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На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ОБНОВЉИВИМ 

ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ

Проглашавам Закон о обновљивим изворима енергије, 
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на 
Двадесетој редовној сједници, одржаној 10. фебруара 2022. 
године, а Вијеће народа 21. фебруара 2022. године конста-
товало да се усвојени Закон о обновљивим изворима енер-
гије не односи на витални национални интерес ниједног од 
конститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-635/22 Предсједник
22. фебруара 2022. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим законом уређују се планирање и подстицање 

производње и потрошње енергије из обновљивих извора, 
технологије за коришћење обновљивих извора енергије, 
сертификовање производних постројења, мјере подстицаја, 
спровођење система подстицања производње, производња 
електричне енергије од стране купаца-произвођача поје-
диначно или у оквиру заједница, начин вођења регистра и 
друга питања од значаја за ову област.

Члан 2.
(1) Циљ овог закона је стимулисање производње елек-

тричне и топлотне енергије из обновљивих извора енергије 
и употреба енергије из обновљивих извора у транспорту 
ради потрошње на домаћем тржишту и повећања удјела у 
бруто финалној потрошњи енергије, те обезбјеђење развоја 
подстицајних механизама, регулаторног оквира и техничке 
инфраструктуре за обновљиве изворе енергије.

(2) Подстицањем производње електричне и топлотне 
енергије из обновљивих извора, као и употребе енергије из 
обновљивих извора у транспорту, обезбјеђују се:

1) остваривање енергетске политике у Републици Срп-
ској (у даљем тексту: Република) у погледу удјела енергије 
произведене из обновљивих извора у бруто финалној по-
трошњи енергије у Републици,

2) смањење употребе фосилних горива и повећање ко-
ришћења обновљивих извора енергије,

3) допринос заштити животне средине смањењем нега-
тивних утицаја употребе фосилних горива,

4) подршка реализацији циљева о климатским промје-
нама и испуњење обавеза из међународних уговора,

5) повољнији амбијент за инвеститоре,
6) подстицање, увођење, примјена и развој нове опреме 

и технологија, те развој домаће економије у цјелини,
7) допринос одрживом развоју, отварање нових радних 

мјеста, посебно путем самозапошљавања и развој преду-
зетништва у енергетици,

8) одрживост система подстицаја и примјена опера-
тивне државне помоћи у форми тржишне премије, осим за 
мале произвођаче,

9) дугорочно обезбјеђење енергије, повећање сигурно-
сти снабдијевања електричном енергијом и развој електро-
енергетског сектора у цјелини,

10) рационалније коришћење и разноликост примарних 
извора енергије, стварање услова за регионални развој, по-
себно у руралним и неразвијеним подручјима,

11) претпоставке за квалитетно збрињавање неких 
врста отпада,

12) активно учешће крајњих купаца и локалних заједни-
ца у енергетској транзицији.

Члан 3.
(1) Појмови коришћени у овом закону имају сљедеће 

значење:
1) обновљива енергија означава енергију из вјетра, со-

ларну (топлотна и фотонапонска) и геотермалну енергију, 
енергију из околине, хидроенергију, био-масу, био-гас, де-
понијски гас и гас добијен из постројења за обраду отпад-
них вода,

2) програм подршке означава сваки инструмент и про-
грам који стимулише употребу обновљивих извора енер-
гије смањењем трошкова те енергије, повећањем цијене по 
којој се може продати или повећањем, у смислу обавезе за 
набавком или слично, количине тако набављене енергије, 
укључујући помоћ при инвестирању, пореске олакшице 
или смањења, поврат пореза, обавезујуће програме подр-
шке за обновљиву енергију, као и директне цјеновне про-
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граме подршке, укључујући исплате по гарантованим от-
купним цијенама и промјењиве или фиксне премије,

3) купац-произвођач електричне енергије из обновљи-
вих извора енергије означава крајњег купца, који дјелује у 
оквиру својих просторија смјештених унутар ограничених 
подручја и који производи електричну енергију из обно-
вљивих извора енергије за властиту потрошњу, односно 
који може складиштити или продавати електричну енер-
гију произведену из обновљивих извора енергије коју је 
сам произвео, при чему за купце који не припадају катего-
рији домаћинства те активности не представљају њихову 
главну комерцијалну или професионалну дјелатност,

4) купци-произвођачи електричне енергије из обно-
вљивих извора енергије који дјелују заједнички означава-
ју групу која се састоји од најмање два купца-произвођача 
електричне енергије из обновљивих извора енергије који 
дјелују заједнички у складу са дефиницијом купац-произ-
вођач, а који су смјештени у истој згради или стамбеном 
комплексу,

5) инсталисана снага производног постројења (елек-
тране) означава збир називних снага свих турбина у по-
стројењу или свих генератора, уколико постројење нема 
погонску машину (турбину), изражену у kW,

6) електрична енергија из обновљивих извора енер-
гије представља електричну енергију произведену у по-
стројењима која користе искључиво обновљиве изворе 
енергије, као и дио електричне енергије произведене из об-
новљивих извора енергије у хибридним постројењима која 
користе и конвенционалне изворе енергије, укључујући 
електричну енергију произведену у постројењима из обно-
вљивих извора енергије која се користи за пуњење систе-
ма акумулације, али која не обухвата електричну енергију 
произведену као резултат пумпно-акумулационог система,

7) обавезан откуп је програм подстицаја за мала по-
стројења који представља обавезан откуп произведене 
електричне енергије из обновљивих извора енергије по 
фиксним гарантованим откупним цијенама од стране Опе-
ратера система подстицаја,

8) продајна цијена понуђача означава цијену електрич-
не енергије из обновљивих извора енергије коју понуди по-
нуђач у поступку аукције,

9) тржишна премија за велика постројења означава 
промјењиву премију, коју, као подстицај, могу остварити 
произвођачи електричне енергије у великим постројењима, 
у складу са законом, одређену као разлику између продајне 
цијене и референтне тржишне цијене и која се усклађује на 
кварталном нивоу,

10) произвођач електричне енергије из обновљивих 
извора је произвођач који производи електричну енергију 
користећи обновљиве изворе енергије на економски при-
мјерен начин, уз заштиту животне средине и који је обе-
збиједио мјерење свих енергетских величина у датом про-
изводном постројењу,

11) накнада за подстицање производње електричне 
енергије из обновљивих извора је новчани додатак на ције-
ну електричне енергије који се обрачунава свим крајњим 
купцима електричне енергије у Републици, а која се кори-
сти за подстицање производње електричне енергије из об-
новљивих извора,

12) крајњи купац је правно и физичко лице које ку-
пује електричну енергију за своје властите потребе и ко-
ришћење,

13) уговор о снабдијевању електричном енергијом по 
принципу нето мјерења или нето обрачуна представља 
уговор између снабдјевача и купца-произвођача који дио 
потреба за електричном енергијом производи у властитом 
постројењу,

14) постројење за производњу електричне енергије из 
обновљивих извора представља постројење за производњу 
електричне енергије (електрану) у којем се као примарни 
извор енергије за производњу електричне енергије користи 
један или више обновљивих извора енергије,

15) нето мјерење означава комерцијалну шему снаб-
дијевања код које се вишак електричне енергије коју купац-
произвођач испоручи у мрежу током обрачунског периода 
преноси у наредни обрачунски период у виду енергетског 
кредита, који се користи за умањење потрошње електричне 
енергије у периодима када је потрошња електричне енер-
гије купца-произвођача већа од производње за сопствене 
потребе,

16) нето обрачун означава комерцијалну шему снаб-
дијевања код које се вишак електричне енергије коју купац-
произвођач испоручи у мрежу током обрачунског периода 
преноси у наредни обрачунски период у виду монетарног 
кредита, који се користи за умањење трошкова електричне 
енергије у периодима када је потрошња електричне енер-
гије купца-произвођача већа од производње за сопствене 
потребе,

17) енергетски кредит означава позитивну разлику 
предате више произведене електричне енергије купца-про-
извођача и преузете електричне енергије са мреже током 
обрачунског периода,

18) монетарни кредит означава новчану вриједност ра-
злике предате више произведене електричне енергије ку-
пца-произвођача у односу на количине преузете са мреже 
током обрачунског периода и израчунава се као производ 
енергетског кредита и јединичне цијене више произведене 
електричне енергије која одговара јединичној цијени ком-
поненте енергије садржане у малопродајној цијени снаб-
дјевача умањене за 5%,

19) балансна група обновљивих извора енергије je гру-
па коју чини један или више произвођача електричне енер-
гије из обновљивих извора енергије који су остварили пра-
во на подстицај у виду обавезног откупа.

(2) Појмови који нису наведени у ставу 1. овог члана 
имају значења из Закона о енергетици и Закона о електрич-
ној енергији.

ГЛАВА II
ПЛАНИРАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И 

ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА

Члан 4.
(1) Коришћењем обновљивих извора енергије оства-

рују се циљеви Републике у области енергетике преузети 
међународним споразумима и стратешким документима, 
а утврђени енергетским и климатским планом Републике.

(2) Циљеви Републике о учешћу енергије из обновљи-
вих извора по годинама, количине предвиђене за подсти-
цај по технологијама, преглед врста и начин остваривања 
подстицаја, као и друга питања уређују се Програмом о 
коришћењу обновљивих извора енергије (у даљем тексту: 
Програм), који доноси Влада Републике Српске.

Члан 5.
Програм садржи:
1) очекивану бруто финалну потрошњу електричне 

енергије, енергије гријања и хлађења и енергије у тран-
спорту,

2) секторске циљеве, односно удјеле енергије из обно-
вљивих извора у електричној енергији, гријању и хлађењу 
и транспорту,

3) максимални укупни инсталисани капацитет по годи-
нама и технологијама изражен у kW, као и максималне го-
дишње количине планиране производње електричне енер-
гије по технологијама,

4) максимални укупни инсталисани капацитет по годи-
нама за мала постројења по технологијама, изражен у kW, 
као и максималне годишње количине планиране производ-
ње електричне енергије по технологијама (технолошке кво-
те), које су предмет подстицајних мјера,

5) технолошке квоте по технологијама за заједнице об-
новљиве енергије,

6) начин утврђивања услова и обима аукција,
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7) друге мјере од значаја за остваривање планираних 

циљева.

Члан 6.
(1) Учешће енергије из обновљивих извора у бру-

то финалној потрошњи енергије израчунава се као бруто 
потрошња енергије из обновљивих извора подијељена са 
укупном финалном бруто потрошњом енергије, изражено 
у процентима.

(2) Бруто финална потрошња енергије из обновљивих 
извора представља збир:

1) бруто финалне потрошње електричне енергије про-
изведене из обновљивих извора,

2) бруто финалне потрошње енергије за гријање и 
хлађење произведене из обновљивих извора,

3) бруто финалне потрошње енергије из обновљивих 
извора у транспорту.

