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ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
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Број: 01-467-13/16/P-176-174
Датум: 8. април 2021. године
На основу одредбe 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 24. став (4) и 28. став (2) 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), у
поступку одобрења права на подстицај права на производње електричне енергије
коришћењем биогасa насталог анаеробном дигестацијом стајњака, силаже и других
биљних остатака у дигестору електране, као обновљивог извора енергије у
производном постројењу Биогасна електрана "BUFFALO ENERGY GOLD - MG" за
привредно Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину "GOLD MG" Доњи Жабар, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 176.
редовној сједници, одржаној 8. априла 2021. године, у Требињу, донијела
Р Ј Е Ш Е ЊЕ
о измјени рјешења о утврђивању права на подстицај за производњу електричне
енергије у производном постројењу
Биогасна електрана "BUFFALO ENERGY GOLD - MG"
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и
трговину "GOLD - MG" Доњи Жабар има право на подстицај за производњу
електричне енергије у производном постројењу Биогасна електрана "BUFFALO
ENERGY GOLD - MG" за укупну нето произведену електричну енергију у
планираном годишњем износу од 8.274.800 kWh од чега за:
а) обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за планирану производњу у
износу од 8.177.980 kWh и
б) премију за електричну енергију коју користи за властите потребе у
планираном износу од 96.820 kWh.
2. УТВРЂУЈЕ СЕ да се обрачун електричне енергије коју подносилац захтјева
утроши за властите потребе и за које има право на премију врши на основу
очитања на мјерном слогу полуиндиректном, двосмјерном, са карактеристикама
мјерних уређаја како je наведено у Сертификату за производно постројење,
Декларацији о мјерном мјесту и како је означенo на једнополној шеми, a у
периоду када је производно постројење у раду и када је бруто количина
произведене електричне енергије већа од количине електричне енергије која је
преузета из електродистибутивне мреже, при чеми се мјерни слог састоји од:



мјерног уређаја за мјерење и регистрацију електричне енергије за
пријем/предају електричне енергије у електроенергетску мрежу, произвођача
Микроелектроника, типа: МЕТ 410-Е34П, серијског броја 10365701, називног
напона 3x230/400 V, називне струје 0,05-5(6) А, при чему се активна
електрична енергија мјери са класом тачности 1, реактивна електрична
енергија са класом тачности 2 и активна снага са класом тачности 1. Датум
уградње мјерног уређаја је 28.10.2020. године, датум важења жига је до
2031. године, а константа бројила је 1;



струјног мјерног трансформатора преносног односа 1000/5 А/А, класе
тачности 0,5, произвођача ФМТ Зајечар, тип СТЕН 081, серијског броја:
3230/13, 3259/13 и 3256/13 и



обрачунска константа: 200.

3. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а 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, поступајући по службеној дужности, имајући у виду да је дошло до измјена
на мјерним мјестима, као и промјене односа планиране годишње производње
електричне енергије у Биогасној електрани "BUFFALO ENERGY GOLD - MG", која се
испоручује у електроенергетску мрежу и која се користи за властите потребе,
покренула поступак измјене рјешења Регулаторне комисије број 01-467-8/16/Р-24-269
од 9. септембра 2016. године.
Наведеним рјешењем Регулаторне комисије број 01-467-8/16/Р-24-269 од 9. септембра
2016. године, Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину "GOLD
- MG" из Доњег Жабара је одобрено право на подстицај производње електричне
енергије у Биогасној електрани "BUFFALO ENERGY GOLD - MG" и то у виду права на
обавезан откуп по гарантованој откупној цијени и у виду права на премију за
електричну енергију утрошену за властите потребе. Инсталисана снага електране
износи: номинална снага мотора: 999 kW; номинална снага генератора: 1.335 kVA; cos
φ - 0,8; 1.068 kW, док је планирана укупна нето годишња производња електричне
енергије 8.274.800 kWh, од чега је 8.203.800 kWh предмет права на обавезан откуп по
гарантованој откупној цијени а 71.000 kWh предмет права на премију.
Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину "GOLD - MG" је
доставило измијењени план производње и потрошење електричне енергије за 2020.
годину са образложењем да је током рада биогасне електране утврђено одступање од
планираних количина произведене електричне енергије, као и промјена у потрошњи
електричне енергије за властите потребе, односно дошло је до повећања потрошње
електричне енергије за властите потребе, што је узорковано повременим смањењем
обима производње, планским и непланским застојима и слично. Према новом плану
производње предвиђена је мања укупна производња у односу на износ наведен у
претходно утврђеном рјешењу о праву на подстицај, те је наведено да се реалним
планирањем постиже већа ефикасност остварења циљева о удјелу енергије из
обновиљивих извора и функционисање система подстицаја. Према достављеном
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плану укупна планирана годишња производња Биогаснe електранe "BUFFALO ENERGY
GOLD - MG" износи 7.711.900 kWh, при чему би се за власите потребе користило
96.820 kWh.
Регулаторна комисија је у претходном периоду од Оператора система подстицаја
добила нову Потврду за енергију за Биогасну електрану ''BUFFALO ENERGY GOLD MG", број 04-1-55-140/20 од 29.05.2020. године, којом је извршена нормализација
производње предметне електране на начин да је укупна планирана производња
смањена са 8.274.800 kWh на 6.970.900 kWh, при чему је количина електричне енергије
која се односи на потрошњу за власитите потребе остала непоромињена и износи
71.000 kWh.
Одредбама члана 40. став (1) Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној
когенерацији (у даљем тескту: Закон) прописано је да се, у случају да је у периоду од
три године, за поједино производно постројење, одступање просјечно остварене
производње од планиране производње на основу које је издата потврда за енергију
веће од 20%, врши корекција планиране производње која је предмет подстицања. С
обзиром на наведене одредбе Закона, као и чињеницу да, на основу података о
оствареној производњи у претходном периоду достављеним од Оператора система
подстицаја и Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину "GOLD
- MG", није дошло до осдтупања планиране производње у износу већем од 20%, то се
нису стекли услови за корекцију, односно нормализацију укупне планиране производње
електричне енергије у Биогасној електрани "BUFFALO ENERGY GOLD - MG". Међутим,
с обзиром да је дошло до промјене количине електричне енергије која се односи на
потрошњу за властите потребе са 71.000 kWh на 96.820 kWh, што представља
одступање више од 20% то су се стекли услови за корекцију, односно нормализацију
количина електричне енергије планиране за потрошњу за властите потребе.
Имајући у виду напријед наведене чињенице, одлучено је као у тачки 1. диспозитива
овог рјешења.
Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину "GOLD - MG", је
поред измијењеног плана производње поднијело и захтјев за издавање новог
сертификата за производно постројење Биогасна електрана "BUFFALO ENERGY GOLD
- MG" уз који је достављена прописана документација и образложење да је извршена
измјена мјерног уређаја којим се врши мјерење и регистрација електричне енергије
утрошене као потрошња за властите потребе, односно мјерење и регистрација
електричне енергије утрошене у објектима привредног друштва Друштво са
ограниченом одговорношћу за производњу и трговину "GOLD - MG" Доњи Жабар (која
нису дио технолошког процеса биогасне електране) и измјена мјерног мјеста за
мјерење величина ради одређивања утрошка примарне енергије (биогас) у
производном постројењу – контролно мјерење које служи за мјерење и регистрацију
протока биогаса који се утроши у погонском мотору. Регулаторна комисија је
размотрила наведени захтјев и, на 173. редовној сједници, одржаној 23.03.2021. године
донијела рјешење о издавању сертификата за Биогасну електрану "BUFFALO ENERGY
GOLD - MG", којим се потврђује да производи електричну енергију користећи
обновљиви извор енергије, број 01-437-10/20/Р-173-146 којим су утврђена мјерна
мјеста електричне енергије у производном постројењу са карактеристикама мјерних
уређаја наведеним у декларацији о мјерним уређајима, број 12658/2020 од 12.
новембра 2020. године и означеним на једнополној шеми постројења.
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Имајући у виду чињеницу да је дошло до измјене мјерних уређаја преко којих се мјери и
региструје електрична енергија за коју је Друштву са ограниченом одговорношћу за
производњу и трговину "GOLD - MG" одобрено право на премију, овим рјешењем је
измијењена тачка 9. Рјешења о утврђивању права на подстицај за производњу
електричне енергије у производном постројењу Биогасна електрана "BUFFALO
ENERGY GOLD - MG" број 01-467-8/16/Р-24-269 од 6. септембра 2016. године, односно
одлучено је као 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 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.
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 "Електро Добој", а.д. Добој,
- архива.
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