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(Текст са ЕЕА релевантношћу) 
Нацрт 

 
Одлука Комисије од 30.06.2009. 

о успостављању обрасца за Државне акционе планове за обновљиве изворе 
енергије према Директиви 2009/28/ЕЗ 

 
 
 
КОМИСИЈА ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, 
 
Везано за Уговор о успостављању Европске заједнице, 
Везано за Директиву 2009/28/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 23. априла 2009. о 
промовисању употребе енергије из ОИЕ која допуњава и укида Директиве 2001/77/ЕЗ 
И 2003/30/ЕЗ1 и посебно члан 4(1) његовог другог под-става, гдје: 
 
(1) Директива 2009/28/ЕЗ захтијева од сваке земље чланице да усвоји државни 

акциони план за обновљиве изворе енергије. Ови планови треба да поставе 
државне циљеве земаља чланица за удио енергије из ОИЕ која је потрошена у 
транспорту, електричној енергији и гријању и хлађењу у 2020. години, 
узимајући у обзир ефекте мјера друге политике које се односе на енергетску 
ефикасност о крајњој потрошњи енергије и одговорајуће мјере које треба да се 
предузму у циљу постизања тих укупних националних циљева, укључујући 
сарадњу између локалних, регионалних и државних власти, планиране 
статистичке трансфере или заједничке пројекте, државне политике за израду 
постојећих ресурса биомасе и да мобилишу нове ресурсе биомасе за различита 
коришћења и мјере које треба да се предузму за испуњење услова из Чланова 
13 до 19 Директиве 2009/28/ЕЗ. 

(2) У складу са Директивом 2009/28/ЕЗ, Комисија треба да усвоји до 30. јуна 2009. 
образац за националне акционе планове за ОИЕ који обухватају минималне 
услове који су дати у Анексу VI те Директиве. 

 
 
УСВОЈИЛА ЈЕ ОВУ ОДЛУКУ: 

Члан 1. 
 

Образац за државне акционе планове за ОИЕ захтијеван Чланом 4(1) Директиве 
2009/28/ЕЗ као што је одређено у Анексу ове Одлуке се усваја. 
 

Члан 2. 
 
Ова Одлука се упућује земљама чланицама 
 
 
У Бриселу, 30.06.2009.                                                                                                    За Комисију 

1 SG L140, 5.6.2009, strana 16  
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од  30.06.2009. о успостављању обрасца за националне акционе планове за обновљиве 
изворе енергије према Директиви 2009/28/ЕЗ. Одлука објављена под бројем 
документа С(2009) 5174. 
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ОБРАЗАЦ  
за националне акционе планове за ОИЕ (НАП за ОИЕ) 

 
 
 
 
 
Директива 2009/28/ЕЗ Европског парламент и Савјета од 23. Aprila 2009.  о 
промовисању употребе енергије из ОИЕ захтијева од земаља чланица да доставе 
национални акциони план за ОИЕ (НАП за ОИЕ) Европској комисији до 30. јуна 2010. 
Ово је образац за ове акционе планове. У складу са чланом 4 Директиве 2009/28/ЕЗ, 
коришћење овог обрасца је обавезно. 
 
Сврха овог обрасца је да осигура да НАП за ОИЕ буде комплетан, да покрије све 
одредбе које су дате у Директиви и да буде међусобно упоредив и са будућим 
двогодишњим извјештајима земље чланице о спровођењу Директиве. 
 
Приликом попуњавања обрасца, од земаља чланица се захтијева да поштују 
дефиниције, правила израчунавања и терминологију која је дата у Директиви 
2009/28/ЕЗ. Земље чланице се даље подстичу да користе дефиниције, правила 
израчунавања и терминологију у Пропису (ЕЗ) број 1099/2008 Европског парламента 
и Савјета2. 
Додатне информације могу се дати или у прописаном облику Акционог плана или 
додавањем анекса. 
 
Дијелови написани у италику теже да упуте земље чланице у припреми њихових 
НАП за ОИЕ. Земље чланице могу избрисати ове дијелове у верзији NREAP коју они 
доставе Комисији. 
 
Комисија подсјећа земље чланице да све националне  шеме подршке морају 
поштовати правила о државној помоћи као што је предвиђено у члановима 87 и 88 
Уговора о ЕЗ. Обавјештење о НАП за ОИЕ не замјењује обавјештење о државној 
помоћи у складу са чланом 88(3) Уговора о ЕЗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 СГ L 304, 14.11.2008. сртана 1 
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1. РЕЗИМЕ НАЦИОНАЛНЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ ЗА ОИЕ 
 
 

 
Молимо дајте кратак преглед националне енергетске политике за ОИЕ описујући 
задатке политике (као што су сигурност снабдијевања, еколошке, економске и 
социјалне бенефиције) и главне стратешке линије рада. 
 
 
 

Законом о енергетици уређују се основи 
енергетске политике Републике Српске, доношење 
Стратегије развоја енергетике, планова, програма 
и других аката за њено спровођење, основна 

питања везано за регулисање и обављање енергетске дјелатности, коришћење 
обновљивих извора енергије и услове за остваривање енергетске ефикасности. Овим 
законом прописано је да je коришћење обновљивих извора енергије и ефикаснe 
когенерацијe у Републици Српској  од општег интереса за Републику.  
 

Стратегијом развоја енергетике Републике Српске 
до 2030. године, која је донесена у марту 2012. 
године, дефинисани су стратешки циљеви и 
анализирани правци развоја у неколико 
сценарија, у овој области укључујући и област 
обновљивих извора енергије. 

 
Народна Скупштина Републике Српске је донијела 
Закон о обновљивим изворима енергије и 
ефикасној когенерацији којим се детаљније 
уређује област обновљивих извора енергије.  
Законом се уређује планирање и подстицање 
производње и потрошње енергије из обновљивих 
извора и у ефикасној когенерацији, технологије за 

коришћење обновљивих извора енергије, мјере подстицаја за производњу електричне 
енергије коришћењем обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији, 
спровођење система подстицања производње енергије из обновљивих извора и 
изградња постројења за производњу електричне енергије из обновљивих извора 
енергије и друга питања од значаја за ову област.  
Циљ овог закона је, поред промовисања и подстицања производње и потрошње 
електричне и топлотне енергије из ОИЕ и ЕК, остваривање енергетске политике у 
погледу постизања обавезујућих циљева учешћа енергије из ОИЕ у односу на бруто 
финалну потрошњу енергије у Републици Српској, допринос заштити животне средине, 
подршка реализацији циљева за ублажавање климатских промјена, допринос 
одрживом развоју, рационалније коришћење примарних извора енергије, повећање 
сигурности снабдијевања енергијом, побољшање диверсификације извора и сл.   
Законом је предвиђено да ће за обављање  административно–финансијских и других 
оперативних послова система подстицаја производње енергије из обновљивих извора 
и у ефикасној когенерацији бити основана непрофитна организација, Оператор 
система подстицаја.  

Закон о енергетици  
(„Службени гласник 

Републике Српске“, број 49/09) 

Закон о обновљивим 
изворима енергије и 

ефикасној когенерацији  
(„Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 39/13 и 108/13) 
 

 

Стратегија развоја 
енергетике Републике 

Српске до 2030. 
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До успостављања оператора система подстицаја наведене послове обављаће 
Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“  Матично предузеће а.д. 
Требиње које је обавезно да води одвојену рачуноводствену евиденцију и посебан 
намјенски рачун за купопродају електричне енергије произведене из обновљивих 
извора и у ефикасној когенерацији за коју се остварује право на подстицај. 
Напомињемо да је механизам подстицања производње електричне енергије из ОИЕ 
(„feed-in“ тарифа) у примјени од 01.01.2012. године. Наиме, до усвајања Закона о 
обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, ова материја је била 
дјелимично уређена подзаконским актима, донесеним у складу са Законом о 
енергетици. Влада Републике Српске је 2011. године донијела Уредбу о производњи и 
потрошњи енергије из обновљивих извора и когенерације (Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 28/11 и 39/11) којом су дефинисани циљеви и мјере за 
подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и ефикасне 
когенерације и индикативни циљеви учешћа енергије из обновљивих извора у бруто 
финалној потрошњи енергије у Републици Српској.  
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, уз сагласност Владе 
Републике Српске, у октобру 2011. године донијела Правилник о подстицању 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 128/11).  
Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији је дефинисана обавеза 
доношења Акционог плана за коришћење обновљивих извора енергије Републике 
Српске и израда других подзаконских аката којима ће се ближе уредити ова област. 
 
У складу са Законом о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији 
донесени су подзаконски акти: 
 
 

Регулаторна комисија је донијела нови 
Правилник о подстицању производње 
електричне енергије из обновљивих извора и 
у ефикасној когенерацији на који је Влада 
Републике Српске дала сагласност.  
Правилником су прописани услови и поступак 
за остваривање права на подстицај, начин 

провјере расположивих капацитета и количина електричне енергије за подстицање, 
методологија за утврђивање гарантоване откупне цијене електричне енергије и 
премије, израчунавање и наплату накнаде за обновљиве изворе и ефикасну 
когенерацију, начин утврђивања трошкова рада Оператора система подстицаја и друга 
питања од значаја за спровођење система подстицања. 
  

Влада Републике Српске је донијела Уредбу о 
планирању производње и потрошње енергије 
из обновљивих извора која ће се 
примјењивати до доношења Акционог плана 
Републике Српске за коришћење обновљивих 
извора енергије. 

 
 

Уредба о планирању 
производње и потрошње 

енергије из обновљивих извора  
(„Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 2/14)  

Правилник о подстицању 
производње електричне 

енергије из обновљивих извора 
и у ефикасној когенерацији 

(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 114/13) 
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Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске је донијела Одлуку о 
висини гарантованих откупних цијена и 
премија за електричну енергију произведену 
из обновљивих извора или у ефикасној 
когенерацији на коју је дала сагласност Влада 
Републике Српске, а  која се примјењује од 1. 
јануара 2014. године.  Овом одлуком утврђују 
се гарантоване откупне цијене и премије за 

електричну енергију произведену у постројењима која користе обновљиве изворе или 
у ефикасним когенеративним постројењима за која се остварује право на подстицај у 
складу са Законом о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији. 
Одлука се примјењује код издавања рјешења о праву на подстицај и код закључивања 
купопродајног уговора са Оператором система подстицаја. 