(3) Начин израчунавања удјела енергије из обновљивих 
извора у бруто финалној потрошњи енергије у Републици 
прецизира се Програмом.

ГЛАВА III
РАЗВРСТАВАЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА 

ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ 
ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА

1. Разврставање постројења за производњу електричне 
енергије из обновљивих извора

Члан 7.
Постројења која користе обновљиве изворе енергије за 

производњу електричне енергије, зависно од примарног 
извора енергије, разврставају се на постројења која кори-
сте:

1) енергетски потенцијал водотокова,
2) енергију вјетра,
3) неакумулисану енергију сунца,
4) енергију која се добија из био-масе,
5) енергију која се добија из био-гаса,
6) депонијски гас и гас из постројења за третман кому-

налних отпадних вода,
7) енергију из геотермалних извора,
8) енергију других видова обновљивих извора,
9) енергију више обновљивих извора у комбинацији.

Члан 8.
(1) Постројења за производњу електричне енергије из 

обновљивих извора за која се може остварити право на 
подстицај производње електричне енергије, с обзиром на 
инсталисану снагу, дијеле се на мала и велика постројења.

(2) Мала постројења су:
1) хидроелектране, вјетроелектране и соларне електра-

не на земљи инсталисане снаге закључно са 150 kW,
2) соларне електране на објектима, електране на био-

масу и био-гас, депонијски гас и гас из постројења за трет-
ман комуналних отпадних вода инсталисане снаге закључ-
но са 500 kW.

(3) Велика постројења су:
1) вјетроелектране и соларне електране на земљи ин-

сталисане снаге веће од 150 kW закључно са 50.000 kW,
2) соларне електране на објектима и електране на био-

гас и био-масу, инсталисане снаге веће од 500 kW.

2. Сертификовање постројења за производњу 
електричне енергије која користе обновљиве изворе

Члан 9.
(1) Сертификат за производно постројење издаје се про-

извођачу електричне енергије за производно постројење 
које производи електричну енергију из обновљивих извора 

енергије на економски исплатив начин уз заштиту животне 
средине и у којем је обезбијеђено мјерење свих енергет-
ских величина.

(2) Прибављање сертификата за производно постројење 
је услов за остваривање права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора или за издава-
ње гаранције о поријеклу електричне енергије, осим у слу-
чају прописаним овим законом.

(3) Сертификат за производно постројење издаје се на-
кон прибављања употребне дозволе од надлежног органа, у 
складу са прописима о уређењу простора и грађењу.

(4) Сертификат за производно постројење издаје Регу-
латорна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем 
тексту: Регулаторна комисија), на захтјев произвођача.

(5) Регулаторна комисија води Регистар издатих серти-
фиката за производна постројења.

(6) Изузетно од ст. 3. и 4. овог члана, сертификат за 
производно постројење купца-произвођача или заједни-
це обновљиве енергије, инсталисане снаге закључно са 
50 kW, издаје надлежни оператер дистрибутивног систе-
ма, као саставни дио декларације о прикључку, на основу 
потврде о изведености радова из члана 52. став 6. овог 
закона, и уз испуњење осталих критеријума прописаних 
овим законом.

Члан 10.
(1) Сертификат за производно постројење издаје са на 

период важења од:
1) 15 година за производно постројење које користи 

енергетски потенцијал водотокова, енергију вјетра и енер-
гију сунца,

2) пет година за производно постројење које користи 
био-масу и био-гас.

(2) Регулаторна комисија доноси правилник којим се 
прецизније уређују критеријуми за издавање сертификата, 
поступак издавања, садржај сертификата, његово проду-
жење, пренос и измјена, вођење Регистра издатих сертифи-
ката, као и поједностављена процедура издавања сертифи-
ката за производна постројења купаца-произвођача.

ГЛАВА IV
СПРОВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ПОДСТИЦАЈА И 

БАЛАНСИРАЊЕ

1. Спровођење система подстицаја

Члан 11.
(1) Оператер система подстицаја, као непрофитна ор-

ганизација, обавља административно-финансијскe и другe 
оперативнe пословe система подстицаја производње елек-
тричне енергије из обновљивих извора и оснива се у складу 
са прописима којима се уређује систем јавних служби.

(2) Оператер система подстицаја (у даљем тексту: Опе-
ратер подстицаја) има својство правног лица са јавним 
овлашћењима утврђеним овим законом и уписује се у Ре-
гистар привредних субјеката.

(3) Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) до-
носи одлуку којом се уређују оснивање, организација, као и 
друга питања од значаја за рад Оператера подстицаја.

(4) Оператер подстицаја финансира се из накнаде за 
подстицање производње електричне енергије из обновљи-
вих извора енергије.

(5) Надзор над радом Оператера подстицаја врше Ми-
нистарство и Регулаторна комисија, у оквиру надлежности 
утврђених овим законом.

(6) Коришћење средстава од накнаде за обновљиве 
изворе енергије од стране Оператера подстицаја подлије-
же ревизији, коју врши служба надлежна за ревизију јавног 
сектора Републике.

(7) Оператер подстицаја подноси Влади извјештај о 
свом раду и финансијски извјештај, најкасније до 31. марта 
текуће године за претходну годину.
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Члан 12.
Надлежности Оператера подстицаја су да:
1) води евиденцију о укупним количинама произведене 

електричне енергије и инсталисаним капацитетима про-
изводних постројења која користе обновљиве изворе енер-
гије, чији су подаци јавно доступни,

2) води евиденцију о планираној и оствареној про-
изводњи електричне енергије и капацитетима производних 
постројења за које је остварено право на подстицај, чији су 
подаци јавно доступни,

3) води евиденцију о планираној производњи електрич-
не енергије и капацитетима производних постројења за које 
је произвођач остварио прелиминарно право на подстицај,

4) спроводи поступке аукција за велика постројења у 
складу са овим законом и правилником о аукцијама,

5) закључује уговор о откупу електричне енергије, уго-
вор о премији са произвођачима који су остварили право на 
подстицај на основу одлука донесених у систему подсти-
цаја, у складу са одредбама овог закона,

6) врши обрачун и исплату средстава за електричну 
енергију произведену у постројењима која остварују пра-
во на подстицај, те јавно објављује годишњи извјештај о 
исплаћеним средствима по производним постројењима, 
најкасније до краја фебруара текуће године за претходну 
годину,

7) закључује уговоре са снабдјевачима крајњих купаца 
у Републици, као и са купцима који електричну енергију 
за властите потребе набављају директно на тржишту, те у 
складу са потписаним уговорима врши фактурисање и на-
плату накнаде за обновљиве изворе енергије,

8) врши продају електричне енергије произведене у си-
стему обавезног откупа по гарантованој откупној цијени на 
тржишту електричне енергије,

9) врши прерасподјелу количина електричне енергије 
из система обавезног откупа на снабдјеваче крајњих купаца 
у Републици, у случају немогућности продаје електричне 
енергије на тржишту или у случају када је цијена за 20% 
мања од просјечне референтне тржишне цијене у претход-
них 12 мјесеци, коју је утврдила Регулаторна комисија,

10) закључује уговор о продаји електричне енергије 
произведене у систему обавезног откупа по гарантованој 
откупној цијени са изабраним понуђачима или снабдјева-
чима крајњих купаца,

11) врши фактурисање и наплату продате електричне 
енергије произведене у систему обавезног откупа по гаран-
тованој откупној цијени од изабраног понуђача или снаб-
дјевача крајњих купаца,

12) врши продају гаранција о поријеклу за електричну 
енергију за коју се остварује право на подстицај,

13) доноси правила рада Оператера подстицаја, уз са-
гласност Регулаторне комисије,

14) доноси упутство о раду балансне групе обновљивих 
извора енергије,

15) преузима балансну одговорност за производњу 
електричне енергије за коју се остварује право на обавезан 
откуп по гарантованој откупној цијени и сноси трошкове 
балансирања у складу са чланом 17. овог закона,

16) врши обрачун дебаланса у складу са упутством о 
раду балансне групе обновљивих извора енергије,

17) израђује и доставља Влади извјештај о остварењу 
циљева у складу са Програмом из члана 4. став 2. овог за-
кона за текућу годину, најкасније до 30. новембра,

18) депонује средства која представљају мјере обезбје-
ђења од произвођача који су остварили прелиминарно пра-
во на подстицај,

19) врши обрачун и пренос средстава Фонду за зашти-
ту животне средине и енергетске ефикасности Републике 
Српске,

20) обавља и друге послове неопходне за спровођење 
система подстицаја.

Члан 13.
Правилима рада из члана 12. тачка 13) овог закона 

уређују се:
1) начин и остваривање права и обавеза учесника у си-

стему подстицаја, у складу са прописима којима се уређује 
систем подстицаја,

2) начин достављања планова производње електричне 
енергије из обновљивих извора енергије, те начин праћења 
остварења планова,

3) начин вођења евиденција о произвођачима који 
остварују право на подстицај, као и о произвођачима који 
остварују прелиминарно право на подстицај,

4) начин издавања потврде за енергију и начин вођења 
евиденције о поднесеним захтјевима и издатим потврдама,

5) начин и рокови закључења уговора, измјене и допуне 
уговора, престанак важења и раскид уговора,

6) балансна припадност произвођача и балансна одго-
ворност учесника система подстицаја,

7) начин продаје електричне енергије произведене у си-
стему обавезног откупа по гарантованој откупној цијени,

8) начин достављања и врсте података од произвођача 
електричне енергије из обновљивих извора који су оства-
рили право на подстицај,

9) начин размјене података са оператером система на 
чију мрежу су прикључена производна постројења,

10) услови и начин обрачуна, фактурисања, финан-
сијског поравнања и наплате за електричну енергију про-
изведену у систему подстицаја,

11) начин продаје гаранције о поријеклу,
12) инструменти обезбјеђења плаћања преузете и пре-

дате енергије и њихово коришћење у систему обавезног 
откупа,

13) друга питања у вези са спровођењем система под-
стицаја.

Члан 14.
(1) Оператер дистрибутивног, односно преносног си-

стема одговоран је за очитавање и обрачун електричне 
енергије испоручене на мрежу, као и свих других енер-
гетских величина у производном постројењу које користе 
обновљиве изворе енергије, укључујући бруто производњу, 
властиту потрошњу и потрошњу за властите потребе.

(2) Оператер дистрибутивног, односно преносног си-
стема мјесечно врши обрачун електричне енергије од про-
извођача који су остварили право на подстицај и доста-
вља извјештај произвођачу и Оператеру подстицаја, као и 
извјештај о укупно предатој електричној енергији крајњим 
купцима на свом подручју.

