РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ

REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE

Број: 01-266-9/17/Р-12-311
Датум: 3. септембар 2021. године
На основу одредби члана 14. став 1. тачка е) Закона о обновљивим изворима
енергије и ефикасној когенерацији (''Службени гласник Републике Српске'', број
39/13, 108/13, 79/15 и 26/19), члана 112. и 190. Закона о општем управном поступку
(''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 23.
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), поступајући по службеној дужности ради утврђивања планиране
годишње производње електричне енергије у систему подстицаја у производном
постројењу Фотонапонска електрана "Дервента 1", Услужног привредног друштвa
Прњавор "Алта", д.о.о. Прњавор Регулаторна комисија за енергетику Републике
Српске је, на 12. редовној сједници, одржаној 3. септембра 2021. године, у Требињу,
донијела

Р Ј Е Ш Е ЊЕ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да планирана нето годишња производња електричне енергије за
производно постројење Фотонапонска електрана "Дервента 1" номиналне
активне снаге 249,6 kWp фотонапонски модули, 240 kW инвертори, износи:
"314.900 kWh", умјесто: "364.000 kWh", како је утврђено Рјешењем број 01-2665/17/Р-46-113, од 11. маjа 2017. године.
2. 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, на 12. редовној сједници, одржаној
3. септембра 2021. године, размотрила стање количина у систему подстицаја
производње електричне енергије из обновљивих извора, а на основу дописа који је
упутио Оператор система подстицаја. Оператор система подстицаја је у овиру својих
надлежности извршио нормализацију планова производње и усаглашавање података

у властитој евиденцији те издао нове потврде за енергију, узимајући у обзир
остварене количине производње електричне енергије у трогодишњем периоду.
На основу извршене нормализације дошло је до измјене података о планираној
годишњој производњи за Фотонапонску електрану "Дервента 1". Рјешењем о
одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном
постројењу Фотонапонска електрана "Дервента 1" број 01-266-5/17/Р-46-113, од 11.
маjа 2017. године, одобрено je право на обавезан откуп по гарантованој откупној
цијени за нето произведену електричну енергију која се испоручује у мрежу у
планираном годишњем износу од 364.000 kWh. На основу наведеног рјешења ово
привредно друштво је са Оператором система подстицаја закључило Уговор о
обавезном откупу по гарантованој откупној цијени за електричну енергију
произведену из обновљивих извора енергије, број 1.1/04/1-99-155/17 од 22. маја
2017. године.
У периоду након издавања рјешења о одобрењу права на подстицај, на основу
документације коју је доставио Оператор систем подстицаја, утврђено је да просјечна
остварена производња у овом производном постројењу у периоду 2018-2020. године
износи 314.900 kWh.
Одредбом члана 14. став 1. тачка е) Закона о обновљивим изворима енергије и
ефикасној когенерацији, прописано је да Оператор система подстицаја анализира
остварење планиране производње електричне енергије за коју се остварује право на
подстицај, док је одредбом члана 40. став 1. Правилника о подстицању производње
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем
тексту: Правилник о подстицању), прописано да, у циљу остварења циљева из
Акционог плана Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије (у
даљем тексту: Акциони план) и реалног планирања и функционисања система
подстицаја, Оператор система подстицаја врши нормализацију планиране годишње
производње за мале соларне електране, у случају да је у периоду од три године, за
поједино производно постројење, одступање остварене производње од планиране
производње, на основу које је издата потврда за енергију, веће од 5%, те да о томе
извјештава Регулаторну комисију ради усклађивања рјешења о праву на подстицај,
како је прописано одредбом члана 40. став 2. Правилника о подстицању. Имајући у
виду наведене одредбе, Оператор система подстицаја је издао нову Потврду за
енергију за Фотонапонску електрану "Дервента 1", број 04/4-71-525/21, од 23. јула
2021. године, на основу које подносилац захтјева има могућност да оствари право на
подстицај за планирану нето годишњу производњу електричне енергије од 314.900
kWh.
С обзиром на извршену нормализацију планиране годишње производње електричне
енергије, односно новоиздату Потврду за енергију за Фотонапонску електрану
"Дервента 1", број 04/1-71-525/21 од стране Оператора система подстицаја,
Регулаторна комисија, по службеној дужности, а у складу са одредбом члана 40. став
2. Правилника о подстицању, утврђује нову планирану нето годишњу производњу у
производном постројењу Фотонапонска електрана "Дервента 1", која за ово
производно постројење износи 314.900 kWh умјесто раније утврђених 364.000 kWh,
како је одлучено тачком 1. диспозитива овог рјешења. На основу овог рјешења
Оператор система подстицаја ће издавати нове потврде за енергију на основу
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расположивих количина електричне енергије у систему подстицаја, а које су утврђене
Акционим планом.
Тачка 2. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона
о енергетици, с обзиром на коначност, те на 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).

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

Достављено:
- подносилац захтјева;
- Оператор система – МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Електро Добој" а.д. Добој;
- Оператор система подстицаја – МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње;
- архива.
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