 

Регулаторна комисија је донијела Одлуку о 
висини накнаде за подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и 
у ефикасној когенерацији на коју је дала 
сагласност Влада Републике Српске. Ова 
одлука се примјењује од 01. јануара 2014. 
године, а истом је утврђена висина јединичне 
накнаде у износу од 0,001 KM/kWh.  
Накнадом из ове одлуке обезбјеђују се 

средства за исплату премија произвођачима електричне енергије који остварују право 
на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, право на премију, средства 
потребна за функционисање Оператора система подстицаја и средства намијењена 
Фонду за заштиту животне средине и енергетске ефикасности Републике Српске. 
Накнада се зарачунава сваком крајњем купцу у Републици Српској у износу који је 
једнак производу јединичне накнаде и преузете активне електричне енергије и 
исказује се као посебна ставка на рачуну купца. 
 
 

Регулаторна комисије је донијела Правилник 
о издавању серфитиката за производна 
постројења која производе електричну 
енергију користећи обновљиве изворе 
енергије или у ефикасној когенерацији. 
Правилником се прописују критеријуми за 
издавање сертификата, поступак издавања, 
садржај сертификата, њихово продужење, 
пренос, поништавање и одузимање. 
 

 
 
 
 

Одлука о висини гарантованих 
откупних цијена и премија 

 за електричну енергију 
произведену из обновљивих 

извора или у ефикасној 
когенерацији  

(„Службени гласник Републике 
Српске“ број 116/13) 

Одлука о висини накнаде  
 за подстицање производње 

електричне  енергије из 
обновљивих извора или у 
ефикасној когенерацији 

(„Службени гласник Републике 
Српске“ број 116/13) 

 

 

Правилник о издавању 
серфитиката за производна 

постројења која производе 
електричну енергију користећи 
обновљиве изворе енергије или 

у ефикасној когенерацији  
(„Службени  гласник Републике 

Српске“, број 112/13) 
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Регулаторна комисија је донијела Правилник 
о издавању гаранција о поријеклу електричне 
енергије којим се уређују садржај гаранције, 
услови и поступак издавања, пренос и 
поништавање гаранције о поријеклу. 
 

 
Влада Републике Српске доноси Акциони 
план за коришћење обновљивих извора 
енергије Републике Српске којим се исказују 
циљеви Републике о учешћу енергије из 
обновљивих извора енергије у бруто 
финалној потрошњи енергије по секторима 
као и мјере за остварење тих циљева.  

Анализу остварења постављених циљева и евентуалне корективне и додатне мјере 
ради остварења постављених циљева врши Министарство надлежно за област 
енергетике на основу података енергетске статистике, Регистра пројеката из 
обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији и др. 
Регистар пројеката садржи податке о власнику пројекта и пројекту, постројењу које 
укључује податке о локацији и типу постројења, техничко-технолошким карактеристикама 
и условима коришћења зависно од примијењене технологије, инсталисану снагу 
постројења за производњу електричне и топлотне енергије и планирану производњу, 
подстицајима које остварује, те друге податке из закључених предуговора и уговора о 
подстицају. 
Акциони план базиран је на Стратегији развоја енергетике Републике Српске до 
2030.године, односно доступности природних ресурса и оправданости примјене 
појединих технологија као и њених субвенционисања. 
Будући да је енергетска статистика у фази развоја то отежава прикупљање података за 
израду енергетског биланса и реално може представљати проблем приликом праћења 
остварења циљева, односно редовних извјештавања која је потребно достављати 
Енергетској Заједници. 
 
Напомињемо да је Одлуком Министарског савјета Енергетске заједнице дефинисан 
обавезујући циљ учешћа енергије из ОИЕ за БиХ у односу на бруто финалну 
потрошњу енергије до 2020. године, у износу од 40%, при чему учешће енергије из 
ОИЕ у саобраћају износи 10%, у односу на референтну 2009.годину када је овај 
енергетски индикатор износио 34%. Битно је напоменути да је приликом 
одређивања удјела ОИЕ у базној, 2009. години, кориштен податак о потрошњи 
биомасе добијен на основу студије која је рађена у Енергетској заједници. 
С обзиром да ни једним званичним актом Енергетске заједнице није још дефинисан 
обавезујући циљ учешћа енергије из ОИЕ посебно за Републику Српску, примјеном 
методологије кориштене за одређивање удјела за земље Енергетске заједнице, за 
Републику Српску је овај циљ утврђен у износу од 48 % за 2020. годину док је исти у 
2009. години износио 42%.  
У складу са датим параметрима Република Српска треба да повећа апсолутни износ 
учешћа енергије из обновљивих извора, са 544,4 ktoe  у 2009. години, на 778,4 ktoe у 
2020. години. На основу тако утврђених циљева сачињен је Акциони план до 
2020.године.   

Правилник о издавању 
гаранција о поријеклу 
електричне енергије  

(„Службени  гласник Републике 
Српске“, број 1/14) 

 
Акциони план Републике Српске 

за коришћење обновљивих 
извора енергије 
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2. ОЧЕКИВАНА ФИНАЛНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ 2010 – 2020 
 
 
 
У овом дијелу, од земаља чланица се очекује да дају  своје процјене о бруто коначној 
потрошњи енергије свих типова енергије (из обновљивих и конвенционалних извора), 
укупне и за сваки сектор у периоду до 2020. 
Ове процјене морају узети у обзир очекиване ефекте енергетске ефикасности и 
мјере уштеде које треба да буду уведене у овом периоду. Под насловом 
„референтни сценариј“, сценариј мора да буде представљен узимајући у обзир само 
енергетску ефикасност и мјере уштеде које су усвојене прије 2009. године. Под 
насловом „сценариј додатне енергетске ефикасности“, сценариј мора да буде 
представљен узимајући у обзир све мјере које треба да буду усвојене од 2009. године. 
Разрада других дијелова НАП за ОИЕ се заснива на овом сценарију додатне 
енергетске ефикасности. 
Термин „потрошња за гријање и хлађење“ мора се тумачити као добијена 
произведена топлота (продата топлота), плус коначна потрошња свих осталих 
енергетских роба осима електричне енергије у секторима крајње потрошње као 
што су индустрија, домаћинство, услуге, пољопривреда шумарство и рибарство. 
Појам гријања и хлађења покрива стога такође крајњу потрошњу енергије за 
процесирање. Електрична енергије се може такође користити за гријање и хлађење 
у крајњој потрошњи, али ова електрична енергија је покривена у циљу електричне 
енергије, што је разлог искључења одавде. 
Према члану 5(6) Директиве 2009/28/ЕЗ, за потребе мјерења усклађености са циљем 
из 2020. године и привременом путањом, износ потрошене енергије у авијацији 
треба да се размотри и то да не буде виши од 6,18% бруто коначне потрошње 
енергије земље чланице (4,12% за Кипар и Малту). Одговарајућа подешавања (ако их 
има) могу се направити у табелама. Слика показује како да се ово израчунава 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ПРОЗОР – како израчунати „механизам ограничавања авијације“ у Директиви о 
обновљивим изворима енергије 

 
Претпоставите да Земља А има удио у потрошњи енергије у авијацији (AEC) своје укупне бруто 
потрошње енергије (GFEC) од X: 
X = AEC/GFEC 
Претпоставите     X >6,18% 
 
У овом случају ово ограничење упућује да за потребе оцјене усклађености  
GFEC подешено = GFEC - AEC + AECподешено             
гдје  AECподешено = 0,0618 * GFEC  
 
Другим ријечима 
GFECподешено = GFEC - AEC + 0,0618 * GFEC=  
= GFEC - X*GFEC + 0,0618 * GFEC= 
 = GFEC * (1,0618 - X) 
 
"Подешавање" као  % стварног GFEC и као функција X је стога 
  Подешавање =(GFEC - GFECподешено)/GFEC = X-0,0618 
 
 
У случају Кипра и Малте, цифре од 4,12% и 0,0412 треба да замијене цифре од 6,18% и 0,0618. 
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У складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Српске до 2030. године 
очекивана бруто финална потрошња енергије за 2005. годину је износила 1225,2 ktoe, 
а за  2010. око 1294,4 ktoe и то по сценарију нижег БДП раста.  Према Стратегији овај 
параметар за 2009. годину најреалније би одговарао као за 2005. годину обзиром да 
према Енергетском билансу не износи више од 850  ktoe. Дакле за 2009. годину 
очекивана бруто финална потрошња износи 1225,2 ktoe, наравно за референтни 
сценарио. Сценарио енергетске ефикасности предвиђа уштеду сваке године 
орјентационо по 1% до 2020. године. 
 
У складу са Првим националним акционим планом за енергетску ефикасност за БиХ 
(фебруар 2012.) укупна финална потрошња за РС  у 2010. години износи 43,95 PJ или 
око 1050 ktoe. Према истом документу до 2018. предвиђа се уштеда енергије у износу 
од 3,77 PJ или око 90 ktoe узимајући годишњу уштеду од 1% почев од 2012. што ће у 
2020 износити укупно 9% уштеде. Међутим велики проблем постаје мјерљивост 
енергетске ефикасности због мањкавости инфраструктуре енергетске статистике. 
 
Према подацима Републичког завода за статистику укупна потрошња нафте и деривата 
нафте у Републици Српској у 2011. години је износила око 425 ktoe. 
 
У сектору саобраћаја укупна финална потрошња нафте и деривата нафте у 2011. години 
износила је око 250 ktoe. 
 
Према Стратегији развоја енергетике потрошња огревног дрвета (2010. – 2030. године) 
је око 16,7 PJ односно око  400 ktoe.  
 
Према Студији  о потршњи биомасе за БиХ (јануар 2012. године), урађене од стране 
Енергетске заједнице, потрошња биомасе за Републику Српску за 2010/2011 годину 
износи 339,0 ktoe. 
 
Имајући у виду претходне изворе финална потрошња енергије у 2009. години би 
износила 1170 ktoe. 
 
Овај параметар према Стратегији развоја енергетике Републике Српске (лошији 
сценарио С3) износи за 2010. годину 54,2 PJ, што је око 1294,5 ктое.  
 
