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На основу члана 32. Закона о обновљивим изворима енергије (Службени гласник 
Републике Српске, број 16/22), члана 190. Закона о општем управном поступку 
(Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и 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) одлучујући о захтјеву привредног друштва "Обновљиви извори 
електричне енергије Богатићи и Месићи" д.о.о. Пале за одобрење права на подстицај 
производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Жељезнице, 
као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала хидроелектрана 
"Богатићи – Нова'', Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 44. 
редовној сједници, одржаној 21. јула 2022. године, у Требињу, донијела 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 

о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у 
производном постројењу Мала хидроелектрана "Богатићи – Нова“ 

1. Подносиоцу захтјева, Друштву са ограниченом одговорношћу "Обновљиви 
извори електричне енергије Богатићи и Месићи" Пале, одобрава се право на 
подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за 
електричну енергију која се производи у производном постројењу Мала 
хидроелектрана "Богатићи - Нова", укупне планиране годишње производње 
електричне енергије 40.541.633 kWh, инсталисане снаге 9.960 kW, изграђеном на 
ријеци Жељезници, на земљишту означеном к.ч. број 908, 907, 905/3, 1340, 1179, 
1338, 1238 и 1239/1 к.о. Јабланица, општина Трново.  

2. Подносилац захтјева на основу овог рјешења стиче право на подстицај из тачке 
1. овога рјешења за 72% нето годишње произвoдње електричне енергије у 
укупном планираном годишњем износу од 29.189.976 kWh.  

3. Право на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени из 
тачке 1. овог рјешења важи до 14. јануара 2034. године.  

4. Гарантована откупна цијена за електричну енергије произведену у Малој 
хидроелектрани ''Богатићи - Нова'', износи 0,1186 КМ/kWh, без урачунатог ПДВ-
а. 

5. Подносилац захтјева обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема овог 
рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање уговора 
о подстицању, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној 
цијени. 
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6. Уколико подносилац захтјева не поднесе захтјев за закључење уговора са 
Оператором система подстицаја у року прописаном у тачки 5. овог рјешења, 
престаје да важи рјешење о праву на подстицај.  

7. 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. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна 
комисија) је од Друштва са ограниченом одговорношћу "Обновљиви извори електричне 
енергије Богатићи и Месићи" Пале (у даљем тексту: подносилац захтјева) примила 
Захтјев за одобрење права на подстицај за МХЕ ''Богатићи - Нова'' број 143-4/22 од 
04.05.2022. године. За ово производно постројење је Регулаторна комисија издала 
рјешење о праву на подстицај, број 01-469-5/18/Р-100-298 од 27. децембра 2018. 
године, када је подносилац захтјева било привредно друштво МХ "ЕРС" МП а.д. 
Требиње ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале.  

На основу одредбе члана 140. став 1.  Закона о електричној енергији (Службени гласник 
Републике Српске, број 68/20), привредно друштво МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП 
"Електродистрибуција" а.д. Пале, као корисник права на подстицај за електричну 
енергију која се производи у Малој  хидроелектрани ''Богатићи - Нова'', утврђеног 
рјешењем Регулаторне комисије број 01-469-5/18/Р-100-298 од 27. децембра 2018. 
године, било је дужно да правно раздвоји дјелатност дистрибуције електричне енергије 
и управљања дистрибутивним системом од тржишних дјелатности производње 
електричне енергије и дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом, 
које је до тада обављао. У циљу испуњавања наведених одредби Закона о електричној 
енергији привредно друштво МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Електродистрибуција" а.д. 
Пале је основало односиоца захтјева – Друштво са ограниченом одговорношћу 
"Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи" Пале, које треба да 
настави са обављање дјелатности производње електричне енергије.  

На основу рјешења о подстицају број 01-469-5/18/Р-100-298 привредно друштво МХ 
"ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале је са Оператором система 
подстицаја закључило Уговор о подстицају, број 1.1/04/1-40-3/19 од 11. јануара 2019. 
године, којим је утврђен период важења уговора до 14. јануара 2034. године и 
гарантована откупна цијена од 0,1186 KM/kWh.  

Подносилац захтјева je, као новоосновано привредно друштво, поднијело овај захтјев 
за остваривања права на подстицај у производном постројењу за које је наведеним 
рјешењем већ утврђено и стечено право на подстицај у складу са прописима. 

Разматрањем захтјева и приложене документације утврђено је да поднесени захтјев 
није употпуњен доказима о власништву на сталним средставима у производном 
постројењу МХЕ ''Богатићи - Нова'', односно да је потребно да привредно друштво 
"Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи" д.о.о. Пале достави 
регистар својих сталних средстава и аналитичке картице са историјским подацима о 
опреми и вриједности средстава за хидроелектрану ''Богатићи - Нова'', што је од 
подносиоца захтјева затражено актом од 21. јуна 2022. године. Привредно друштво 
"Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи" д.о.о. Пале је 6. јула 2022. 
године доставило тражену документацију, потписану и овјерену, те је потврђено да 
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стална средства и опрема Мале  хидроелектране ''Богатићи - Нова'' припадају 
подносиоцу овог захтјева за одобрење права на подстицај.  

Увидом у службене евидeнције Регулаторне комисије утврђено је да је подносилац 
захтјева прибавио дозволу за обављање дјелатности производње електричне енергије, 
издату рјешењем број 01-688-9/21/Р-30-82 од 17. марта 2022. године. Подносилац 
захтјева је, такође, прибавио и Рјешење о издавању Сертификата за производно 
постројење Мала хидроелектрана "Богатићи - Нова" број 01-374-16/18/Р-32-111, којим 
се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, а 
што је један од услова за одобрење права на подстицај.  

У складу са одредбама чланова 6, 15. и 23. Правилника о подстицању размотрен је 
захтјев подносиоца за одобрење права на подстицај и утврђено је да подносилац 
захтјева испуњава све критеријуме и услове у погледу извора енергије, снаге 
постројења, планиране годишње производње и количина које су одређене за 
подстицање. С обзиром на напријед наведено, подносиоцу захтјева одобрено је право 
на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за нето 
произведену електричну енергију која се испоручује у мрежу у укупном планираном 
годишњем износу од 29.189.976 kWh, односно, одлучено је као у тачки 1. и 2. 
диспозитива овог рјешења.   

На основу издатог рјешења о одобрењу права на подстицај за електричну енергију која 
се производи у Малој  хидроелектрани „Богатићи - Нова“ број 01-469-5/18/Р-100-298 од 
27. децембра 2018. и времена закључења Уговора о подстицању, број 1.1/04/1-40-3/19 
од 11. јануара 2019. године, утврђен је период права на подстицај до 14. јануара 2034. 
године и гарантована откупна цијена од 0,1186 KM/kWh, како је одлучено у тачки 3. и 4. 
диспозитива овога рјешња 

На основу члана 26. став (2) Правилника о подстицању, произвођач електричне 
енергије дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе захтјев 
за закључење уговора о подстицању са Оператором система подстицаја, у супротном 
му престаје право на подстицај на основу одредбе члана 27. став (8) Правилника о 
подстицању, како је утврђено у тачки 5. и 6. диспозитива овог рјешења.  

Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о 
енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог закона и 
одредби члана 22. став (2) алинеја 3. Статута Регулаторне комисије за енергетику 
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       