Члан 15.
(1) Оператер подстицаја, Регулаторна комисија и опе-

ратер дистрибутивног, односно преносног система имају 
неометан приступ постројењима у складу са правилима 
која важе за електроенергетска постројења и свим подаци-
ма који се односе на постројење и енергенте који се у њему 
користе, а у сврху испуњења обавеза прописаних овим за-
коном.

(2) Произвођач електричне енергије из обновљивих 
извора енергије дужан је да омогући неометан рад пред-
ставницима Оператера подстицаја, Регулаторне комисије 
и оператера дистрибутивног, односно преносног система.

Члан 16.
(1) Снабдјевач крајњих купаца доставља извјешта-

је Оператеру подстицаја о укупно продатој електричној 
енергији и укупно обрачунатом износу накнаде садржане у 
издатим фактурама за утрошену електричну енергију.

(2) Снабдјевач крајњих купаца дужан је обрачунату 
накнаду за обновљиве изворе енергије уплатити на рачун 
Оператера подстицаја.
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(3) У случају расподјеле планиране производње елек-

тричне енергије на снабдјеваче крајњих купаца у Републи-
ци, у складу са чланом 12. тачка 9) овог закона, снабдјевач 
је дужан да преузме и плати Оператеру подстицаја припа-
дајући удио електричне енергије по важећој референтној 
тржишној цијени.

2. Балансирање

Члан 17.
(1) Произвођач електричне енергије за коју је остваре-

но право на подстицај у виду обавезног откупа члан је ба-
лансне групе обновљивих извора енергије.

(2) Оператер подстицаја је балансно одговоран за ба-
лансну групу обновљивих извора енергије.

(3) Произвођач електричне енергије који је остварио 
право на подстицај производње електричне енергије у јед-
ном или више малих постројења чија је укупна инсталиса-
на снага мања или једнака 150 kW не пријављује дневни 
распоред рада Оператеру подстицаја и не сноси трошкове 
балансирања.

(4) Произвођач електричне енергије који је остварио 
право на подстицај производње електричне енергију у јед-
ном или више малих постројења чија је укупна инсталиса-
на снага већа од 150 kW пријављује дневни распоред рада 
Оператеру подстицаја и сноси трошкове балансирања.

(5) Произвођач електричне енергије који је остварио 
прелиминарно право на подстицај, у складу са одредбама 
овог закона, у периоду од првог прикључења на мрежу до 
истека шест мјесеци од дана добијања употребне дозволе, 
може бити члан балансне групе обновљивих извора енер-
гије, при чему сноси трошкове балансирања у складу са 
овим законом и упутством о раду балансне групе обновљи-
вих извора енергије.

Члан 18.
(1) Произвођач електричне енергије у великим по-

стројењима који остварује право на тржишну премију од-
говоран је за балансирање и плаћа трошкове балансирања 
производње у складу са прописима који уређују ову област.

(2) Произвођач из става 1. овог члана постаје одговоран 
за балансирање на један од сљедећих начина:

1) закључивањем уговора са Независним оператером 
система БиХ о непосредној балансној одговорности, уко-
лико је произвођач балансно одговорна страна,

2) закључивањем уговора о преносу балансне одговор-
ности на балансно одговорну страну.

Члан 19.
(1) Трошкове који настану при обављању послова ба-

лансирања Оператер подстицаја преноси на чланове ба-
лансне групе обновљивих извора.

(2) Средства за покриће трошкова балансирања ба-
лансне групе обновљивих извора енергије обезбјеђује Опе-
ратер подстицаја из сљедећих извора:

1) наплате трошкова балансирања чланова балансне 
групе обновљивих извора енергије,

2) накнаде за подстицање производње електричне енер-
гије из обновљивих извора енергије.

(3) Оператер подстицаја, уз сагласност Регулаторне ко-
мисије, доноси упутство о раду балансне групе обновљи-
вих извора енергије, којим се прописују:

1) поступак регистрације чланова балансне групе обно-
вљивих извора енергије,

2) начин обрачуна дебаланса произвођача и групе као 
цјелине, те начин реализације плаћања трошкова баланси-
рања за чланове балансне групе обновљивих извора енер-
гије,

3) начин припреме и достављање планова производње,
4) остала питања везана за несметан рад балансне групе 

обновљивих извора енергије.

ГЛАВА V
ГАРАНЦИЈА О ПОРИЈЕКЛУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ПРОИЗВЕДЕНЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА

Члан 20.
(1) Гаранција о поријеклу електричне енергије из об-

новљивих извора енергије (у даљем тексту: Гаранција о 
поријеклу) издаје се на захтјев произвођача електричне 
енергије из обновљивих извора енергије за коју не оства-
рује право на подстицај или на захтјев Оператера подсти-
цаја за електричну енергију за коју је остварено право на 
подстицај.

(2) У случају када се производно постројење налази 
на територији више држава, односно ентитета, гаранција 
о поријеклу може се издати без прибављања сертификата 
за производно постројење за припадајући дио произведене 
електричне енергије, на основу података надлежних инсти-
туција и оператера електроенергетског система.

(3) Гаранција о поријеклу издаје се само једном за једи-
ничну количину електричне енергије произведене у одре-
ђеном периоду, о чему се води посебна евиденција.

(4) Регулаторна комисија издаје гаранцију о поријеклу, 
врши пренос и поништавање гаранције о поријеклу.

(5) Регулаторна комисија доноси правилник о гаран-
цији о поријеклу за електричну енергију којим се уређују 
садржај гаранције, услови и поступак издавања, пренос и 
поништавање гаранције о поријеклу, вођење Регистра га-
ранција о поријеклу електричне енергије и друго.

Члан 21.
(1) Гаранција о поријеклу издаје се за електричну енер-

гију произведену у одређеном периоду на основу података 
о произведеним количинама електричне енергије утврђе-
них мјерењем.

(2) Гаранција о поријеклу може се употријебити у року 
од годину дана од дана издавања, а након употребе или 
истека рока важења, гаранција о поријеклу се поништава.

(3) Произвођач електричне енергије из обновљивих 
извора енергије који је остварио право на обавезан откуп 
по гарантованој откупној цијени или право на премију 
утврђену у поступку аукције, нема право на гаранцију о 
поријеклу.

Члан 22.
(1) Гаранција о поријеклу издата у другим државама 

признаје се у Републици по принципу реципроцитета и у 
складу са закљученим међународним споразумима.

(2) Регулаторна комисија, уз сагласност Владе, може 
приступити релевантним међународним тијелима за изда-
вање гаранција о поријеклу или приступити регионалним 
удружењима у Енергетској заједници, те извршити набавку 
опреме и корисничких програма неопходних за чланство у 
тим тијелима.

(3) Средства за набавку опреме, програма и чланарине 
у тијелима из става 2. овог члана, обезбјеђују се из средста-
ва прикупљених по основу накнаде за обновљиве изворе 
енергије.

ГЛАВА VI
МЈЕРЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА 
ЕНЕРГИЈЕ

1. Мјере подстицања производње електричне енергије 
из обновљивих извора енергије

Члан 23.
(1) Произвођач електричне енергије у новим по-

стројењима из обновљивих извора енергије може оствари-
ти право на сљедеће врсте подстицаја:

1) право на погодности приликом прикључења на мрежу,
2) право на обавезан откуп произведене електричне 

енергије по гарантованој откупној цијени или право на 
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премију за продају на тржишту или потрошњу за властите 
потребе за мала постројења,

3) право на тржишну премију за електричну енергију 
коју продаје на тржишту, утврђену у поступку аукције за 
велика постројења.

(2) Произвођач електричне енергије за исту количину 
електричне енергије не може остварити право на обавезан 
откуп по гарантованој откупној цијени и право на премију.

Члан 24.
Право на подстицај из члана 23. став 1. т. 2) и 3) овог 

закона може остварити произвођач ако:
1) производи електричну енергију у малим и великим 

постројењима,
2) количине електричне енергије, односно инсталисани 

капацитети производних постројења не прелазе техноло-
шке квоте за одређену годину утврђене Програмом,

3) посједује сертификат за производно постројење,
4) у постројењу није уграђена опрема која је коришће-

на.

Члан 25.
(1) На водотоку чија је дужина мања од 10 km, право 

на подстицај може остварити само једно производно по-
стројење.

(2) На водотоку чија је дужина већа од 10 км, право на 
подстицај може остварити постројење чији су крајњи дије-
лови – водозахват и машинска зграда удаљени најмање 5 км 
од крајњих дијелова других производних постројења.

(3) У случају изградње више соларних електрана на 
истом објекту, све изграђене електране сматраће се једним 
постројењем у погледу инсталисане снаге из члана 8. овог 
закона, а у сврху одређивања врсте и висине подстицаја но-
воизграђене соларне електране.

Члан 26.
(1) Произвођачу електричне енергије из малог по-

стројења који је у периоду инвестирања примао државну 
помоћ сразмјерно се умањује гарантована откупна цијена 
или премија.

(2) Произвођачу електричне енергије из великог по-
стројења који је у периоду инвестирања примао државну 
помоћ сразмјерно се умањује тржишна премија остварена 
у поступку аукције.

(3) Под државном помоћи из ст. 1. и 2. овог члана по-
дразумијева се свака директна или индиректна помоћ у 
виду давања у новцу, материјалу и опреми, субвенција и 
пореских олакшица.

Члан 27.
Произвођач који у постројењима у експлоатацији, у 

којима је извршена реконструкција, производи електрич-
ну енергију из обновљивих извора енергије има право на 
обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или право 
на премију за дио произведене електричне енергије која је 
резултат повећања капацитета добијеног реконструкцијом.

1.1. Погодности приликом прикључења 
на мрежу

Члан 28.
(1) Оператер дистрибутивног система дужан је да сва-

ком новом произвођачу за мало постројење, који захтијева 
прикључење на дистрибутивну мрежу, изради и достави, 
о свом трошку, детаљну анализу могућности и услова за 
прикључење, са процјеном трошкова прикључења и вре-
менским оквиром за реализацију предложеног начина при-
кључења.

(2) Оператер дистрибутивног система, уз сагласност 
Регулаторне комисије, доноси правилник којим се преци-
зније прописују начин, услови и поступак прикључења на 
мрежу, остваривање погодности, критеријуми за подјелу 
трошкова прикључења и друга питања.

Члан 29.
Произвођач електричне енергије из обновљивих изво-

ра енергије прикључује се на преносну мрежу у складу са 
прописима којима се уређује прикључење постројења на 
преносну мрежу.

1.2. Право на обавезан откуп по гарантованој 
откупној цијени и право на премију

Члан 30.
(1) Произвођач електричне енергије из малих по-

стројења, који испуњава услове из чл. 24. и 25. овог закона, 
има право на једну од сљедећих врста подстицаја:

1) право на обавезан откуп произведене електричне 
енергије у цијелости или дјелимично по гарантованој от-
купној цијени, или

2) право на премију за произведену електричну енер-
гију коју продаје на тржишту или коју користи за властите 
потребе.