Користећи методологију из Студије Енергетске заједнице, бруто финална потрошња 
енергије за Републику Српску у 2009. години је износила 1283,8 ktoe. 
 
Према прорачунатим циљевима за Републику Српску, користећи методологију 
примијењену од стране Енергетске Заједнице, предвиђена бруто финална потрошња 
енергије у 2020. ће износити 1621,7 ktoe. 
 
Aпсолутни износ енергије из ОИЕ потребно je са 544,4 ktoe повећати на 778,4 ktoe. 
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Табела 1: Очекивана бруто крајња потрошња енергије земље чланице у гријању и хлађењу, електричној енергији и транспорту до 2020. узимајући у обзир 
утицаје енергетске ефикасности и мјера енергетске уштеде3 2010-2020 (ктое) 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Базна година Референтни 
сценарио 

Додатна 
енергетска 
ефикасност 

Референтни 
сценарио 

Додатна 
енергетска 
ефикасност 

Референтни 
сценариј 

Додатна 
енергетска 
ефикасност 

Референтни 
сценарио 

Додатна 
енергетска 
ефикасност 

Референтни 
сценарио 

Додатна 
енергетска 
ефикаснст 

(1) гријање и 
хлађење4 436,9 436,9 432,5 435,6 435,6 438,4 434,6 441,3 432,5 444,7 431,4 

(2) електрична 
енергије5 309,5 309,5 309,5 318,1 318,1 326,7 323,4 335,3 328,6 343,9 333,6 

(3) транспорт 
као што је у 
Члану 3(4)а6 

233,2 233,2 209,7 250,0 225,1 267,2 240,5 284,4 256,3 301,6 270,9 

(4) Бруто 
крајња 
потрошња 
енергије7 

1283,8 1314,5 1314,5 1345,2 1345,2 1370,9 1357,2 1406,7 1378,6 1437,4 1394,3 

Сљедећа калкулација је неопходна само ако се очекује да ће крајња потрошња енергије за авијацију бити виша од 6,18% (4,12% за Малту и Кипар) 

Крајња потрошња 
у авијацији 

           

Смањење за 
ограничење 
за авијацију8  

члан 5(6) 

           

3Ове процјене о енергетској ефикасности и уштедама енергије ће бити конзистентне са другим таквим процјенама које земље чланице доставе Комисији, наиме у Акционим плановима из Директиве о енергетским 
услугама и Директиви о енергетској реализацији у зградама. Ако се користе различите јединице у оним Акционим плановима, примијењени фактори конверзије треба да буду назначени.  

 
4 То је питање крајње потрошње енергије свих енергената сем електричне енергије за друге намјене сем транспорта, плус потрошња топлоте за властиту употребу у постројењима за електричну енергију и топлоту и 
губитке топлоте у мрежама (ставка 2 – Властита потрошња постројења и 11 – Преносни и дистрибутивни губици на страни 23 и 24 Уредбе о енергетској статистици, СГ Л304 од 14.11.2008).  
 (Биљешка: ово не обухвата потрошњу електричне енергије за пумпно хидро постројење/реверзибилно или за трансформацију у електричним бојлерима или топлотним пумпама у потројењима за даљинско гријање.  
 
5 Бруто потрошња електричне енергије је национална бруто производња електричне енергије, укључујући властиту производњу, плус увозе, минус извозе. 
6 Потрошња у транспорту као што је дефинисано у Члану 3(4)а Директиве 2009/28/ЕЗ. Електрична енергија из обновљивих извора енергије у друмском транспорту за ову цифру треба да буде помножена фактором 2,5, 
као што је назначено Чланом 3(4)ц Директиве 2009/28/ЕЗ. 

 
7 Као што је дефинисано у Члану (2)ф Директиве 2009/28/ЕЗ, ово обухвата крајњу потрошњу енергије плус мрежне губитке и коришћење за властите потребе топлоте и електричне енергије у потројењима за 
електричну енергију и гријање. 
 
8 Према Члану 5(6) потрошња за авијацију мора да се размотри само до 6,18% (просјек Заједнице), за Кипар и Малту до 4,12% бруто коначне потрошње енергије 

12 

 
 

                                            
 



9 Погледати фусноту 4. 
10 Погледати фусноту 5. 
11 Погледати фусноту 6. 
12 Погледати фусноту 7. 
13 Погледати фусноту 8. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Референтни 
сценарио 

Додатна 
енергетска 
ефикасност 

Референтни 
сценарио 

Додатна 
енергетска 
ефикасност 

Референтни 
сценарио 

Додатна 
енергетска 
ефикасност 

Референтн
и сценарио 

Додатна 
енергетска 
ефикасност 

Референтни 
сценарио 

Додатна 
енергетска 
ефикасност 

Референтни 
сценарио 

Додатна 
енергетска 
ефикасност 

(л)гријање-хлађење9 
448,4 430,5 450,2 427,7 452,1 425,0 453,7 422,0 455,3 418,8 457,2 416,0 

(2) електрична енергија10 
352,5 338,4 361,1 342,9 369,7 347,5 378,3 351,8 386,9 356,0 395,5 356,0 

(3) транспорт као што је у 
Члану 3(4)а11 318,4 286,2 335,3 301,9 352,5 316,8 369,4 332,1 396,2 356,4 420,2 380,6 

(4) Бруто коначна потрошња 
енергије12 1468,1 1409,4 1498,8 1423,8 1529,5 1437,7 1560,3 1451,1 1591,0 1463,7 1621,7 1475,7 

Сљедећа калкулација је неопходна само ако се очекује да ће крајња потрошња енергије за авијацију бити виша од 6,18% (4,12% за Малту и Кипар  

Крајња потрошња у 
авијацији 

            

Смањење за  ограничење 
за авијацију13 

члан 5(6) 

            

УКУПНА потрошња након 
смањења за лимит за 
авијацију 

            

12 

                                            
 



3. ЦИЉЕВИ ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПУТАЊЕ 
 
 
3.1. Национални укупни циљ 
 
 
Табела2: Национални укупни циљ за удио енергије из обновљивих извора енергије у 
бруто коначној потрошњи енергије у 2009 и 2020 (цифре треба да буду пренесене из 
Анекса I, дио А Директиве 2009/28/ЕЗ): 

 
 
Земље чланице могу изабрати да се осврну на мјере флексибилности у члановима 6, 
7, 8 и 11 Директиве 2009/28/ЕЗ са циљем стављања на располагање неких од својих 
потрошњи за рачунање циљева других земаља чланица 

- или са циљем рачунања енергије из обновљивих извора потрошене у другој земљи 
чланици ка својим властитим циљевима. Поред тога, они могу користити физичке 
увозе, из других земаља, електричне енергије из обновљивих извора енергије у складу 
са одредбама чланова 9 и 10 Директиве 2009/28/ЕЗ. 

Све оцјене потенцијала обновљивих извора енергије ваше земље могу бити додате у 
анексу. 

Циљеви обновљивих извора енергије на регионалном нивоу или у великим градовима 
или код великих индустрија које троше енергију  у подршку испуњења националног 
циља за обновљиве изворе енергије такође могу бити у анексу. 

 

3.2. Секторски циљеви и путање 
 
Према члану 4(1) Директиве 2009/28/ЕЗ, од земаља чланица се захтијева да поставе своје 
циљеве за удио енергије из обновљивих извора енергије у 2020. у сљедећим секторима: 

- гријање и хлађење; 
- електрична енергија и 
- транспорт. 

Укупан износ три секторска циља, преведен у очекиване обиме (ктое) укључујући 
планирано коришћење флексибилних мјера, мора бити барем онолико висок колико је 
очекивани износ енергије из обновљивих извора енергије који одговара циљу земље 
чланице из 2020. (као што је приказано у задњој ћелији Табеле 2). 
Циљ у транспорту, поред тога, мора да буде у складу са одредбама Члана 3(4) Директиве 
2009/28/ЕЗ за 10% удјела енергије из обновљивих извора у транспорту. Стога, треба 
забиљежити да се израчунавање усклађености са циљем из члана 3(4) разликује од 
израчунавања доприноса за укупан национални циљ земље чланице из обновљивих 
извора енергије. 
 

(А) Удио енергије из обновљивих извора енергије у бруто крајњој 
потрошњи енергије у 2009 (С2009) (%) 42 

(Б) Циљ енергије из обновљивих извора енергије у бруто крајњом 
потрошњи енергије у 2020 (С2009) (%) 48 

(Ц) Очекивана укупно подешена потрошња енергије у 2020 (из Табеле 
1, задња ћелија) (ктое) 1621,7 

(Д) Очекивани износ енергије из обновљивих извора који одговара 
циљу из 2020. Године (израчунато као БхЦ) (ktoe) 778,4 

13 

 



 
За циљ у транспорту, а не за укупан циљ: 

• Од деривата нафте, само се петрол и дизел рачунају за називнике. Ово значи 
да се керозин/гориво за авион које се користи у авијацији и гориво који се 
користи у морнарици не рачунају (премда гориво које користе неки возови и 
нека пловна возила на копну се рачуна);  
• Биогорива из отпада, остатака, непрехрамбени целулозни материјал и 
дрвено-целулозни материјал се рачунају дупло за бројник и 
• Електрична енергија из обновљивих извора која се користи у возилима се 
рачуна 2,5 више за називнике и бројнике. 

