
постројења за производњу електричне енергије, а одредбама члан 52. да
Регулаторна комисија прати кретање велепродајних цијена природног гаса у
Републици Српској и најмање једном годишње преиспитује и по потреби врши
корекцију гарантоване откупне цијене због промјене цијене природног гаса.
У протеклом периоду у Републици Српској била је проглашена ванредна ситуација,
као и ванредно стање, које је трајало од 3. априла 2020. године до 23. маја 2020.
године, због опште познате епидемиолошке ситуације, а што је утврђено на основу
одлука Владе Републике Српске и Народне скупштине Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске, број 25/20, 31/20 и 48/20).
На основу опште познатих чињеница о разлозима за увођење и трајањe ванредног
стања и ванредне ситуације, утврђено је да су појавили разлози за успоравање
радова на изградњи производних постројења која користе обновљиве изворе
енергије, узроковани ван самог градилишта, да су били непредвидиви, да се нису
могли избјећи и да је потребно извјесно додатно вријеме за отклањање посљедица
кашњења. Ово посебно из разлога што ванредна ситуација и даље траје.
С обзиром на наведене чињенице, Регулаторна комисија је, на 161. редовној
сједници, одржаној 3. децембра 2020. године, размотрила могућност измјене рокова
примјене гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију
произведену из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији, те оцијенила
оправданим измјену рока. Цијенећи трајање вандредне ситуације, као и период у
коме је било проглашено ванредно стање утврђено је да је оправдано помјерање
рока за примјену нових цијена и премија за два мјесеца.
На основу напријед наведеног, Регулаторна комисија је, на 161. редовној сједници,
одржаној 3. децембра 2020. године, утврдила Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о
висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену
из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Нацрт измјене
одлуке). Нацртом измјене одлуке је утврђено да се у Одлуци о висини гарантованих
откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих
извора и у ефикаснoj когенерацији број 01-178-7/20/Р-140-64 од 26.03.2020. године
("Службени гласник Републике Српске", број 41/20) у тачки 2, подтачки 1. у
табеларном дијелу мијења датум примјене гарантоване откупне цијене и премије за
електричну енергију произведену соларним електранама са фотонапонским
ћелијама и то датум: ''31.12.2020.'' мијења се са датумом: ''28.02.2021', а датум
''01.01.2021.'' мијења се са датумом: ''01.03.2021.''
На истој редовној сједници Регулаторна комисије је донијела и Закључак о јавном
разматрању број Р-161-13-03, којим је утврђено да се објави Нацрт измјене одлуке
на интернет страници Регулаторне комисије и да се објави обавјештење за јавност у
једном писаном медију, на интернет страници и огласној табли Регулаторне
комисије, са могућношћу подношења коментара на Нацрт измјене одлуке до 9.
децембра 2020. године.
Дана 8. и 9. децембра 2020. године, путем електронске поште, Регулаторној комисији
су достављени сљедећи коментари:
-

Привредно друштво „MALTEX“, д.о.о. Бања Лука, број 12.24.03-2/20 од 8.
децембра 2020. године којим се тражи и образлаже да рок за почетак примјене
нових цијена буде 31. јул 2021. године;
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-

-

-

-

Привредно друштво „Херцсофт“, д.о.о. Требиње, број 12-1/20 од 8. новембра
2020. године којим се тражи и образлаже да рок за почетак примјене нових
цијена буде 30. јун 2021. године;
Привредно друштво „Ник-пром“ д.о.о Билећа, број 03712-20 од 8. децембра
2020.године којим се тражи и образлаже да рок за почетак примјене нових
цијена буде 31. март 2021. године;
Привредно друштво „Etmax“ д.о.о. Бања Лука, број 170.16-12/20 од 8.
децамбра 2020. године којим се тражи и образлаже да рок за почетак примјене
нових цијена буде 31. децембар 2021. године;
Удружење произвођача електричне енергије из обновљивих извора „Озон“
Бања Лука, број 01-12/20 којим се тражи и образлаже да рок за почетак
примјене нових цијена буде 31. децембар 2021. године.

Регулаторна комисија је, на 162. редовној сједници, одржаној 10. децембра 2020.
године размотрила достављене коментаре и приједлог Одлуке о измјени Одлуке о
висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену
из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, те је одлучила као у диспозитиву
ове одлуке. Наиме, достављени коментари од стране заинтересованих инвеститора
су разумљиви и очекивани, међутим Регулаторна комисија је управо уважавајући ове
разлоге и утврдила наведене измијене. Регулаторна комисија је одлучила да се
почетак примјене цијена за соларне електране помјери на 16. март 2021. године,
умјесто 1. март 2021. године имајући у виду достављене коментаре и специфичност
мјесеца јануара по питању броја радних дана. Даље одлагање почетка примјене
гарантованих откупних цијена за соларне електране није се могло прихватити
узимајући у обзир укупно вријеме потребно за изградњу соларних електрана,
кретање цијена опреме за соларне електране на тржишту и новонасталу
епидемиолошку ситуацију, те да су цијене за соларне елeктране које су требале
бити у примјени од 1. јануара 2021. године утврђене и познате инвеститорима од 26.
марта 2020. године.
На ову одлуку сагласност даје Влада Републике Српске.
Након прибављања сагласности Владе Републике Српске, одлука ће бити објављена
у Службеном гласнику Републике Српске.
Број: 01-178-20/20/Р-162-311
Датум: 10. децембар 2020. године
Требиње

Предсједник
Владислав Владичић
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