(2) Право на обавезан откуп електричне енергије по 
гарантованој откупној цијени или право на премију из 
става 1. овог члана може се остварити у трајању до 15 го-
дина.

Члан 31.
(1) Гарантовану откупну цијену и премију за мала по-

стројења утврђује Регулаторна комисија у складу са ме-
тодологијом прописаном Правилником о подстицају про-
изводње електричне енергије из обновљивих извора енер-
гије.

(2) На основу методологије из става 1. овог члана, Ре-
гулаторна комисија, уз сагласност Владе, доноси одлуку о 
висини гарантованих откупних цијена и премија за мала 
постројења.

(3) Гарантована откупна цијена је непромјенљива у пе-
риоду трајања права на подстицај.

(4) Премија за мала постројења је промјењива и израчу-
нава се као разлика између гарантоване откупне цијене за 
дато постројење и референтне тржишне цијене.

(5) Референтну тржишну цијену утврђује Регулаторна 
комисија, најкасније до 10. у мјесецу за претходни квартал, 
као просјечну остварену велепродајну цијену остварену 
у претходном кварталу у Босни и Херцеговини и/или на 
двије берзе у земљама у окружењу.

(6) Регулаторна комисија најмање једном годишње про-
вјерава ниво гарантованих откупних цијена и премија за 
мала постројења.

(7) За потребе утврђивања висине гарантованих от-
купних цијена и премија из става 2. овог члана, мала по-
стројења дијеле се на:

1) хидроелектране инсталисане снаге закључно са 150 
kW;

2) вјетроелектране инсталисане снаге закључно са 150 
kW;

3) соларне електране на земљи инсталисане снаге 
закључно са 150 kW;

4) соларнe електране на објектима:
1. инсталисане снаге закључно са 50 kW,
2. инсталисане снаге веће од 50 kW закључно са 500 

kW;
5) електране на био-масу и био-гас, депонијски гас и гас 

из постројења за третман комуналних отпадних вода:
1. инсталисане снаге закључно са 50 kW,
2. инсталисане снаге веће од 50 kW закључно са 500 

kW.
(8) Приликом закључивања уговора о обавезном откупу 

по гарантованој откупној цијени, односно уговора о додје-
ли премије за мала постројења, примјењују се гарантоване 
откупне цијене из одлуке која је на снази у вријеме закљу-
чивања уговора.
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(9) Изузетно од става 5. овог члана, висина гарантоване 

откупне цијене може се мијењати у случају промјене:
1) курса конвертибилне марке у односу на курс евра у 

БиХ у износу већем од 10%,
2) инсталисане снаге у случају из члана 25. став 3. овог 

закона.

Члан 32.
Право на обавезан откуп по гарантованој откупној ције-

ни или право на премију произвођач електричне енергије 
из обновљивих извора у малим постројењима остварује 
на основу рјешења, које доноси Регулаторна комисија на 
захтјев произвођача, након изградње објеката и испуњења 
других услова у складу са овим законом.

Члан 33.
(1) Носилац пројекта који гради мало постројење може 

остварити прелиминарно право на подстицај обавезног от-
купа по гарантованој откупној цијени или право на премију 
ако испуњава услове из члана 24. став 1. т. 1) и 2), те ако је 
уписан у Регистар пројеката.

(2) Носилац пројекта из става 1. овог члана уз захтјев 
за стицање прелиминарног права прилаже сљедеће доку-
менте:

1) ревидиран главни пројекат,
2) грађевинску дозволу издату од надлежног органа у 

складу са прописима који уређују област грађења.
(3) Рјешење о прелиминарном праву на подстицај за 

мало постројење доноси Регулаторна комисија.
(4) Период трајања прелиминарног права из става 3. 

овог члана представља максимални период у којем је носи-
лац пројекта дужан прибавити употребну дозволу за мало 
постројење и он износи:

1) годину дана за соларне електране,
2) двије године за остале електране.
(5) Носилац пројекта дужан је да, најкасније 30 дана од 

дана пријема рјешења из става 3. овог члана, достави Опе-
ратеру подстицаја захтјев за закључење предуговора о праву 
на подстицај са банкарском гаранцијом или депозитом у ви-
сини од 2% од вриједности инвестиције из главног пројекта.

(6) Носилац пројекта који је остварио прелиминарно 
право и Оператер подстицаја дужни су да закључе преду-
говор о прелиминарном праву у року од 60 дана од дана 
пријема рјешења из става 3. овог члана, а у супротном пре-
стаје да важи рјешење о прелиминарном праву.

(7) Рјешењем из става 3. овог члана, те потписивањем 
предуговора о прелиминарном праву на подстицај, у складу 
са овим чланом, носилац пројекта резервише количине за 
подстицај и стиче могућност да оствари право на подстицај 
у периоду који не може бити дужи од шест мјесеци од исте-
ка рока из става 4. овог члана.

Члан 34.
Регулаторна комисија, уз сагласност Владе, доноси пра-

вилник о подстицању производње електричне енергије из 
обновљивих извора којим се уређују:

1) поступак за остваривање права на подстицај и преци-
зирају услови за остваривање права на подстицај,

2) поступак за остваривање права на подстицај за про-
изводна постројења у експлоатацији која су извршила ре-
конструкцију и прецизирају критеријуми за остваривање 
права на подстицај за та постројења,

3) критеријуми за умањење подстицајних мјера за про-
изводна постројења која су у периоду инвестирања прими-
ла државну помоћ,

4) мјерење, очитавање и обрачун електричне енергије 
за коју се остварује право на подстицај,

5) период на који се остварује право на подстицај и 
закључивање уговора о подстицају,

6) начин утврђивања трошкова рада Оператера подсти-
цаја,

7) начин провјере количина електричне енергије за под-
стицање по технологијама (технолошких квота) и издавање 
одговарајућих потврда за енергију за мала постројења од 
Оператера подстицаја,

8) начин утврђивања износа средстава потребних за 
функционисање система подстицања производње елек-
тричне енергије из обновљивих извора,

9) методологија утврђивања гарантоване откупне 
цијене, референтне тржишне цијене, премије за мала по-
стројења и гранични износ премије за велика постројења,

10) друга питања од значаја за спровођење система под-
стицаја.

Члан 35.
(1) Произвођач електричне енергије из великих по-

стројења који испуњава услове из чл. 24. и 25. овог закона 
има право на тржишну премију за произведену електричну 
енергију коју продаје на тржишту.

(2) Тржишна премија из става 1. овог члана је промје-
нљива и израчунава се као разлика између продајне цијене 
електричне енергије понуђача из поступка аукције и рефе-
рентне тржишне цијене, утврђене у складу са чланом 31. 
став 5. овог закона.

(3) Продајна цијена електричне енергије понуђача из 
поступка аукције је непромјенљива у периоду трајања пра-
ва на подстицај, осим у случају промјене курса конверти-
билне марке у односу на курс евра у БиХ, у износу већем 
од 10%.

(4) Право на тржишну премију остварује се након спро-
веденог поступка аукције, изградње постројења и испуње-
ња других услова у складу са овим законом.

(5) Произвођач електричне енергије из великих по-
стројења право на тржишну премију остварује на период 
до 15 година.

Члан 36.
(1) Аукција је поступак јавног надметања с циљем при-

купљања понуда за изградњу постројења за производњу 
електричне енергије из обновљивих извора и остварења 
права на подстицај, при чему је предмет надметања про-
дајна цијена електричне енергије произведене у великим 
постројењима, по датој технологији и капацитету у складу 
са Програмом.

(2) Аукција може бити отворена и локацијска.
(3) Отворена аукција се спроводи за одређену техноло-

гију и утврђене капацитете, у којој могу учествовати сви 
заинтересовани понуђачи који су за изградњу објекта при-
бавили локацијске услове и еколошку дозволу.

(4) На отворену аукцију могу се пријавити заинтересо-
вани понуђачи и са дијелом инсталисаног капацитета по-
стројења.

(5) Локацијска аукција се спроводи за одређену техно-
логију и утврђени капацитет на локацији коју је претходно 
утврдила Влада и на којој ће се градити објекат за који су 
прибављени локацијски услови и еколошка дозвола.

Члан 37.
Влада, на приједлог министарства надлежног за енер-

гетику (у даљем тексту: Министарство), сваке двије годи-
не, доноси одлуку о спровођењу поступка аукције, којом 
се утврђују технолошке квоте, које су предмет аукције за 
подстицање производње електричне енергије из обновљи-
вих извора за велика постројења, а која се објављује шест 
мјесеци прије спровођења аукције.

Члан 38.
(1) Одлуком из члана 37. овог закона уређују се:
1) обим аукције, односно максимални нивои укупног 

инсталисаног капацитета из технологија обновљивих изво-
ра које су предмет аукције,

2) количине планиране електричне енергије које су 
предмет подстицаја,
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3) минимални и максимални праг понуде,
4) начин и услови под којима се може мијењати обим 

аукције,
5) максимални период за почетак рада постројења које 

је предмет аукције,
6) инструменти обезбјеђења понуде у виду банкарске 

гаранције или депозита, исказани као проценат од вријед-
ности укупне инвестиције пројекта који је предмет аукције,

7) начин израчунавања промјенљиве тржишне премије,
8) тренутна референтна тржишна цијена,
9) друга питања од значаја за предметну аукцију.
(2) Уколико спроведена аукција за одређену технологију 

није довела до планираног обима, разлика између планира-
ног и оствареног обима је предмет поновљеног поступка 
аукције за ту технологију или се, у случају да није било 
довољно понуда у два поступка аукције заредом, разлика 
између планираног и укупног обима понуда додаје обиму 
поновљених аукција за друге технологије.

(3) Измијењени обим аукције из става 2. овог члана 
не може прелазити укупне технолошке квоте предвиђене 
одлуком о спровођењу поступка аукције, при чему укупне 
квоте по технологијама из Програма не могу бити преко-
рачене.

(4) У случају да се спроводи локацијска аукција, поред 
елемената из става 1. овог члана, одлука садржи и подат-
ке о локацији и расположивој документацији за планирани 
објекат.

Члан 39.
(1) Поступак аукције спроводи Оператер подстицаја, на 

основу одлуке Владе из члана 37. овог закона, у складу са 
правилником о аукцијама.

(2) Максималну продајну цијену и референтну тржи-
шну цијену за потребе аукције утврђује Регулаторна коми-
сија, у складу са методологијом прописаном Правилником 
о подстицању производње електричне енергије из обно-
вљивих извора енергије.

(3) Максимална продајна цијена се утврђује и објављује 
након истека рока за достављање понуда у поступку аук-
ције, а прије њиховог отварања.