Према члану 3(4)(ц) Директиве 2009/28/ЕЗ за израчунавање доприноса електричне 
енергије произведене из обновљивих извора енергије и коришћене у електричним 
возилима, земље чланице могу изабрати било да користе просјечан удио електричне 
енергије из ОИЕ у Заједници или удио електричне енергије из ОИЕ у својој властитој 
земљи, како је измјерено двије године прије године о којој је ријеч. За оцјену просјечног 
удјела електричне енергије из ОИЕ у Заједници, земље чланице могу користити будуће 
сценарије припремљене од стране/за Европску комисију14. 
Као и постављање секторских циљева за 2020, земље чланице могу такође описати путању 
за коју очекују раст коришћења обновљиве енергије у сваком сектору што треба да се 
прати између 2010. и 2020. Секторски обновљиви циљеви у електричној енергији и 
гријању и хлађењу и секторске путање су процјене. 
Табела 3 захтијева од земаља чланица да израде информације на које се горе упућује. 
Приликом испуњавања табеле, земље чланице ће хтјети да се осврну на детаљнији пресјек 
очекиваног кориштења обновљивих извора енергије које захтијева Табела 9. Табеле за 
израчунавање 4а и 4б дају упутство у припреми Табели 3. 
Директива захтијева од земаља чланица да објаве и обавијесте Комисију о својим 
предвиђањима за кориштење флексибилних мјера до 31. децембра 2009. Земље чланице 
ће хтјети да усмјере своје предвиђање у попуњавањима релевантних дијелова Табеле 41. 
Од земаља чланица се ипак не тражи да користе исте цифре у својим Акционим 
плановима како су их  дали  у својим планским документима. Посебно, могу жељети да 
подесе цифре у духу информације која је садржана у планским документима других 
земаља чланица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 На примјер сценарио представљен у Додатку 4, страна 287, у "Додаци анализи која се заснива на 
моделу 2008 ЕУ Пакет политике о климатској промјени и обновљивим изворима енергије": 
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/climat action/analysis appendix.pdf. По овом сценарију ЕУ27 
просјечан удио бруто производње електричне енергије из обновљивих извора енергије је 19,4%, 24,6% и 
32,4% за године 2010, 2015 и 2020 
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15 Удио ОИЕ у гријању и хлађењу: бруто крајња потрошња енергије из ОИЕ за гријање и хлађење (као што је дефинисано у члановима 5(1)б) и 5(4) Директиве  2009/28/ЕЦ подијељен бруто крајњом  
потрошњом енергије за гријање и хлађење. Линија (А) из табеле 4а подијељена је линијом (1) табеле 1. 
 
16 Удио ОИЕ у електричној енергији: бруто крајња потрошња електричне енергије из ОИЕ за електричну енергију (као што је дефинисано у члановима 5(1)а) и 5(3) Директиве 2009/28/ЕЗ подијељен укупном 
бруто потрошњом електричне енергије. Ред (Б) из табеле 4а подијељен редом (2) табеле 1. 
 
17 Удио ОИЕ у транспорту: крајња енергија из ОИЕ потрошена у транспорту (члан 5(1)ц) и 5(5) Директиве 2009/28/ЕЦ подијељена потрошњом у транспорту 1) петрола, 2) дизела, 3)биогорива кориштених у 
друмском и жељезничком саобраћају и 4) електричне енергије у друмском транспорту (као што се одражава у реду 3 Табеле 1). Линија (Ј) из табеле 4б подијељена редом (3) Табеле 1. 
 
18 Удио ОИЕ у бруто крајњој потрошњи енергије. Ред (Г) из Табеле 4а подијељен редом (4) Табеле 1. У проценту удио укупно ОИЕ удјела. У проценту, дио укупног ОИЕ удјела. 
 
19 Процентуални удио у укупном удјелу 
 
20 Процентуални удио у укупном удјелу 

Табела 3: Национални циљ 2020. и процијењена путања за ОИЕ у гријању и хлађењу, електричној енергији и транспорту  
(Од табела за израчунавање 4а и 4б се очекују да ће бити водич за припрему табеле 3)  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ОИЕ - Г&Х15 (%) 77,7 77,7 82,6 82,9 84,6 87,2 89,1 89,2 89,2 89,2 88,7 87,8 

 
ОИЕ-Е16 (%) 66,5 66,5 65,5 65,8 64,3 63,7 63,9 63,5 68,1 77,3 79,0 84,6 

 
ОИЕ-Т17 (%) 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

 7 8 10 

 
Укупан удио ОИЕ18 

(%) 
42,0 42,2 42,8 43,2 43,6 43,8 44,2 44,5 44,8 45,5 46,5 48,0 

Од чега из 
механизма 
сарадње19 

 
(%) 

- - - - - - - - - - - - 

Вишак за механизам 
сарадње20 (%) - - - - - - - - - - - - 
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Процјењена путања 
 

 
 
 
Реална процијењена минимална путања прилагођена стварним условима у Републици Српској

21 Како је дифинисано у Додатку 1Б Директиве 2009/28/ЕЗ 
22 Како је дифинисано у Додатку 1Б Директиве 2009/28/ЕЗ 

Као дио Б Анекса 
Директиве 

2009 2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019 2020 

  С2009+20% (С2020-С2009) С2009 +30% (С2020-С2009) С2009 + 45% (С2020-С2009) С2009 +65% (С2020-С2009)  С2020 

ОИЕ 
минимум 
путања21 (%) 

42 42,2 43,2 43,8 44,5 45,5 46,5 48 

ОИЕ 
минимум 
путања 
(ктое) 

544,4 557,3 592,2 614,6 677,4 724,0 750,9 778,4 

Као дио Б Анекса 
Директиве 

2009 2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019 2020 

  
С2009+20% (С2020-С2009) С2009 +30% (С2020-С2009) С2009 + 40% (С2020-С2009) С2009 +55% (С2020-С2009) 

 
С2020 

ОИЕ 
минимум 
путања22 (%) 

42 42,2 42,3 42,3 42,8 46,3 46,6 48 

ОИЕ 
минимум 
путања 
(ктое) 

544,4 554,4 578,4 606,7 642,0 722,8 741,1 778,4 
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22  Prema članu.5(1) Direktive 2009/28/EC gas, električna energija i hidrogen iz OIE će biti samo jednom razmotreni. Nije dozvoljeno duplo računanje. 

Табела 4а: Табела израчунавања ОИЕ доприноса сваког сектора крајњој потрошњи енергије (ктое) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(А) Очекивана бруто 
коначна потрошња ОИЕ за 
гријање и хлађење 339,0 348,5 360,1 363,3 373,3 387,6 399,5 401,8 403,1 404,7 403,8 401,6 

(Б) Очекивана бруто 
коначна потрошња 
електричне енергије из 
ОИЕ 

205,9 205,9 208,3 215,1 215,5 219,1 225,2 233,5 251,9 292,3 305,6 334,8 

(Ц) Очекивана коначна 
потрошња енергије из ОИЕ 
у транспорту 0 0 0 0 0 0 0 6,7 14,1 25,8 31,7 

 
 

42,0 
 
 

(Д) Очекивана укупна 
потрошња  ОИЕ23 

 
544,4 

 

 
554,4 

 

 
568,4 

 
578,4 588,8 606,7 624,7 642,0 669,1 722,8 741,1 778,4 

(Е) Очекивани трансфер 
ОИЕ у друге земље 
чланице 

- - - - - - - - - - - - 

(Ф) Очекивани трансфер 
ОИЕ из других земаља 
чланица и трећих земаља 

- - - - - - - - - - - - 

(Г) Очекивана ОИЕ 
потрошња подешена за  
циљ (Д)-(Е)+(Ф) 

- - - - - - - - - - - - 
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23 Containing all RES used in transport including electricity, hydrogen and gas from renewable energy sources, and excluding biofuels that do no comply with the 
sustainability criteria (cf. Article 5(1) last subparagraph). Specify here actual values without using the multiplication factors. 
24 Specify here actual values without using the multiplication factors. 
25 Specify here actual values without using the multiplication factors.  

Табела 4б:Табела за израчунавање ОИЕ у удјелу транспорту  (ктое) 
 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(Ц) Очекивана ОИЕ 
потрошња у 
транспорту 24 

0 0 0 0 0 0 0 6,7 14,1 25,8 31,7 42,0 

(Х) Очекивана ОИЕ 
електрична енергије у 
друмском транспорту 
24 

- - - - - - - - - - - - 

(И) Очекивана 
потрошња биогорива 
из отпада, остатака, 
непрехрамбеног 
целулозног и дрвно-
целулозног материјал 
а у транспорту 

- - - - - - - - - - - - 

(Ј) Очекиван ОИЕ 
допринос транспорту 
за ОИЕ-Т циљ: (Ц) 
+(2,5-1)x(Х)+(2-1)x(И) 

0 0 0 0 0 0 0 6,7 14,1 25,8 31,7 42,0 
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4. МЈЕРЕ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА 
4.1. Преглед свих политика и мјера за промовисање употреба енергије из ОИЕ 

Табела 5: Преглед свих политика и мјера 
Назив и 

референца 
мјере 

Врста мјере* Очекивани 
резултат** 

Циљна група и 
или активности 

*** 

Постојећи 
или 

планиран 

Датум почекта и 
завршетка мјере 

Закон о енергетици 
(Службени гласник 
Републике Српске, 
број 49/09)) 
 

Регулаторна  -
Коришћење 
обновљивих 
извора енергије 
и ефикасна 
когенерација су 
од општег 
интереса за РС 

Повећање 
производње и 
потрошње 
енергије из ОИЕ 

Сви субјекти у 
енергетском 
сектору 

Постојећи 2009. – и даље 

 Уредба о 
производњи и 
потрошњи 
енергије из ОИЕ и 
ЕК(„Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 28/11 
и 39/11) 

Регулаторна – 
Дефинисање 
индикативних 
циљева и мјера 
подстицања 
производње 
електричне 
енергије из ОИЕ 

Промовисање и 
подстицање 
производње 
електричне и 
топлотне 
енергије из ОИЕ 

Произвођачи, 
планери, 
оператор система 
подстицања, 
регулаторна 
комисија 

постојећи 01.01.2012. - даље 

Уредба о 
планирању 
производње и 
потрошње енергије 
из обновљивих 
извора („Службени 
гласник РС“, бр 
2/14) 

Регулаторна – 
дефинисање 
количина 
подстицане ел. 
Енергије из ОИЕ 

Подстицање 
производње ел. 
Енергије из ОИЕ 

Произвођачи. 
Оператор система 
подстицања 

Постојећи 01.02.2014. – до 
доношења 
Акционог плана 
Републике Српске 

Правилник о 
подстицању 
производње 
електричне енргије 
из ОИЕ и у 
ефикасној 
когенерацији 
(„Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 
128/11, 53/12 и 
114/13) 

Регулаторно 
финансијска – 
Прописује услове 
које морају 
испуњавати 
произвођачи у 
циљу 
подстицања 
производње 
енергије из ОИЕ, 
надлежности 
ОСП,  

Испуњавање 
заданих 
обавезујућих 
циљева учешћа  

Инвеститори, 
произвођачи, 
Регулаторна 
комисија 

постојећи 01.01.2012. и 
даље 

Правилник о 
издавању 
гаранција о 
поријеклу 
електричне 
енергије 
(„Службени  
гласник Републике 
Српске“, број 1/14) 

