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На основу члана 13. став (5), члана 30. став (4) и члана 31. став (2) 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 и 50/10) и 
члана 55. став (10) 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 о захтјеву Мјешовитог 
холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, као 
вршиоца дужности Оператора система подстицаја, за одобрење потребног прихода 
за обављање послова у надлежности Оператора система подстицаја, Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске је, на 20. редовној сједници, одржаној 2. 
децембра 2021. године, у Требињу, донијела 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 
о утврђивању трошкова рада Оператора система подстицаја 

 

1. Подносиоцу захтјева, Мјешовитом холдингу „Електропривреда Републике 
Српске“ Матичном предузећу а.д. Требиње, као вршиоцу дужности Оператора 
система подстицаја, утврђује се потребан приход за покривање трошкова рада 
у 2022. години у износу од 319.077 КМ. 

2. Одобрени потребан приход за покривање трошкова рада односи се на 
трошкове обављања административно-финансијских и других оперативних 
послова у надлежности Оператора система подстицаја производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији. 

3. Трошкови рада Оператора система подстицаја финансирају се из накнаде за 
подстицање која се наплаћује свим крајњим купцима електричне енергије у 
Републици Српској. 

4. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења, а диспозитив овог 
рјешења објављује се у Службеном гласнику Републике Српске и на интернет 
страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 30. септембра 2021. године, привредно друштво Мјешовити холдинг 
„Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, као вршилац 
дужности Оператора система подстицаја (у даљем тексту: подносилац захтјева), 
поднијело је Захтјев за одобрење трошкова у 2022. години број 01-2923-2/21, за 
одобрење трошкова за рад Оператора система подстицаја, који је дана 30.9.2021. 
године у Регулаторној комисији заведен под бројем 01-477-2/21 и допуна захтјева од 
14.10.2021. године заведена под бројем 01-477-3/21.  

У складу са Закључком број 01-527-1/21/P-17-364, који је Регулаторна комисија 
донијела, на 17. редовној сједници, дана 9.11.2021. године, одржана је општа 
расправа о поднесеном захтјеву. Представници подносиоца су образложили 
поднесени Захтјев за признавање трошкова рада, истичући да је захтјев валидан 
искључиво док Матично предузеће буде овлашћено да обавља послове Оператора 
система подстицаја. У обрасцу захтјева наведени су подаци о одобреним и 
оствареним трошковима у претходном периоду, као и захтијевани износ који је остао 
на истом нивоу као и претходне године, а како је наведено у сљедећој табели: 

  

ТРОШКОВИ - ОПИС 

Одобрено у 
претходном 

периоду 
КМ 

Остварено  
у 2021. години 

(процјена) 
КМ 

Захтјев за 
2022. год. 

КМ 

1. 
Трошкови материјала и 
одржавања 

17.160 17.160 17.160 

2. 
Трошкови зарада, накнада  
зарада и остала лична 
примања 

228.536 228.536 228.536 

3. 
Трошкови амортизације и 
резервисања 

14.300 14.300 14.300 

4. Остали трошкови 59.081 59.081 59.081 

Укупно трошкови (1+2+3+4) 319.077 319.077 319.077 

Регулаторна комисија је одобрила трошкове за 2022. годину у износу који је 
предложен у Захтјеву, односно укупан потребан приход за обављање послова 
Оператора система подстицаја у оквиру Мјешовитог холдинга „Електропривреда 
Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње у износу од 319.077 КМ, 
односно одлучено је као у тачки 1. овога диспозитива. 

Одредбом члана 23. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији прописано је да Оператор система подстицаја обавља 
административно-финансијске послове система подстицања производње енергије из 
обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији, а одредбом члана 31. 
истога закона прописано је да се из средстава за подстицање производње 
елекртичне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији 
обезбјеђују и трошкови рада Оператора система подстицања, те је одлучено као у 
тачки 2. и 3. диспозитива овога рјешења. 

Тачка 4. 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 22. став (2) алинеја 3. Статута Регулаторне комисије за енергетику 
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Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/21), 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: 
- Оператор система подстицаја – МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и 
- Интернет страница и архива Регулаторне комисије. 
                                                                                                            