(4) Критеријум за избор најповољнијег понуђача је нај-
нижа понуђена продајна цијена електричне енергије за дату 
технологију, при чему се понуда чија је цијена већа од мак-
сималне продајне цијене из става 3. овог члана одбацује.

(5) Регулаторна комисија је надлежна да надзире посту-
пак аукција, те у случају неусклађености налаже Оператеру 
подстицаја отклањање неправилности.

Члан 40.
(1) Након спроведеног поступка аукције Оператер под-

стицаја доставља Влади извјештај о спроведеној аукцији и 
приједлог рјешења о избору најповољнијег понуђача.

(2) Рјешење о избору најповољнијег понуђача доноси 
Влада.

(3) Рјешење из става 2. овог члана садржи:
1) назив изабраног понуђача,
2) основне техничке податке о постројењу, укључујући 

примарни извор енергије, инсталисану снагу и планирану 
годишњу производњу електричне енергије,

3) висину продајне цијене произведене електричне 
енергије остварене у поступку аукције,

4) начин обрачуна промјенљиве тржишне премије,
5) рок за изградњу објекта,
6) висину гаранције за реализацију пројекта,
7) друге податке од значаја за конкретну аукцију.
(4) Против рјешења Владе из става 2. овог члана може 

се покренути управни спор.
(5) У случају да изабрани понуђач не прибави упо-

требну дозволу у року за изградњу објеката прописаних 

рјешењем из става 2. овог члана, изабраном понуђачу се 
умањује понуђена продајна цијена електричне енергије у 
износу од 1% за сваки мјесец кашњења у реализацији про-
јекта, при чему максимално умањење може износити 12%.

Члан 41.
(1) Изабрани понуђач из члана 40. став 2. овог закона 

и Оператер подстицаја дужни су да закључе предуговор о 
премији у року од 30 дана од дана пријема рјешења Владе о 
избору најповољнијег понуђача, а у супротном престаје да 
важи рјешење Владе.

(2) Ако изабрани понуђач не закључи предуговор, Опе-
ратер подстицаја је дужан да, у року од осам дана од дана 
истека рока из става 1. овог члана, обавијести Владу о томе.

(3) Максимално кашњење изабраног понуђача из чла-
на 40. став 2. овог закона у реализацији пројекта, односно 
прибављању употребне дозволе износи годину дана.

(4) Протеком рока из става 3. овог члана престаје да 
важи рјешење из члана 40. став 2. овог закона и предуговор 
из става 1. овог члана.

(5) У случајевима истека рокова из ст. 1. и 4. овог чла-
на, Оператер подстицаја, најкасније у року од осам дана од 
истека датих рокова, активира банкарску гаранцију.

(6) У случају из става 2. овог члана, Влада може изабра-
ти другорангираног понуђача.

Члан 42.
Након изградње објекта и испуњења других услова у 

складу са овим законом, право на тржишну премију про-
извођач електричне енергије из обновљивих извора у вели-
ким постројењима остварује на основу рјешења које доно-
си Регулаторна комисија.

Члан 43.
Регулаторна комисија доноси правилник о аукцијама 

којим се уређује спровођење поступка аукција, а нарочито:
1) задаци Оператера подстицаја и учесника аукција,
2) припрема процеса аукције,
3) начин расписивања јавног позива за доставу понуду 

за аукцију,
4) садржај понуде и начин достављања понуда,
5) инструменти финансијског обезбјеђења понуде,
6) провјера уредности понуда,
7) начин оцјене и рангирање понуда,
8) начин доношења рјешења о избору најповољнијег 

понуђача,
9) начин обавјештавања јавности о поступку аукције,
10) друга питања која се односе на поступак аукције.

1.3. Предуговори и уговори о подстицају

Члан 44.
(1) Оператер подстицаја израђује стандардне обрасце 

предуговора и уговора о подстицају, зависно од врсте под-
стицаја, и то:

1) предуговор о обавезном откупу електричне енергије 
по гарантованој откупној цијени,

2) предуговор о премији за производњу електричне 
енергије из малих постројења,

3) предуговор о премији за производњу електричне 
енергије из великих постројења,

4) уговор о гарантованом откупу електричне енергије 
по гарантованој откупној цијени,

5) уговор о премији за производњу електричне енергије 
из малих постројења,

6) уговор о премији за производњу електричне енергије 
из великих постројења.

(2) Оператер подстицаја закључује предуговор или уго-
вор о подстицају на основу рјешења Регулаторне комисије 
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или на основу рјешења Владе о избору најповољнијег по-
нуђача у поступку аукције.

(3) Произвођач електричне енергије у малим по-
стројењима, који је остварио прелиминарно право на под-
стицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној 
цијени или у виду премије, у складу са овим законом, ду-
жан је да закључи одговарајући предуговор са Оператером 
подстицаја.

(4) Предуговор из става 3. овог члана обавезно садр-
жи одредбе везане за период трајања предуговора, макси-
мално дозвољено вријеме изградње постројења, обавезе 
произвођача, техничке податке о постројењу и планираној 
производњи и друго.

(5) Произвођач електричне енергије у великим по-
стројењима, који је рјешењем Владе изабран као најповољ-
нији понуђач у поступку аукције, дужан је да са Операте-
ром подстицаја закључи предуговор о премији.

(6) Предуговор из става 5. овог члана обавезно садржи 
одредбе везане за период трајања предуговора, максимално 
дозвољено вријеме изградње постројења, обавезе произво-
ђача, техничке податке о постројењу, планираној производ-
њи, висину продајне цијене електричне енергије остваре-
не у поступку аукције, начин израчунавања промјенљиве 
тржишне премије и друго.

(7) Произвођач електричне енергије у малим по-
стројењима, који је остварио право на подстицај у виду 
обавезног откупа по гарантованој откупној цијени или пра-
во на премију, има право да закључи уговор о обавезном от-
купу електричне енергије по гарантованој откупној цијени 
или уговор о премији са Оператером подстицаја.

(8) Произвођач електричне енергије у великим по-
стројењима, који је остварио право на подстицај у виду 
тржишне премије, има право да закључи уговор о премији 
са Оператером подстицаја.

(9) Уговорима из ст. 7. и 8. овог члана обавезно се дефи-
нишу премија, гарантована откупна цијена и продајна ције-
на електричне енергије, период трајања уговора, технички 
подаци о постројењу и планираној производњи, као и оба-
везе произвођача у погледу достављања података Операте-
ру подстицаја.

Члан 45.
(1) Произвођачу који је остварио право на подстицај то 

право престаје у сљедећим случајевима:
1) истеком времена на које је дато право на подстицај, 

односно истеком уговора о подстицају,
2) укидањем рјешења о праву на подстицај,
3) поништењем рјешења о праву на подстицај.
(2) Након престанка права на подстицај у случајевима 

из става 1. овог члана, произвођач нема право да за исто 
постројење поново затражи право на подстицај.

(3) Регулаторна комисија може укинути рјешење о под-
стицају у сљедећим случајевима:

1) ако је истекао сертификат за производно постројење, 
а није покренут поступак издавања новог сертификата у 
складу са прописима,

2) ако произвођач производи електричну енергију су-
протно условима који су утврђени рјешењем,

3) ако произвођач не извршава обавезе из уговора или 
предуговора о подстицају,

4) на захтјев произвођача који је остварио право на под-
стицај.

(4) Регулаторна комисија може поништити рјешење о 
подстицају у сљедећим случајевима:

1) ако је рјешење донесено на основу неистинитих по-
датака, укључујући податке о старости опреме и техничким 
и енергетским параметрима електране,

2) у другим случајевима, у складу са законом.
(5) Поништењем или укидањем рјешења о подстицају 

престаје да важи уговор о праву на подстицај.

1.4. Средства за подстицање

Члан 46.
(1) Средства за подстицање производње електричне 

енергије из обновљивих извора обезбјеђују се из:
1) накнаде за подстицање производње електричне енер-

гије из обновљивих извора,
2) прихода од продаје гаранција о поријеклу за елек-

тричну енергију из система подстицаја,
3) прихода по основу активирања средстава обезбјеђе-

ња за прелиминарно право на подстицај.
(2) Крајњи купац електричне енергије у Републици 

обавезан је да плаћа накнаду за подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора као додатак на 
цијену електричне енергије.

(3) Снабдјевач електричном енергијом дужан је да на 
рачуну за утрошену електричну енергију, који доставља 
крајњим купцима, одвојено искаже накнаду за подстицање 
производње електричне енергије из обновљивих извора.

(4) Висину накнаде за подстицање производње елек-
тричне енергије из обновљивих извора утврђује Регулатор-
на комисија одлуком, уз сагласност Владе.

Члан 47.
(1) Из средстава за подстицање производње електричне 

енергије из обновљивих извора обезбјеђују се средства за:
1) премије за електричну енергију из обновљивих изво-

ра,
2) дио трошкова балансирања,
3) трошкове рада Оператера подстицаја,
4) дио трошкова који се односе на функционисање си-

стема издавања гаранција о поријеклу, у складу са чланом 
22. став 3. овог закона,

5) унапређење мјера енергетске ефикасности и промо-
висања производње електричне енергије из обновљивих 
извора.

(2) Трошкове рада Оператера подстицаја, на бази оправ-
даних трошкова, утврђује Регулаторна комисија у поступ-
ку утврђивања висине накнаде за подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора.

(3) Фонду за заштиту животне средине и енергетске 
ефикасности Републике Српске припада 10% средстава 
прикупљених по основу накнаде за подстицање производ-
ње електричне енергије из обновљивих извора ради реали-
зације мјера из става 1. тачка 5) овог члана, a из којих се 
суфинансира и изградња електрана за властите потребе.

2. Мјере за подстицање коришћења обновљивих извора 
енергије за гријање и хлађење и у транспорту

Члан 48.
(1) С циљем испуњења обавеза прописаних Програмом 

из члана 4. овог закона које се односе на учешће обновљи-
вих извора у производњи енергије за гријање и хлађење, 
Влада може увести сљедеће подстицајне мјере:

1) субвенције и друге олакшице за домаћу производ-
њу и набавку опреме која се користи за потребе гријања 
и хлађења употребом обновљивих извора енергије (солар-
ни колектори за припрему топле воде, топлотне пумпе за 
коришћење аеротермалне, геотермалне и хидротермалне 
енергије и друго),

2) увођење обавезе великим произвођачима топлотне 
енергије (индустријске и градске топлане) да дио топлотне 
енергије производе из обновљивих извора енергије,

3) друге подстицајне мјере.
(2) Поред подстицајних мјера из става 1. овог члана, је-

диница локалне самоуправе може:
1) увести подстицајне мјере за произвођаче топлотне 

енергије из обновљивих извора енергије,
2) прописати услове под којима је дистрибутер топлот-

не енергије дужан да прикључи произвођача топлотне 
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енергије из обновљивих извора енергије на своју дистрибу-
тивну мрежу и да му понуди прикључење и откуп топлотне 
енергије.