Регулаторна  Инвеститори, 
произвођачи, 
Регулаторна 
комисија 

постојећи Од јануара 2014. 
године 

Правилник о 
издавању 
серфитиката за 
производна 
постројења која 
производе 
електричну 
енергију користећи 
обновљиве изворе 
енергије или у 
ефикасној 
когенерацији 

Регулаторна  Инвеститори, 
произвођачи, 
Регулаторна 
комисија 

постојећи Од јануара 2014. 
године 
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(„Службени  
гласник Републике 
Српске“,бр 112/13) 
Успостављање 
Регистра пројеката 
из обновљивих 
извора енергије и у 
ЕК 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

Евиденција и 
унапређење 
функционисања 
области 

Енергетски 
субјекти 

 Од септембра 
2013. године 

Одлука о висини 
гарантованих 
откупних цијена и 
премија за 
електричну 
енергију 
произведену из 
ОИЕ или у ЕК  
(„Службени  
гласник Републике 
Српске“, број 
112/13) 

Регулаторна – 
утврђивање 
гарантованих 
откупних цијена 
и премија за 
продају енергије 
из ОИЕ  

Повећање 
производње 
енергије из ОИЕ 

Произвођачи, 
инвеститори 

постојећи 01.01.2012. и 
даље 

Одлука о висини 
накнаде за 
подстицање 
производње 
електричне енргије 
из ОИЕ и у 
ЕК(„Службени  
гласник Републике 
Српске“, број 
116/13) 

Регулаторна Прикупљање 
средстава за 
подстицаје 

Крајњи купци, 
произвођачи 

постојећи 01.01.2012. и 
даље 

Стратегија развоја 
енергетике 
Републике Српске 
до 2030. године 

Планска- 
Дефинисање 
стратешког 
циља: 
Успостављање 
ефикасног 
система 
подстицања 
коришћења 
енергије из ОИЕ 
у циљу 
испуњавања 
преузетих 
обавеза 

Повећање 
производње 
енергије из ОИЕ 

Сви субјекти у 
енергетском 
сектору 

постојећи 2012.-2013. 

 Акциони план 
Стратегије развоја 
енергетике 
Републике Српске 
до 2030  

Планска- 
доношење 
прописа из 
области ОИЕ у 
циљу 
поједностављењ
а процедура за 
добијање 
потребних 
дозвола за 
градњу 
енергетских 
објеката за 
производњу 
енергије из ОИЕ 

Повећање 
производње 
енергије из ОИЕ 

Инвеститори, 
произвођачи,адм
инистрација 

постојећи 2010-2015. 

Закон о 
обновљивим 
изворима енергије 
и ефикасној 
когенерацији 
(„Службени 

Регулаторно-
планска – 
детаљније 
уређење области 
ОИЕ и 
усклађивање са 

Повећање 
производње 
енергије из ОИЕ , 
провођење 
система 
подстицања 

Државна 
администрација и 
сви субјекти у 
енергетском 
сектору 

постојећи 2013.- и даље 
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гласник Републике 
Српске“, број 39/13 
и 108/13) 

Директивом о 
обновљивим 
изворима 
енергије 
2009/28/ЕЗ 

 Закон о 
концесијама(„Служ
бени гласник 
Републике Српске“, 
број 59/13) 

Регулаторна – 
изградња 
енергетских 
објеката који 
производе 
енергију из ОИЕ  
снаге до 250 kW 
нису предмет 
концесије, док 
објекти на 
биомасу, биогас 
и соларна 
постројења са 
фотонапонским 
ћелијама 
ослобођени су 
концесија у 
цјелости 

Повећање 
производње 
енергије из ОИЕ 

Инвеститори, 
произвођачи,  
ентитетска и 
локална 
администрација 

постојећи 2013. и даље 

Пројекат UNDP 
„Biomass“ 
Сребреница 

Финансијска- 
кориштење 
биомасе за 
гријање 
основних школа 

Промјена у 
понашању, 
анимирање 
коришћења 
биомасе 

Крајњи 
корисници 
биомасе,  
произвођачи 
котлова на 
биомасу 

постојећи 2009. – 2013. 

 Пројекат: IPA CBC 
ALTERENRGY 

Финансијска – 
кориштење 
соларне енергије 

Промјена у 
понашању, 
промовисање 
соларне енергије 

Инвеститори, 
произвођачи 
соларних панела 

постојећи 2007.-2015. 

Закон о 
управљању 
отпадом 
(„Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 
111/13) 

Регулаторна - 
Регулисање и 
управљање 
отпадом 

Промјене у 
понашању 

Локална  и 
ентитетска 
администрација, 
субјекти 
управљања 
отпадом, крајњи 
корисници 

планиран 2013. идаље 

Правилник о 
условима, начину 
и поступку 
управљања 
отпадним уљима 

   планиран 2014. и даље 

Уредба о врстама, 
садржају, 
квалитету и 
учешћу биогорива 
у транспорту 

   планиран 2014. и даље 

Технички пропис 
којим се прописују 
технички и други 
захтјеви за течна 
нафтна горива 

Регулаторна Промјена у 
понашању 

Ентитетска 
администрација 

Планиран 2014. 

Одлука о 
квалитету течних 
нафтних горива 
БиХ  

Регулаторна Повећање 
квалитета 

Ентитетска 
администрација, 
дистрибутери 

Планиран нови 2013. и даље 

Правилник о 
систему 
мониторинга 
квалитета горива 
 

Регулаторна Промјена у 
понашању 

Инспекција, 
дистрибутери, 
Крајњи 
корисници 

Планирана 2014. 
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Закон о 
биогоривима у 
саобраћају у РС 

Регулаторна Уређења области Сви субјекти у 
транспорту 

Планирано 2015. и даље 

Измјена и допуна 
Закона о 
енергетици 
(„Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 
49/09) 

Регулаторна Побољшање и 
усаглашавање 

Енергетски 
субјекти 

  

Правилник о 
захтјевима 
одрживости и 
систему 
верификације 
испуњености 
захтјева 
одрживости   

Регулаторна Уређење области Енергетски 
субјекти у 
области 
биогорива и 
биотечности, 
дистрибутери, 
крајњи 
корисници 

 2015. и даље 

Успостављање 
регистра 
обвезника 
стављања 
биогорива на 
тржиште 

Информативна 
кампања 

Промјена у 
понашању, 
уређење области 

Дистрибутери, 
крајњи 
корисници 

 2016. и даље 

Успостављање 
регистра 
корисника 
биогорива у 
јавном сектору 

Информативна 
кампања 

Уређење области Субјекти у јавном 
саобраћају 

 2016. и даље 

Успостављање 
система 
подстицаја 
производње и 
коришћења 
биогорива у 
саобраћају 

финансијска Повећање 
производње 
(увоза) и 
потрошње 
биогорива 

Произвођачи, 
увозници, крајњи 
корисници 

 2016.  

Сарадња са 
Савезом градова и 
општина о 
увођењу обавезе 
употребе 
биогорива у 
јавном превозу 

Информативна 
кампања, 
едукативна 

Повећање 
потрошње 
биогорива 

Локалне 
заједнице, 
крајњи 
корисници 

 2014. и даље 

Кампање за 
подизање свијести 
јавности Едукација 
возача у јавном 
превозу 

Информативна 
кампања 

Подизање 
свијести 

Учесници у 
јавном 
саобраћају 

 2014. и даље 

 
 
 
 
 

* Назначити да ли је мјера (претежно) регулаторна, финансијска или софт (тј. информативна кампања) 
**Да ли је очекиван резултат промјена у понашању, инсталисаној снази (МW; т/година), произведеној 

енергији (ктое)? 
 

***Ко су циљне групе: инвеститори, крајњи корисници, државна администрација, планери, 
архитекте, људи који су задужени за инсталацију итд? или која је циљна активност/сектор: 
производња биогорива, енергетско коришћење животињског ђубрива, итд)? 
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4.2. Посебне мјере за испуњење циљева из чланова 13, 14, 16 и чланова 17 до 21 
Директиве 2009/28/ЕЗ 

 4.2.1. Административне процедуре и просторно планирање (члан 13(1) Директиве 
2009/28/ЕЗ) 

Одговарајући на сљедећа питања, од земаља чланица се тражи да објасне 
актуелна национална, регионална и локална правила која се тичу ауторизације, 
сертификације и процедуре издавања дозвола које се односе на постројења и 
повезану мрежну инфраструктуру за пренос и дистрибуцију за производњу 
електричне енергије, гријање или хлађење из ОИЕ и за процес трансформације у 
биогорива или друге енергетске производе. Гдје су даљњи кораци неопходни у 
циљу осигуравања да су процедуре адекватне и неопходне, од земаља чланица се 
тражи да опишу планиране прегледе, очекиване резултате и тијело које је 
надлежно за спровођење таквих прегледа. Када је информација о технологији 
специфична, молимо да то назначите. Када регионалне/локалне власти имају 
суштинску улогу, молимо такође да то објасните. 

(a) Списак постојеће националне и, по потреби, регионалне легислативе која се 
односи на ауторизацију, сертификацију, процедуре издавања дозволе и 
просторно планирање примјењиво за постројења и мрежну инфраструктуру 
за пренос и дистрибуцију која се на то односи: 

• Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13), 

• Закон о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 
59/13), 

• Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 39/13) и 

• Закон о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 
49/09). 
 

(b) Надлежно министарство(или министарства)/тијело (тијела) и њихове 
надлежности на терену: 

• Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 
Републике Српске и административне службе локалних заједница су 
надлежни за издавање потребних дозвола за изградњу енергетских 
објеката за производњу енергије из обновљивих извора енергије, 

• За додјелу концесија надлежно је Министарство индустрије, 
енергетике и рударства и 

• Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је надлежна за 
издавање дозвола за изградњу електроенергетских објеката снаге 
преко 1 MW  (тзв. eнергетске дозволе). 
 

