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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

уз Нацрт правилника о измјенама Правилникa о издавању сертификата за 
производно постројење које производи електричну енергију из 

обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији 
 

I Правни основ 
 
Правни основ за израду Правилника о измјенама Правилникa о издавању 
сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из 
обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији чине Закон о 
обновљивим изворима енергије и у ефикасној когенерацији („Службени гласник 
Републике Српске“, број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19) и Закон о енергетици 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 49/09). 

Одредбом члана 9. став 2. Закона о обновљивим изворима енергије и у 
ефикасној когенерацији и члана 29. став 3. Закона о енергетици, прописана је 
надлежност Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем 
тексту: Регулаторна комисија) да прописује критеријуме за издавање 
сертификата, поступак издавања, садржај сертификата, њихово продужење, 
пренос, поништење, одузимање и вођење Регистра издатих сертификата.            
С обзиром да се јавила потреба за измјенама Правилникa о издавању 
сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из 
обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији (Службени гласник 
Републике Српске, број 112/13, 60/16 и 112/17), ради прецизирања и 
усклађивања појединих одредби овог правилника, у циљу његовог 
економичнијег и ефикаснијег провођења, приступило се изради Правилника о 
измјенама Правилникa о издавању сертификата за производно постројење које 
производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној 
когенерацији, за који се измјене врше по истом поступку који се примјењује за 
његово доношење. 
 
II  Разлози за доношење Правилника 
 
Основни разлог за доношење овог правилника је прецизирање и усклађивање 
појединих одредби Правилникa о издавању сертификата за производно 
постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије 
или у ефикасној когенерацији у  циљу економичнијег и ефикаснијег провођења 
овог правилника.  

Промјене које су обухваћене овим правилником односе се на измјену одредбе 
члана 17. став 1. овог правилника. 

Имајући у виду чињеницу да је све већи број покренутих поступака за издавање 
сертификата за производна посторјења која производе електричну енергију из 
обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији, да је у складу са 
одредбом члана 17. став 1. Правилника  о издавању сертификата за 
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производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих 
извора енергије или у ефикасној когенерацији, обавјештење за јавност о 
утврђеној комплетности захтјева обавезно објавити у најмање једним дневним 
новинама које су доступне на цијелој територији Републике Српске, на огласној 
табли и интернет страници Регулаторне комисије, те да објављивање 
обавјештења за јавност у дневним новинама изискује значајна финансијска 
средства, оцјењено је да је обавјештење за јавност неопходно објавити само на 
интернет страници Регулаторне комисије која се уредно ажурира.  

 
III Поступак доношења  
 
С обзиром на потребу за доношењем Правилника о измјенама Правилникa о 
издавању сертификата за производно постројење које производи електричну 
енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији, 

приступило се изради наведеног правилника. Регулаторна комисија је на 10. 
редовној сједници одржаној 19.08.2021. године утврдила Нацрт правилника и 
донијела Закључак о јавном разматрању Нацрта правилника. Нацрт правилника 
и Закључак о јавном разматрању објављени су на интернет страници 
Регулаторне комисије www.reers.ba, а обавјештење за јавност објављено је и у 
дневним новинама које су доступне на територији Републике Српске. 
 
IV Ступање на снагу  
 
Одредбом члана 20. став 3. Закона о енергетици прописано је да се сва 
правила, прописи и други акти из регулаторне надлежности које доноси 
Регулаторна комисија, објављују у Службеном гласнику Републике Српске.  

Одредбом члана 2. Правилника о измјенама Правилника о издавању 
сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из 
обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији, прописано је да овај 
правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику Републике Српске. 

 

Требиње, 19.08.2021. године                                                                                                        

          

http://www.reers.ba/