(3) Јединица локалне самоуправе, најмање једном го-
дишње, обавјештава Министарство о планираним и оства-
реним подстицајним мјерама из става 2. овог члана.

Члан 49.
Влада може увести одређене мјере за развој тржишта го-

рива из обновљивих извора енергије у сектору транспорта и 
за развој одговарајуће инфраструктуре, а које се односе на:

1) подстицање развоја производње био-горива и других 
алтернативних горива (водоника и електричне енергије),

2) развој тржишта био-горива и других алтернативних 
горива,

3) веће коришћење био-горива и других алтернативних 
горива у оквиру услуга јавног превоза,

4) развој инфраструктуре за коришћење електричне 
енергије и других алтернативних горива,

5) дефинисање подручја у којим је обавезно обезбије-
дити инфраструктуру за пуњење електричних аутомобила.

Члан 50.
(1) С циљем испуњавања обавеза у погледу учешћа 

обновљивих извора енергије у транспорту, Влада доноси 
уредбу којом се уређује коришћење обновљивих извора и 
других алтернативних горива.

(2) Уредбом из става 1. овог члана прописују се:
1) видови горива из обновљивих извора у транспорту,
2) учешће био-горива, електричне енергије из обновљи-

вих извора и других алтернативних горива у укупној потро-
шњи горива за транспорт,

3) мјере којима се може подстицати постављање инфра-
структуре за алтернативна горива у склопу услуга јавног 
превоза,

4) надзор над примјеном уредбе и друге мјере потребне 
за испуњење циљева.

Члан 51.
Оператер пунионица има право приоритетно куповати 

електричну енергију од Оператера подстицаја по референт-
ној тржишној цијени, те за ту енергију добити гаранције о 
поријеклу електричне енергије које користи искључиво као 
доказ о поријеклу енергије коју продаје купцима на јавно 
доступним мјестима за пуњење.

3. Купци-произвођачи и заједнице обновљиве енергије

Члан 52.
(1) Крајњи купац има право да изгради и прикљу-

чи електрану која користи обновљиве изворе енергије на 
унутрашње електричне инсталације свог објекта за потребе 
сопствене потрошње.

(2) Инсталисана снага електране, у случају примјене 
шеме нето мјерења или нето обрачуна, не може бити већа 
од одобрене прикључне снаге објекта крајњег купца.

(3) Крајњи купац стиче статус купца-произвођача при-
кључењем електране из става 1. овог члана на унутрашње 
електричне инсталације свог објекта, као и прибављањем 
сертификата за производно постројење (електрану) у скла-
ду са овим законом, те има права и обавезе из овог закона и 
закона којим је уређена област електричне енергије.

(4) Купац-произвођач има права да:
1) производи електричну енергију за сопствену потро-

шњу,
2) складишти електричну енергију,
3) вишак произведене електричне енергије испоручи у 

мрежу.
(5) Електрана у којој купац-произвођач производи елек-

тричну енергију у складу са ставом 1. овог члана сматра се 
унутрашњом инсталацијом купца-произвођача.

(6) Изградњу електрана купца-произвођача врши прав-
но лице које има лиценцу за извођење електроенергетских 
постројења, коју издаје министарство надлежно за послове 
грађења, а прикључење на мрежу врши надлежни оператер 
дистрибутивног система на основу одговарајуће потврде о 
изведености радова правног лица које врши изградњу елек-
тране и уз испуњење осталих услова прописаних актима о 
прикључењу по поједностављеној процедури.

(7) Снабдјевач који врши снабдијевање купца-произво-
ђача примјеном шема нето мјерења или нето обрачуна ду-
жан је да преузме вишак произведене електричне енергије 
који се испоручи у мрежу.

(8) Власник електране за потребе крајњег купца може 
бити и трећа страна, уз закључење посебног споразума са 
крајњим купцем за чије потребе је електрана изграђена.

Члан 53.
(1) Оператер дистрибутивног система врши мјерење 

количина предате и преузете електричне енергије на мјесту 
прикључења купца-произвођача, као и мјерење количина 
произведене електричне енергије на мјесту прикључења 
електране за властите потребе на унутрашње инсталације 
купца-произвођача.

(2) Мјерење на мјесту прикључења купца-произвођача 
врши се двосмјерним бројилом активне електричне енергије.

(3) Оператер дистрибутивног система на мјесечном ни-
воу доставља снабдјевачу податке о обрачунским мјерним 
величинама регистрованим на мјесту прикључења купца-
произвођача.

(4) Оператер дистрибутивног система на годишњем ни-
воу доставља Регулаторној комисији и Оператеру подсти-
цаја податке о укупно произведеној електричној енергији 
купаца-произвођача.

Члан 54.
(1) Обрачун више преузете и предате произведене елек-

тричне енергије купаца-произвођача врши се примјеном:
1) шеме нето мјерења за електране инсталисане снаге 

до 10,8 kW (укључујући 10,8 kW),
2) шеме нето обрачуна за електране инсталисане снаге 

у опсегу од 10,8 kW до 50 kW (укључујући 50 kW),
3) стандардне шеме снабдијевања за електране инста-

лисане снаге преко 50 kW.
(2) Снабдјевач има балансну одговорност за мјерно мје-

сто купца-произвођача.
(3) Купац-произвођач чија инсталисана снага електране 

прелази 150 kW дужан је пријављивати дневни распоред 
рада и сносити трошкове дебаланса.

Члан 55.
(1) Основица за обрачун преузете и предате електричне 

енергије код примјене шеме нето мјерења и нето обрачуна 
је нето стање двосмјерног мјерног уређаја на мјесту при-
кључења купца-произвођача у обрачунском периоду, који 
износи један мјесец.

(2) Уколико је током обрачунског периода купац-произ-
вођач преузео више електричне енергије него што је предао 
у мрежу, купац-произвођач плаћа разлику између преузете 
и предате електричне енергије у складу са уговореном ције-
ном за снабдијевање.

(3) Уколико је током обрачунског периода купац-произ-
вођач предао више електричне енергије у мрежу него што 
је преузео, разлика између предате и преузете електричне 
енергије преноси се у наредни обрачунски период у корист 
купца-произвођача, и то:

1) код примјене шеме нето мјерења у виду енергетског 
кредита, изражено у kWh или

2) код примјене шеме нето обрачуна у виду монетарног 
кредита који одговара вриједности предате више произве-
дене електричне енергије током обрачунског периода.

(4) Монетарни кредит je производ енергетског кредита 
и јединичне цијене више произведене електричне енергије 
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која одговара јединичној цијени компоненте енергије садр-
жане у малопродајној цијени снабдјевача умањене за 5%.

(5) Енергетски и монетарни кредит користе се у обра-
чунским периодима када је количина електричне енергије 
преузете са мреже већа од количине више произведене 
електричне енергије коју купац-произвођач преда у мрежу.

(6) Снабдјевач врши финални обрачун количина преда-
те и преузете електричне енергије 1. априла текуће године 
за претходни дванаестомјесечни период, при чему купац-
произвођач нема право на надокнаду вишка предате елек-
тричне енергије који преостане након финалног годишњег 
обрачуна.

(7) Обрачун накнаде за подстицање производње елек-
тричне енергије из обновљивих извора енергије, у случају 
примјене шеме нето мјерења или нето обрачуна, врши се за 
нето разлику преузете и предате електричне енергије у току 
обрачунског периода.

Члан 56.
(1) У случају примјене стандардне шеме снабдијевања, 

обрачун преузете електричне енергије са мреже и предате 
више произведене електричне енергије врши се независно.

(2) Снабдјевач врши обрачун и издаје фактуру купцу-
произвођачу за преузету електричну енергију са мреже 
примјеном уговорене цијене снабдијевања.

(3) Купац-произвођач врши обрачун и издаје фактуру за 
предату електричну енергију примјеном уговорене цијене 
за више произведену енергију.

(4) Купац-произвођач који на годишњем нивоу у кон-
тинуитету остварује вишак производње у односу на потро-
шњу, а за ког се према критеријуму инсталисане снаге по-
стројења примјењује шема нето мјерења или нето обрачу-
на, има право на примјену стандардне шеме снабдијевања.

(5) Обрачун накнаде за подстицање производње елек-
тричне енергије из обновљивих извора енергије, у случају 
примјене стандардне шеме снабдијевања, врши се за укуп-
ну количину електричне енергије коју купац-произвођач 
преузме са мреже.

Члан 57.
(1) Купци из категорије домаћинства и комерцијални 

купци чији су објекти лоцирани унутар исте зграде или 
стамбеног комплекса имају право учешћа у шеми заједнич-
ке производње.

(2) Купци који учествују у шеми заједничке производ-
ње уговором регулишу међусобне односе, укључујући при-
падајући удио инсталисане снаге електране и производње 
сваког купца појединачно, те именују заступника.

(3) Појединачни купци-произвођачи који дјелују зајед-
нички остварују право на примјену комерцијалне шеме 
обрачуна у складу са износом припадајуће инсталисане 
снаге електране тог купца-произвођача.

(4) Оператер дистрибутивног система и заступник 
купаца који заједнички производе електричну енергију 
закључују уговор којим се уређују правила расподјеле 
електричне енергије и период за алокацију енергије.

(5) Купци-произвођачи који дјелују заједнички задржа-
вају своја права и обавезе као крајњи купци, према којима 
се не могу примијенити неоправдани или дискриминатор-
ски услови и процедуре које спречавају њихово учешће у 
шеми заједничке производње.

Члан 58.
(1) Електрана за сопствене потребе купаца-произвођача 

који дјелују заједнички прикључује се преко засебног при-
кључка са припадајућим обрачунским мјерним мјестом.

(2) Мјерна мјеста крајњих купаца који учествују у шеми 
заједничке производње и мјерно мјесто електране за соп-
ствене потребе опремају се паметним мјерним уређајима.

(3) Оператер дистрибутивног система врши алокацију 
произведене електричне енергије између учесника у шеми 
заједничке производње и утврђује количине:

1) укупно произведене електричне енергије,
2) директно утрошене произведене електричне енергије 

појединачних купаца-произвођача који заједнички дјелују,
3) утрошене електричне енергије са мреже поједина-

чних купаца-произвођача који заједнички дјелују,
4) више произведене електричне енергије коју су поје-

диначни купци-произвођачи испоручили у мрежу,
5) нето утрошене електричне енергије појединачних 

купаца-произвођача за случај примјене шеме нето мјерења 
или нето обрачуна.