(c) Преглед који је предвиђен у циљу предузимања одговорајућих мјера као 
што је описано чланом 13(1) Директиве 2009/28/ЕЗ до: [датум] 

Административне процедуре издавања дозвола дефинисане су одредбама Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13), 
који је донијела Народна Скупштина Републике Српске 25. априла 2013. године. 
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(d) Резиме постојећих и планираних мјера на регионалном/локалном нивоу 
(гдје је то релевантно): 

- 

(e) Постоје ли непотребне препреке или непропорционалне потребе које су 
уочене и које се односе на ауторизацију, сертификацију и процедуре 
издавања дозвола које се примјењују за постројења и мрежну 
инфраструктуру за пренос и дистрибуцију која се на то односи за 
производњу електричне енергије, гријање или хлађење из ОИЕ, или за 
процес трансформације биомасе у биогорива или друге енергетске 
производе? Ако постоје, које су? 

 
Издавање дозвола за изградњу које издаје Регулаторна комисија дефинисано је 
Правилником о издавању дозвола (Службени гласник Републике Српске, број 49/10 
и 65/13) а законско овлашћење дато Законом о енергетици и Законом о електричној 
енергији. 
Не постоји Закон о даљинском гријању. Прописи о централном гријању и хлађењу су 
у надлежности комуналних дјелатности локалних заједница. 

 
 

(f) Који ниво администрације (локални, регионални и државни) је одговоран за 
давање ауторизације, сертификације и издавање дозвола за  ОИЕ 
постројења и за просторно планирање? (Ако то зависи од врсте постројења, 
молимо назначите). Ако је укључено више од једног нивоа, како се управља 
координацијом између различитих нивоа? Како ће координација између 
различитих надлежних тијела бити унапријеђена у будућности? 

 

За објекте снаге преко 1 MW дозволе за изградњу издаје Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске. 
 
На основу Закона о енергетици, а сада и на основу Закона о обновљивим изуворима 
енергије и ефикасној когенерацији, Регулаторна комисије је донијела Правилник о 
издавању сертификата за производна постојења која користе за обновљиве изворе 
енергије или у ефикансој когенерацији. Правилником је дефинисан поступак 
издавања сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе 
енергије. Добијање сертификата је један од предуслова за остваривање права на 
подстицај. 
 
У складу са Законом о уређењу простора и грађењу локацијске услове (чл. 60.) и 
грађевинске дозволе (чл. 127.) за изградњу објеката у принципу издаје надлежни 
орган за грађење локалне заједнице док за енергетске и друге објекте и постројења 
за производњу електричне енергије, осим соларних постројења са фотонапонским 
ћелијама и друга постројења која користе све видове обновљивих извора енергије 
инсталисане снаге до 250 kW локацијске услове и грађевинске дозволе издаје 
надлежно министарство. 
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У складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу локацијске услове (чл. 
60), грађевинску (чл.127) и употребну дозволу (чл.141) издаје орган управе 
надлежан за послове уређења простора у јединици локалне самоуправе на чијем се 
подручју захтијева градња, а изузетно од наведеног Министарство за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију издаје локацијске услове, грађевинску и 
употребну дозволу за објекте који се изводе на подручју двију или више јединица 
локалне самоуправе, између осталог и за: 

- објекте високих брана за које је прописано техничко осматрање, 
- енергетскe и другe објектe и постројења за производњу електричне 

енергије, осим соларних постројења са фотонапонским ћелијама и 
других постројења која користе све видове обновљивих извора 
енергије инсталисане снаге до 250 кW, 

- далеководе напона 110 kV и више, те трафостанице напона 110 kV и 
више, 

- објекте за производњу топлотне енергије – градске топлане, те друге 
објекте прописане посебним законима  

 

 

(g) Како се осигурава да опсежне информације о процесирању захтјева за 
ауторизацију, сертификацију и издавање дозвола о помоћи и о помоћи 
подносиоцима захтјева буду доступне? Које информације и каква помоћ је 
доступна могућим подносиоцима захтјева за нове ОИЕ инсталације на 
њиховим захтјевима? 

 
На интернет страници Регулаторне комисије су доступни сви подзаконски акти које 
је донијела Регулаторна комисија, као и обрасци захтјева. Сви подносиоци захтјева 
могу упутити захтјеве за додатна појашњења на која се добију одговори.  
На интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију доступни су тесктови Закона о уређењу простора и грађењу, Закона о 
заштити животне средине, Закона о заштити ваздуха, Закона о заштити природе, 
Закона о управљању отпадом  и текстови свих подзаконских аката донесених на 
основу ових закона.   
Важећим прописима су доступне потребне информације о начину процесуирања 
захтјева. 

 
(h) Како је олакшана хоризонтална координација између административних 

тијела, одговорних за различите дијелове дозволе? Који процедурални 
кораци су потребни за добијање коначне ауторизације /дозволе/ 
сагласности? Постоји ли мјесто гдје се све информације могу наћи (једно 
мјесто контакта) за координацију свих корака? Да ли су временски 
распореди за процесирање захтјева саопштени унапријед? Које је просјечно 
вријеме за добијање одлуке за захтјев? 

 
Када је у питању процедура издавања дозволе за изградњу коју издаје Регулаторна 
комисија – рок за издавање је 60 дана од дана подношења комплетног захтјева. 
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У складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу о захтјеву за издавање 
локацијских услова и грађевинске дозволе надлежни орган одлучује у року од 15 
дана од дана пријема комплетног захтјева, а употребна дозвола издаје се у року од 
осам дана од пријема записника о извршеном техничком прегледу којим је утврђено 
да нема недостатака или да су уочени недостаци отклоњени. 

 
(i) Да ли процедуре за ауторизацију узимају у обзир специфичности различитих 

ОИЕ технологија? Ако узимају, молимо вас да опишете. Ако не, да ли 
предвиђате њихово узимање у обзир у будућности? 

 
Законом о концесијама (Службени гласник Републике Српске, број 59/13) (члан 6., 
став 1 тачка 4) в) дефинисано је да је предмет концесије, између осталог, „изградња 
и коришћење енергетских објеката инсталисане снаге веће од 250 kW, изузев 
енергетских објеката на биомасу и биогас и соларних постројења са фотонапонским 
ћелијама на објектима независни од инсталиране снаге“.  Такође, Законом о 
обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији у члану 21. дефинисањем 
мјера подстицаја за производњу и кориштење енергије из ОИЕ и ЕК узимају се у 
обзир специфичности различитих ОИЕ технологија. 
Процедура издавања дозволе за изградњу које издаје Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске је идентична за све обновљиве изворе и за сада није 
планирана ова могућност. 

 
(j) Постоје ли посебне процедуре, на примјер једноставно објашњење, за 

децентрализане инсталације у малом обиму (као што су соларни панели на 
зградама или бојлери на биомасу у зградама)? Ако постоје, који су 
процедурални кораци? Постоје ли правила која су јавно доступна 
грађанима? Гдје се објављују? Планира ли се увођење поједностављених 
процедура у будућности? Ако се планира, за коју врсту инсталација/систем? 
(Да ли је могуће нето мјерење?) 

 
Тренутно не постоје поједностављене процедуре за мале инсталације. У наредном 
периоду ове процедуре биће израђене. 
Законо о ОИЕ и ЕК, као и Правилником о подстицању производње електричне 
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији дефинисано је право на 
обавезан откуп енергије из ОИЕ малог произвођача по принципу нето мјерења (50 
kW).   

 
(k) Гдје се накнаде које су повезане са захтјевима за ауторизацију /дозволе/ 

одобрења за инсталацију објављују? Да ли се односе на административне 
трошкове додјеле таквих одобрења? Постоји ли план за ревидовање ових 
накнада? 

 
Регулаторна комисије је донијела Одлуку о висини једнократних регулаторних 
накнада (Службени гласник Републике Српске, број 49/10). 
Наведеном одлуком је дефинисано да објекти снаге испод 10 MW и објекти који 
користе обновљиве изворе енергије не плаћају накнаду по захтјевима.  
Одредбама Закона о уређењу простора и грађењу дефинисан је начин обрачуна 
накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и ренте.  
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Рјешење о износу накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и 
износу ренте на захтјев инвеститора доноси орган јединице локалне самоуправе 
надлежан за комуналне послове. 
Детаљнији услови обрачуна накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта прописани су одредбама Правилника о обрачуну накнаде трошкова 
уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“, 
број 95/13, 99/13 и 22/14) као и одлукама јединица локалне самоуправе.  
У погледу ревидовања накнада Правилником о обрачуну накнаде трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта прописано је да одређене податке на основу којих 
јединице локалне самоуправе обрачунавају накнаду за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта (просјечно остварену цијену трошкова припремања 
земљишта за 1 ha документа просторног уређења, односно за 1 ha обухвата, 
просјечно остварене јединичне цијене радова комуналне и друге јавне 
инфраструктуре, усаглашавање висине накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта са просјечно оствареним јединичним цијенама изградње 
комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина и др.) утврђује 
одлуком скупштина јединице локалне самоуправе најкасније до 31. марта текуће 
године. 

 
 

(l) Да ли је доступно упутство за локална и регионална административна тијела 
о планирању, пројектовању, изградњи или материјалу за обнављање и 
стамбеним подручјима за постављање опреме и система који користе ОИЕ у 
електричној енергији и гријању и хлађењу, укључујући даљинско гријање и 
хлађење? Ако такво упутство није на располагању или је недовољно, како и 
када ово треба да се размотри? 

 

Планира се у будућности. 
 
(m) Постоје ли посебне обуке за оне који се баве процедурама ауторизације, 

сертификације и издавања дозвола ОИЕ инсталација? 

 
- 
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4.2.2. Техничке спецификације (члан 13(2) Директиве 2009/28/ЕЗ) 
(a) У циљу обезбјеђења користи од шема подршке, да ли ОИЕ технологије 

треба да испуне одређене стандарде квалитета? Ако треба, које 
инсталације и који стандарди квалитета? Постоје ли државним 
регионални стандарди који иду мимо европских стандарда? 

      

• Уграђена опрема мора да задовољи техничке стандарде за поједине врсте 
опреме  (БАС Стандарди).  

• Уставним законом за провођење Устава Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 21/92) у члану 12. прописано да ће се до 
доношења одговарајућих закона и других прописа Републике примјењивати 
закони и други прописи СФРЈ и СР БиХ, који су у сагласности са Уставом 
Републике и који нису у супротности са законима и другим прописима које 
је донијела Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини, односно 
Народна скупштина. С тим у вези, уколико не постоје одговарајући БАС 
стандарди, до доношења одговарајућих стандарда Републике Српске или 
БАС стандарда на територији Републике Српске примјењују се ЈУС 
стандарди за одређену област. 
 