Члан 59.
(1) Заједница обновљиве енергије (у даљем тексту: 

Заједница) је правно лице основано у складу са прописи-
ма, с циљем коришћења обновљивих извора енергије за 
производњу електричне енергије првенствено ради задо-
вољења енергетских потреба чланова Заједнице, на начин 
који подразумијева еколошке, економске и социјалне кори-
сти за чланове Заједнице и за друштво.

(2) Рад Заједнице заснива се на отвореном и добровољ-
ном учешћу њених члановa који имају пребивалиштe или 
сједиште у општини на којој се изводи пројекат или у оп-
штини чија се територија граничи са територијом општине 
на којој се изводи пројекат.

(3) Члан Заједнице може бити физичко или правно 
лице, јавна предузећа и институције, укључујући и једини-
це локалне самоуправе.

(4) Мало и средње предузеће или предузетник може 
бити члан Заједнице под условом да производња електрич-
не енергије из обновљивих извора не представља његову 
претежну (основну) дјелатност.

(5) Члан Заједнице задржава статус крајњег купца, са 
правима и обавезама које има и према њему се не могу при-
мијенити неоправдани или дискриминаторски услови или 
поступци који би спријечили његово учешће у Заједници.

Члан 60.
(1) Заједница има право на:
1) производњу, потрошњу, складиштење и продају 

електричне енергије из обновљивих извора, узајамну ра-
змјену електричне енергије произведене коришћењем об-
новљивих извора енергије у постројењима у власништву 
Заједнице између чланова Заједнице,

2) приступ свим тржиштима енергије, директно или пу-
тем агрегације, на недискриминаторски начин,

3) подстицаје из члана 23. овог закона у виду премије 
за потрошњу за властите потребе и погодности приликом 
прикључења на мрежу.

(2) Заједница која се бави снабдијевањем електричном 
енергијом као тржишном дјелатношћу или обезбјеђује услугу 
обједињеног дјеловања (агрегацију) или обавља друге енер-
гетске дјелатности на комерцијалној основи, те активности 
обавља у складу са прописима за одговарајуће дјелатности.

Члан 61.
(1) Прикључење Заједница врши се:
1) преко заједничког прикључка комплетне Заједнице 

са припадајућим обрачунским мјерним мјестом или
2) преко засебних прикључака са припадајућим обра-

чунским мјерним мјестима појединачних објеката члано-
ва Заједнице, електрана, уређаја за складиштење и других 
уређаја за потребе Заједнице.

(2) Регулаторна комисија доноси правилник којим де-
финише опсег (периметар) дистрибутивне мреже унутар 
коjег је допуштено засебно прикључење објеката који чине 
Заједницу путем појединачних прикључака.

(3) Мјерна мјеста крајњих купаца и осталих објека-
та који чине Заједницу опремају се паметним мјерним 
уређајима.

(4) Расподјела произведене електричне енергије између 
чланова Заједнице регулише се међусобним уговором.
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(5) Оператер дистрибутивног система и Заједница уго-
вором регулишу питања управљања и одржавања дистри-
бутивне мреже унутар Заједнице, администрације шеме 
заједничке производње, енергетског обрачуна између чла-
нова Заједнице и друга питања од значаја за коришћење 
мреже и администрирање Заједнице.

Члан 62.
(1) Статус заједнице утврђује се рјешењем Регулаторне 

комисије.
(2) Статус се утврђује након провјере чланова заједни-

це, локације електране, увида у мјесто пребивалишта или 
сједишта појединих чланова, испуњености услова из члана 
59. овог закона и других услова прописаних правилником 
из става 3. овога члана.

(3) Регулаторна комисија доноси правилник о купцима-
произвођачима и заједницама обновљиве енергије којим 
се уређују начин и услови учешћа на тржишту електричне 
енергије, примјена ограничења инсталисане снаге електра-
на за сопствене потребе, појединачно и на нивоу система, 
примјена комерцијалних шема обрачуна и начин поступа-
ња у случају промјене снабдјевача, задатке оператера ди-
стрибутивног система у реализацији шема производње за 
сопствене потребе, као услови и поступак стицања стату-
са заједнице обновљиве енергије, права и обавезе чланова 
заједнице и друга питања.

4. Остале мјере и информисање

Члан 63.
(1) Право на обавезан откуп електричне енергије по 

референтној тржишној цијени има произвођач електрич-
не енергије у постројењима из члана 8. овог закона који је 
прикључен на дистрибутивну мрежу, у периоду од првог 
прикључења на мрежу до истека шест мјесеци од дана до-
бијања употребне дозволе.

(2) Произвођач електричне енергије из обновљивих изво-
ра енергије којем је, у складу са прописима, истекло право на 
обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, има право 
продавати произведену електричну енергију Оператеру под-
стицаја по цијени која је 10% нижа од референтне тржишне 
цијене, коју је утврдила Регулаторна комисија.

Члан 64.
Министарство, Регулаторна комисија и Оператер под-

стицаја, у оквиру својих надлежности, развијају одговара-
јуће едукативне програме, израђују брошуре и друге видо-
ве обуке, с циљем информисања јавности о подстицајним 
мјерама, као и о предностима производње и коришћења 
енергије из обновљивих извора енергије.

ГЛАВА VII
ИЗГРАДЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И 

ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА ПРОЈЕКАТА

1. Изградња енергетских постројења

Члан 65.
Изградња енергетских постројења која користе обно-

вљиве изворе енергије врши се у складу са стратешким 
документима и плановима развоја енергетског сектора у 
Републици.

Члан 66.
(1) За изградњу енергетских постројења која користе 

обновљиве изворе енергије потребно је претходно приба-
вити концесију у складу са прописима којима се уређује 
област концесија или у складу са прописима којима се 
уређују други видови јавно-приватног партнерства, када је 
то уређено посебним прописом, осим у случају изградње:

1) енергетских постројења на био-масу, био-гас, депо-
нијски гас и гас из постројења за третман комуналних от-
падних вода,

2) електране на депонијски гас и гас добијен из кому-
налних отпадних вода,

3) соларних постројења са фотонапонским ћелијама ин-
сталисане снаге закључно са 250 kW на земљи и на објекти-
ма, независно од инсталисане снаге.

(2) У случају када се за изградњу производног по-
стројења спроводи поступак локацијске аукције, са иза-
браним понуђачем закључује се уговор о концесији без 
спровођења јавног позива, у складу са прописима којима се 
уређује област концесија. 

(3) Изградња енергетских постројења врши се на осно-
ву грађевинске дозволе прибављене у складу са прописима 
којима се уређује област грађења и заштите животне среди-
не, осим у случају када се на објекту који има грађевинску 
дозволу у склопу адаптације објекта врши изградња елек-
тране купца-произвођача којa користи обновљиве изворе 
инсталисане снаге до 50 kW.

2. Регистар пројеката

Члан 67.
(1) Министарство успоставља и води Регистар пројека-

та који користе обновљиве изворе енергије.
(2) Регистар пројеката је јединствена евиденција о 

пројектима из обновљивих извора енергије за производњу 
електричне енергије, енергије за гријање и хлађење и енер-
гије која се користи у транспорту.

(3) Регистар пројеката садржи податке о власнику про-
јекта и пројекту, податке о локацији и типу постројења, 
техничко-технолошким карактеристикама постројења, ро-
ковима изградње, подстицајима, о прибављеним дозвола-
ма, укључујући и промјене наведених података, те друге 
потребне податке.

(4) Министарство води Регистар пројеката у писаном и 
електронском облику.

(5) Регистар пројеката је јавно доступан у електронској 
форми и континуирано се ажурира.

(6) Подаци из Регистра у електронској форми користе 
се у поступцима које воде друге институције.

(7) Министар доноси упутство о вођењу Регистра 
пројеката из обновљивих извора енергије, којим се пропи-
сују облик, садржај и начин вођења Регистра пројеката.

Члан 68.
(1) Упис пројеката у Регистар пројеката врши Ми-

нистарство по службеној дужности или на основу поднесе-
ног захтјева власника пројекта.

(2) Министарство, по службеној дужности, уписује 
пројекте у Регистар пројеката из ресорне надлежности Ми-
нистарства за које је закључен уговор о концесији.

(3) Власник пројекта за изградњу енергетских по-
стројења из ресорне надлежности других органа, који је 
закључио уговор о концесији или јавно-приватном партнер-
ству, дужан је да у року од 30 дана од дана закључивања 
уговора поднесе захтјев Министарству ради уписа пројекта 
у Регистар пројеката.

(4) За пројекте за које није потребно прибавити уговор о 
концесији или уговор о јавно-приватном партнерству, вла-
сник пројекта дужан је поднијети захтјев за упис пројекта 
у Регистар пројеката у року од 30 дана од дана прибављања 
одобрења за грађење.

(5) Изузетно од одредбе става 4. овога члана, Оператер 
подстицаја доставља министарству захтјев за упис електра-
не купца-произвођача у року од 30 дана од дана прикљу-
чења.

(6) У случају промјене података из члана 67. став 3. овог 
закона, власник пројекта дужан је Министарству поднијети 
захтјев за упис промјене података у Регистру пројеката, у 
року од 30 дана од дана настале промјене података.

(7) Регулаторна комисија и Оператер подстицаја дужни 
су Министарству доставити рјешења о прелиминарном пра-
ву, сертификату, подстицају, те обавјештење о закљученим 
предуговорима и уговорима о подстицању, најкасније осам 
дана од дана доношења рјешења или закључења уговора.
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(8) Министарство, по службеној дужности, уноси по-

датке из става 6. овог члана у Регистар пројеката.

ГЛАВА VIII
НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 69.
Управни надзор над спровођењем одредаба овог закона 

и на основу њега донесених прописа врши Министарство и 
Регулаторна комисија, у складу са овлашћењима прописа-
ним овим законом.

Члан 70.
(1) Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба 

овог закона врши Републичка управа за инспекцијске по-
слове Републике Српске посредством надлежних инспекто-
ра, у складу са прописом којим се уређује поступак инспек-
цијског надзора, овим законом и законом којим се уређује 
обављање електроенергетских дјелатности.

(2) Контролу изградње електроенергетских објеката, 
техничке исправности, погонске сигурности електроенер-
гетских објеката и постројења, безбједности људи у елек-
троенергетским објектима, као и увид у техничку и погон-
ску документацију врши надлежна инспекција, у складу са 
посебним законом.

(3) Инспекцијски надзор обухвата надзор над примје-
ном овог закона, других прописа, стандарда, техничких 
норматива и норми квалитета, који се односе на пројекто-
вање, грађење, реконструкцију, одржавање и коришћење 
електроенергетских објеката, инсталација, постројења и 
опреме у тим објектима, као и квалитет испоруке електрич-
не енергије и слично.

Члан 71.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће 

се за прекршај правно лице:
1) Оператер подстицаја ако не закључи уговор о откупу 

електричне енергије или уговор о премији (члан 12. став 1. 
тачка 7),

2) Оператер подстицаја ако не изради и учини јавно до-
ступним годишњи извјештај о исплаћеним средствима по 
производним постројењима (члан 12. став 1. тачка 8),

3) Оператер подстицаја ако не распише јавни позив за 
продају електричне енергије (члан 12. став 1. тачка 10),

4) произвођач електричне енергије ако не обезбиједи 
Оператеру подстицаја, Регулаторној комисији и оператеру 
система слободан приступ постројењима и подацима, као 
и њихов несметан рад, у складу са овим законом (члан 15. 
став 2),

5) снабдјевач крајњих купаца ако не достава извјештаје 
Оператеру подстицаја о укупно продатој електричној енер-
гији и укупно обрачунатом износу накнаде (члана 16. став 1),

6) снабдјевач крајњих купаца ако не улати накнаду за 
обновљиве изворе на рачун Оператера подстицаја (члан 16. 
став 2),

7) снабдјевач електричне енергије ако не преузме од 
Оператера подстицаја припадајући удио електричне енер-
гије (члан 16. став 3),

8) снабдјевач који врши снабдијевање купца-произвођа-
ча ако не преузме вишак произведене електричне енергије 
(члан 52. став 7),

9) оператер дистрибутивног система ако не изврши ало-
кацију произведене електричне енергије између учесника у 
шеми заједничке производње (члан 58. став 3),

10) субјект који отпочне изградњу енергетског по-
стројења које користи обновљиве изворе енергије супротно 
одредбама члана 66. овог закона,

11) власник пројекта ако не поднесе захтјев за упис про-
јекта у Регистар пројеката (члан 68. ст. 3, 4. и 6).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу, новчаном казном од 1.000 КМ 
до 3.000 КМ.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се фи-
зичко лице и предузетник, новчаном казном од 1.000 КМ 
до 3.000 КМ.

ГЛАВА IX
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 72.
(1) Влада, у року од шест мјесеци од дана ступања на 

снагу овог закона, доноси:
1) Програм о коришћењу обновљивих извора енергије 

(члан 4. став 2),
2) Уредбу o био-гориву и другим обновљивим горивима 

у транспорту (члан 50. став 1).
(2) Влада, у року од годину дана од дана ступања на 

снагу овог закона, доноси Одлуку о оснивању Оператера 
подстицаја (члан 11. став 3).

(3) Министар, у року од шест мјесеци од дана ступања 
на снагу овог закона, доноси Упутство о вођењу Регистра 
пројеката из обновљивих извора енергије (члан 67. став 7).

(4) Регулаторна комисија, у року од годину дана од дана 
ступања на снагу овог закона, доноси:

1) Правилник о издавању сертификата за производно 
постројење које производи електричну енергију из обно-
вљивих извора енергије (члан 10. став 2),

2) Правилник о гаранцији поријекла за електричну 
енергију произведену из обновљивих извора енергије (члан 
20. став 5),

3) Правилник о подстицању производње електричне 
енергије из обновљивих извора (члан 34),

4) Правилник о аукцијама (члан 43),
5) Правилник о купцима-произвођачима и заједницама 

обновљиве енергије (члан 62).
(5) Оператер подстицаја, у року од три мјесеца од дана 

ступања на снагу овог закона, доноси:
1) Правила рада Оператера подстицаја (члан 12. став 1. 

тачка 13),
2) Упутство о раду балансне групе обновљивих извора 

енергије (члан 19. став 3).
(6) До доношења подзаконских аката из става 2, става 3. 

т. 1), 2) и 3), те из става 4. тачка 1) овог члана примјењују се 
подзаконски акти који су важили на дан ступања на снагу 
овог закона, ако нису у супротности са овим законом.

Члан 73.
Оператер подстицаја дужан је да уреди балансну од-

говорност балансне групе обновљивих извора енергије у 
складу са правилима балансног тржишта, у року од три 
мјесеца од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 74.
(1) Произвођач који је прије ступања на снагу овог за-

кона стекао право на подстицај у виду обавезног откупа по 
гарантованој откупној цијени, до истека права на подсти-
цај члан је балансне групе обновљивих извора енергије, у 
складу са овим законом.

(2) Произвођач чија је укупна инсталисана снага про-
изводних постројења мања или једнака 500 kW, који је 
прије ступања на снагу овог закона стекао право на под-
стицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној 
цијени, до истека права на подстицај не пријављује дневни 
распоред рада Оператеру подстицаја и не сноси трошкове 
балансирања.

Члан 75.
(1) Поступци за остваривање права на подстицај који 

су започети прије ступања на снагу овог закона завршиће 
се по одредбама Закона о обновљивим изворима енергије 
и ефикасној когенерацији (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19).

(2) Произвођачи електричне енергије из постројења 
која користе обновљиве изворе енергије и у ефикасној 



 

14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 16 25.2.2022.

когенерацији, који су стекли прелиминарно право на под-
стицај по основу Закона о обновљивим изворима енергије 
у ефикасној когенерацији (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19), могу продужити 
прелиминарно право, у складу са одредбама овог закона, 
уколико испуњавају услове из овог закона и ако постоје 
слободне количине за подстицање.

(3) Произвођачи електричне енергије из постројења 
која користе обновљиве изворе енергије и у ефикасној 
когенерацији, који су стекли прелиминарно право на под-
стицај и прибавили употребну дозволу за то постројење до 
31. децембра 2021. године, могу остварити право на под-
стицај по основу Закона о обновљивим изворима енергије 
у ефикасној когенерацији (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19), најкасније до 30. 
јуна 2022. године.

Члан 76.
(1) До успостављања Оператера подстицаја, послове из 

члана 12. овог закона обављаће Мјешовити холдинг “Елек-
тропривреда Републике Српске” – Матично предузеће а.д. 
Требиње.

(2) Мјешовити холдинг “Електропривреда Републике 
Српске” – Матично предузеће а.д. Требиње обавезно је да 
води одвојену рачуноводствену евиденцију и посебан на-
мјенски рачун за купопродају електричне енергије произве-
дене из обновљивих извора за коју се остварује право на 
подстицај.

Члан 77.
До успостављања Оператера подстицаја, Мјешовити 

холдинг “Електропривреда Републике Српске” - Матично 
предузеће а.д. Требиње и повезана привредна друштва не 
могу учествовати у поступку аукција за велика постројења, 
у складу са овим законом и правилником о аукцијама.

Члан 78.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи 

Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној ко-
генерацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
39/13, 108/13, 79/15 и 26/19).

Члан 79.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-127/22 Предсједник
10. фебруара 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р. 
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На основу члана 43. став 1. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 5. став 2. Закона о премјеру и катастру Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 6/12, 110/16 и 62/18) и Закључка у вези са Програмом 
послова премјера и оснивања катастра непокретности за 
период 2021-2025. године (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 17/21), Влада Републике Српске, на 156. 
сједници, одржаној 10.2.2022. године,  д о н о с и

ПЛАН
ПОСЛОВА ПРЕМЈЕРА И ОСНИВАЊА КАТАСТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

I
1) План послова премјера и оснивања катастра непо-

кретности за 2022. годину (у даљем тексту: План за 2022. 
годину) израђен је у складу са Програмом послова премјера 
и оснивања катастра непокретности за период 2021–2025. 
године (у даљем тексту: Програм).

2) Планoм за 2022. годину предвиђени су послови им-
плементације развојних програма за: основне геодетске ра-
дове, премјер и одржавање постојећих катастарских евиден-

ција и катастра комуналних уређаја, картографије, развој и 
одржавање информационог и геоинформационог система и 
инфраструктуре геопросторних података, имовинскоправ-
не послове, модернизацију прописа из области премјера, 
катастра и имовинскоправне области, управљање људским 
ресурсима, унутрашњу и вањску комуникацију, е-Управу.

3) План за 2022. годину је усаглашен са Програмом еко-
номских реформи Републике Српске за период 2022–2024. 
године (у даљем тексту: ЕРП РС 2022-2024. године), (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 121/21), у вези са 
Програмом јавних инвестиција за период 2021-2023. годи-
не (“Службени гласник Републике Српске”, број 130/20).

II
У 2022. години извршиће се сљедећи послови:
1) геодетско-технички радови и рјешавање имовинско-

правних односа у поступку експропријације непокретно-
сти за потребе изградње капиталних објеката Републике 
Српске;

2) вертикални референтни систем Републике Српске;
3) мрежа перманентних станица (СРПОС), одржавање 

и сервисирање функционалне мреже (софтвер) и хардвер у 
временском периоду 2021-2023. године и поступак закљу-
чивања уговора за 2022. годину у складу са оквирним спо-
разумом;

4) у складу са Планом из 2021. године и започетим ра-
довима завршетка новог премјера непремјерених дијелова 
општина Републике Српске, и то:

- Љубиње (започети радови из 2019. године и завршетак 
задње фазе радова и плаћање),

- Калиновик (започети радови из 2019. године и завр-
шетак задње фазе радова и плаћање), као и почетак радова 
властитим ресурсима Управе, и то:

- Невесиње (припремне радње и почетак радова за 1. и 
2. фазу у 2022. години, те наставак и завршетак радова 2. 
фазе у 2023. години);

5) оснивање јединствене евиденције катастра непо-
кретности на територији Републике Српске на површини 
од 205.309 ха;

6) израда привремених база података за потребе осни-
вања катастра непокретности и капиталних инвестиција – 
послови од општег интереса;

7) завршетак оснивања катастра непокретности као је-
динствене евиденције из ранијег периода у укупној повр-
шини 68.000 ха, у складу са Законом о премјеру и катастру 
Републике Српске;

8) ревизија и провјера површина под културом врта на 
територији Републике Српске - ревизија вртова;

9) информационо-комуникационе технологије, и то: 
јединствени информациони и геоинформациони систем и 
одржавање постојећег геоинформационог система и по-
словног информационог система;

10) успостављање интегрисаног дигиталног архива 
Управе;

11) конференције и чланство у међународним гео-асо-
цијацијама, публикација информативног билтена Управе и 
израда приручника;

12) модернизација рада и развоја Управе у виду набавке 
савремене опреме:

- геодетска опрема – нивелири - прецизни, GPS уређаји 
и набавка тоталних станица ради успостављања вертикал-
ног референтног система Републике Српске и одржавања 
премјера и катастарских евиденција и

- набавка теренских аутомобила;
13) улагање у стратешке ресурсе Управе - кадрове у 

виду свеобухватне обуке, развоја, савременог стручног 
усавршавања, те посебне едукације, првенствено у сврху 
оснивања катастра непокретности и премјера, као и обуку 
с циљем примјене нове савремене геодетске опреме и ин-
формационо-комуникационих технологија у свакодневном 
раду;