 
4.2.3. Зграде (члан 13(3) Директиве 2009/28/ЕЗ 

 Молимо да имате у виду да приликом упућивања на повећање употребе ОИЕ 
у зградама, снабдијевање електричном енергијом из ОИЕ из државне мреже 
не треба да се разматра. Фокус је овдје на повећању локалног снабдијевања 
топлотом и/или електричном енергијом за појединачне зграде. Директно 
снабдијевање топлотом или хлађењем кроз даљинско гријање и хлађење би 
такође могло бити узето у обзир. 

 
Законом о уређењу простора и грађењу, чланом 90. став 2., дефинисано је да 
„приликом планирања, пројектовања и грађења нових зграда, те приликом веће 
реконструкције постојећих зграда, прописане енергетске карактеристике и 
минимални захтјеви као дугорочне мјере предвиђене одредбама овог закона и 
прописима о енергетској ефикасности обезбјеђује се“, између осталог: 
„примјеном нових технологија грађења и уградњу грађевинских производа који 
омогућавају коришћење примарне енергије из обновљивих извора“ (тачка а)), те 
 „стимулисањем кориштења даљинског система гријања или хлађења зграда 
који се у цјелости или дјелимично заснива на енергији из обновљивих извора“ 
(тачка д)). 
Сви учесници у грађењу (пројектант, инвеститор, извођач радова) дужни су 
предузимати ове мјере. Након завршетка грађевинског објекта , прије издавања 
употребне дозволе, прибавља се енергетски цертификат зграде који издаје 
правно лиценцирано лице. 
Законом о уређењу простора и грађењу, чланом 90. став 2., дефинисано је да 
приликом планирања, пројектовања и грађења нових зграда, те приликом 
веће реконструкције постојећих зграда, прописане енергетске карактеристике 
и минимални захтјеви као дугорочне мјере предвиђене одредбама овог 
закона и прописима о енергетској ефикасности између осталог обезбјеђују се: 
 
 

28 

 



- примјеном нових технологија грађења и уградњу грађевинских 
производа који омогућавају коришћење примарне енергије из 
обновљивих извора,  

- стимулисањем коришћења даљинског система гријања или хлађења 
зграда који се у цијелости или дјелимично заснива на енергији из 
обновљивих извора, 

 
Чланом 90. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу прописано је да 
прије издавања употребне дозволе, одобрења за пробни рад, односно прије 
промјене власништва или изнајмљивања нове зграде изграђене након 
ступања на снагу овог закона или њеног посебног дијела, мора се прибавити 
енергетски цертификат који издаје Фонд за заштиту животне средине и 
енергетску ефикасност Републике Српске у складу са одредбама овог закона и 
прописима који се односе на енергетску ефикасност. 

 
 

(a) Упућивање на постојећу националну и регионалну легислативу (ако 
постоји) и резиме локалне легислативе која се тиче повећања удјела 
енергије из ОИЕ у сектору изградње: 

 
- 

 
(b) Надлежно министарство(/а) / тијело (/а): 

 
 
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 
 
У циљу повећања удјела енергије из обновљивих извора законом о 
обновљивим изворима енергије и Законом о концесијама (Чл.6), из поступка 
додјеле концесије изузето је постављање соларних панела на објектима 
независно од инсталисане снаге, а Одлуком о висини гарантованих откупних 
цијена дата је повољнија цијена за исте. 
 

 
(c) Преглед прописа, ако их има, планирано до: [датум] 

 
- 

 
(d) Резиме постојећих и планираних мјера на регионалним/локалним 

нивоима: 
 
- 

 
(e) Постоје ли минимални нивои за употребу ОИЕ у прописима и 

кодексима за изградњу? У којим географским подручјима и који су то 
услови (молимо да резимирате). Посебно, које мјере су уграђене у ове 
кодексе у циљу осигуравања да ће се удио ОИЕ кориштеног у сектору 
изградње повећати? Који се будући планови односе на ове 
услове/мјере? 

 
- 
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(f) Шта је пројектовано повећање кориштења ОИЕ у зградама до 2020? 
(Ако је могуће, направити разлику између стамбених "једнособних" и 
"вишесобних" јединица, комерцијалних, јавних и индустријских). (Да се 
одговори на ово питање, можете користити табелу као што је Табела 6 
доле. Подаци треба да буду дати на годишњем нивоу или за више 
година. И гријање и хлађење и потрошња електричне енергије из ОИЕ 
треба да буду укључени). 
 
 
До сада у Републици Српској и Босни и Херцеговини није израђен 
стратешки документ  којим се на директан начин третирају увођења 
обновљивих извора енергије у зградарству. Влада Републике Српске  је  
на својој 18-тој сједници одржаној 03.07. 2013. године, усвојила  Други  
национални извјештај  о  климатским промјенама према Оквирној 
конвенцији УН о промјени климе  и Стратегију   прилагођавања на 
климатске промјене и нискоемисионог развоја за Босну и Херцеговину.  
На основу анализа извршених у овим документима, просјечна 
годишња количина енергије потрошена за гријање је 200 kWh/m² 
гријане површине (Табела 1), а у  јавним зградама у комерцијалним и 
услужним дјелатностима, потрошња енергије за гријање се креће од 
220 kWh/m² у управи и администрацији, па до 572 kWh/m² у здравству. 

 

   Табела:  Потребна енергија за гријање домаћинстава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С обзиром на  просјечно високу старост зграда, како у сектору становања 
тако и у јавним зградама, као и лоше одржавање,  анализиране су 
могућности за повећање енергетске ефикасности, односно побољшања 
тзв. енергетског учинка зграда.  
Тако се Стратегијом прилагођавања на климатске промјене и 
нискоемисионог развоја,   као предложена мјера за ублажавње 
климатских промјена, предвиђа смaњeњe прoсjeчнe пoтрaжњe зa 
гриjaњeм стaмбeних jeдиницa сa вишe oд 200 kWh/m2a нa 100 kWh/m2 a 
дo 2025. гoдинe. 
 
Ова мјера се планира спровести кроз сљедеће активности: 
 
а) прилaгoђaвaњe и прoвoђeњe Дирeктивe EУ из 2010. o eнeргeтским 
пeрфoрмaнсaмa згрaдa и oбукa прoфeсиoнaлaцa у сeктoру 
грaђeвинaрствa зa примjeну нoвe лeгислaтивe и принципa прojeктовaњa 
eнeргeтски eфикaсних и ‘зeлeних’ згрaдa. 

 БиХ РС ФБиХ БД 

Просјечна количина енергије за 
гријање (у kWh/m²) 200 216 199 224 

Просјечна гријана површина (у m²) 55,72 50,75 57,84 58,66 
Просјечна годишња потрошња 
енергије за гријање по 
домаћинству (у kWh/ m²)  

 
11.144 

 
10.962 

 
11.510 

 
13.140 
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б) промовисање  спровођења тзв. ‘зeлeних’ jaвних нaбaвки у згрaдaрству. 

в) Доношење  закона  o упрaвљaњу и oдржaвaњу стaмбeних згрaдa 
(„Службени гласник РС“, број 101/11) и  

г) Пoдршкa дoвршaвaњу нeзaвршeних стaмбeних jeдиницa (инициjaлнo 
зa избjeглицe и интeрнo рaсeљeнe oсoбe). 

 

У сектору даљинског гријања, предвиђају се директне  активности  увођења 
обновљивих извора енергије, као  што је приказано у доњој табели: 

 

Спeцифични циљ Aктивнoст 

Прeстaнaк кoришћeњa лoж уљa и угљa зa 
гриjaњe дoмaћинстaвa и дaљинскo гриjaњe и 
њихoвa зaмjeнa eнeргeтски eфикaсниjим 
систeмимa, биoмaсoм, тeрмo-сoлaрнoм и 
гeoтeрмaлнoм eнeргиjoм (сa eлeктричнoм 
eнeргиjoм зa нaпajaњe oвих инстaлaциja) дo 
2020. гoдинe 

Доношење зaкoна o прoизвoдњи, 
дистрибуциjи и снaбдиjeвaњу 

тoплoтнoм eнeргиjoм. 

Кoриштeњe биoмaсe (дрвнoг oтпaдa) у 
дистрибутивним пoстрojeњимa зa 
кoгeнeрaциjу (укључуjући Ливнo, 

Грaдишку и Приjeдoр). 

Увoђeњe мjeрeњa нa нивoу згрaдe и 
пojeдинaчнoг мjeрeњa у пoтрoшњи тoплoтнe 
eнeргиje у свим систeмимa дaљинскoг гриjaњa 
дo 2020. гoдинe. 

Угрaдњa кaлoримeтaрa/мjeрaчa 
пoтрoшњe тoплoтнe eнeргиje у 

стaмбeним згрaдaмa и стaнoвимa штo 
ствaрa условe зa плaћaњe прeмa 

ствaрнoj пoтрoшњи. 

 

 

 

 
 

Табела 6: Процијењени удио ОИЕ у сектору изградње (%) 
 

 2005 2010 2015 2020 

стамбени     

комерцијални     

јавни     

индустријски     

УКУПНО     
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(g) Да ли су обавезе за минималне нивое ОИЕ у новим или скоро 
обновљеним зградама размотрене у државној политици? Ако јесу, 
који су то нивои? Ако нису, како ће адекватноaст ове политике бити 
истражена до 2015? 

 
- 
 

(h) Молимо да опишете планове за осигурање узорне улоге јавних 
зграда на националном, регионалном и локалном нивоу 
коришћењем ОИЕ инсталација или да се постигну нулте енергетске 
зграде од 2012. године па даље? (Молимо узмите у обзир услове 
према ЕПБД). 

 
- 
 

(i) Како су енергетски ефикасне технологије ОИЕ у зградама 
промовисане? (Такве мјере могу се тицати бојлера за биомасу, 
топлотних пумпи и соларно термалне опреме која испуњава 
еколошки назначене услове или друге стандарде израђене на 
државном или нивоу Заједнице [текст члана 13(6)]). 

 
 

Стратегијом  прилагођавања на климатске промјене и нискоемисионог 
развоја, која је у фази коначног усвајања промовишу се енергетски 
ефикасне технологије, кроз сљедеће активности предвиђене 
Стратегијом: 

1) Транспозиција Директиве Европске уније о енергетским 
карактеристикама зграда, као и других релевантних директива које се 
односе на енергетску потрошњу зграда, у легислативу ентитета 
спријечиће неразумно високу потрошњу енергије у новим зградама, и 
вршење обуке  о примјени нове легислативе.  

Одмах након усвајања закона и подзаконских аката, требало би да 
отпочне програм обуке о примјени нове легислативе. Инжењери 
(пројектовање, извршење, мониторинг, контрола техничке 
документације, издавање грађевинских дозвола, инвестиционо 
управљање) немају довољно знања о интегрисаном пројектовању или 
одрживим и енергетски ефикасним зградама. Обука би могла да 
обухвата сљедеће теме: 

- одрживи архитектонско-пројектантски принципи енергетске 
ефикасности и ‘зелених’ зграда, 

- ‘зелени’ материјали, 
- термотехнички системи и одржива архитектура, 
- свјетлосна и енергетска ефикасност/енергетски ефикасно освјетљење у 

зградама и ‘зеленим’ зградама, 
- сертификација енергетски ефикасних и ‘зелених’ зграда, 
- стандарди енергетски ефикасне и одрживе архитектуре, 
- закони и подзаконски акти, итд.  
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2) Зелене набавке’ требало би да буду уведене у системе јавних набавки 
као обавеза за све јавне набавке које се финансирају из Буџета: од 
опреме до зграда. Јавне институције које спроводе ‘зелене набавке’ 
обезбиједиће покретачку силу за ‘зелену’ економију и истовремено ће 
бити примјер за своје грађане.  

‘Зелена’/одржива градња мора да буде дефинисана својим енергетским 
карактеристикама, карактеристикама материјала који се користе у 
њиховој градњи, карактеристикама опреме, итд. Потребно је да буде 
дефинисано фазно увођење ових стандарда за зграде које се граде или 
обнављају за јавне институције.  

3) Нова регулатива о управљању и одржавању мултирезиденцијалних 
зграда 

Вишепородичне стамбене зграде/апартманска насеља узрокују значајне 
емисије гасова стаклене баште и то због своје енергетске неефикасности 
и система централног гријања који користе мазут или угаљ као извор 
енергије. Великом броју старих зграда је потребна озбиљна обнова 
енергетских система (додатна фасадна изолација зидова и кровова, 
замјена прозора, уградња соларних колектора) што захтијева 
инвестициони капитал. Већина станова је у власништву станара који у 
тренутном систему управљања вишепородичним стамбеним зградама 
нису у могућности да обезбиједе потребан новац. Истовремено постоје 
новије зграде којим није потребно значајније одржавање, али чији 
станари су боље организовани и генеришу финансијска средства која не 
морају да потроше на реновирање. 

4) Подршка довршавању градње незавршених стамбених јединица (у 
првом реду, за избјеглице и интерно расељена лица) 

Постоји велики број незавршених кућа у БиХ (обично без фасаде или са 
незавршеним једним или два спрата), чији велик број власника долази 
из категорије угрожених лица (избјеглице и интерно расељена лица) која 
немају финансијских средстава потребних да се заврши изградња 
њихових кућа. Овај пројекат помаже социјално угроженим групама да 
унаприједе удобност живљења при чему се смањују трошкови 
загријавања. Уградња соларних колектора може да смањи потрошњу 
електричне енергије, а умањеним захтјевима за загријавањем могу да се 
обезбиједе додатне количине огревног дрвета за друге кориснике (нпр. 
даљинско гријање) и да се биомаса учини цјеновно конкурентнијом.  

 

4.2.4. Информационе одредбе (чланови 14(1), 14(2) и 14(4)Директиве 2009/28/ЕЗ) 
 Актуелне и будуће информације и кампање подизања свјесности и 

програми, као и планиране ревизије, и очекивани резултати морају бити 
описани. Земље чланице такође треба да назначе које одговорно тијело ће 
надзирати и прегледати утицаје програма. Када регионалне/локалне власти 
имају суштинску улогу, молимо да их назначите и сумирате. 

 
- 

33 

 



(a) Упућивање на постојећу националну и регионалну легислативу (ако 
постоји) која се тиче информационих услова према члану 14 
Директиве 2009/28/ЕЗ: 

 
- 
 

(b) Одговорно тијело/(тијела) за ширење информација на 
националном/регионалном/локалном нивоу: 

 
- 
 

(c) Резиме постојећих и планираних мјера на регионалном/локалном 
нивоу (гдје је то релевантно): 

 
- 
 

(d) Молимо вас да назначите како су информације доступне о мјерама 
подршке за коришћење ОИЕ у електричној енергији, гријање и 
хлађење и у транспорту свим релевантним актерима (купцима, 
зидарима, монтерима, архитектама, испоручиоцима релевантне 
опреме и возила). Ко је одговоран за тачност и објављивање 
информација? Постоје ли посебни информациони ресурси за 
различите циљне групе, као што су крајњи купци, зидари, менаџери 
за имовину, агенти за имовину, монтери, архитекте, фармери, 
испоручиоци опреме која користи ОИЕ, државна администрација? 
Постоје ли информационе кампање или стални информативни 
центри сада, или се планирају у будућности? 
 
 
У оквиру својих надлежности Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске издаје обавјештења за јавност и одговара на упите 
заинтересовних лица. Додатно, приликом доношења аката из своје 
надлежности Регулаторна комисија обавезно одржава јавне расправе 
чији је циљ прикупљање коментара заинтересованих лица, а сва лица 
имају и могућност достављања писаних коментара. Сви акти су 
објављени у Службеном гласнику Републике Српске и на интернет 
страници Регулаторне комисије. 
Такође потребне информације о мјерама подршке за коришћење ОИЕ 
у електричној енергији, гријању и хлађењу и у транспорту, 
заинтересовани могу добити у Министарству индустрије, енергије и 
рударства.  

 
(e) Ко је одговоран за објављивање информација о нето користи, 

трошковима и енергетској ефикасности опреме и система који 
користе ОИЕ за гријање, хлађење и електричну енергију? 
(Испоручилац опреме или система, државно тијело или неко други?) 

 
- 
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(f) Како се упутство за пројектанте и архитекте обезбјеђује у циљу 
пружања помоћи за правилно посматрање оптималне комбинације 
ОИЕ, технологија високе ефикасности и даљинско гријање и 
хлађење приликом планирања, пројектовања, изградње и 
обнављања индустријских или стамбених подручја? Ко је одговоран 
за то? 

 
- 
 

(g) Молимо вас да опишете постојеће и планиране информације, 
програме подизања свијести, програме обуке за грађане о 
користима и практичности израде и коришћења енергије из ОИЕ. 
Која је улога регионалних и локалних актера у пројектовању и 
управљању овим програмима? 
 
За информисање у области ОИЕ надлежно је Министарство 
индустрије, енергетике и рударства. За сада не постоје 
специјализована упутства за циљане групе као што су пројектанти, 
инвеститори, монтери и сл. Такође потребне информације су доступне 
преко важећих прописа. 

 
 

4.2.5. Сертификација монтера (члан 14(3)Директиве 2009/28/ЕЗ) 
- 

(a) Упућивање на постојећу националну и/или регионалну легислативу 
(ако постоји) која се тиче сертификације или еквивалентних шема 
квалификације за монтере према члану 14(3)  Директиве 
2009/28/ЕЗ: 

 
- 
 

(b) Одговорно тијело /(тијела) за успостављање сертификације 
овлаштења/ шема квалификованости до 2012. године за монтере 
малих бојлера и пећи на биомасу, соларне фотоволтаик и соларно-
термалне системе, плитке геотермалне системе и топлотне пумпе: 

 
- 
 

(c) Постоје ли такве шеме сертификације/квалификованости? Ако 
постоје, молимо вас да опишете. 

 
- 
 

(d) Да ли су информације о овим шемама јавно доступне? Да ли су 
листе сертификованих или квалификованих монтера објављене? 
Ако јесу, гдје? Да ли су друге шеме прихваћене као еквивалентне за 
националну/регионалну шему? 

- 
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(e) Резиме постојећих и планираних мјера на регионалном/локалном 
нвиоу (гдје је то релевантно). 

 
- 

 
4.2.6. Развој инфраструктуре за електричну енергију (члан 16(1) и члан 16(3) до 

(6) Директиве 2009/28/ЕЗ) 
Поред постојеће ситуације и већ постојећих будућих радњи, планиране 
ревизије, одговорна тијела за њих и очекивани резултати морају бити 
описани. 

(a) Упућивање на постојећу државну легислативу која се тиче услова 
који се односе на енергетске мреже (члан 16): 

 
 

• Закон о енергетици (Службени гласник Републике Српске број 
49/09);  

• Закон о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске 
број 08/08, 34/09,92/09 и 11/11);  

• Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, 
(„Службени  гласник Републике Српске“, број 39/13 и 108/13),  

• Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом-
пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске" број 
90/12),  

• Правилник о тарифној метологији и тарифном поступку(Службени 
гласник Републике Српске, број 61/05);  

• Правилник о методолигији за утврђивање накнаде за прикључење 
на дистрибутивну мрежу(Службени гласник Републике Српске, број 
123/08);  

• Правилник о подстицању производње електричне енергије из 
обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник 
Републике Српске», број  114/13);  

• Правилник о прикључењу малих електрана на мрежу 
електродистрибуције Републике Српске; 

• Дистрибутивна мрежна правила; 
• Правилник о прикључку нових објеката произвођача или купаца на 

преносну мрежу («Службени гласник БиХ», број 95/08, 79/10 и 
60/12) 

 
(b) Како је осигурано да ће преносне и дистрибутивне мреже бити 

израђене са циљем интегрисања циљаног износа електричне 
енергије из ОИЕ осигуравањем сигурног рада система за 
електричну енергију? Како је овај услов укључен у периодично 
планирање мреже оператора преноса и дистрибуције? 

 
 Законом о енергетици, глава II Енергетска политика и планирање 

развоја енергетике, члан 4. прописује смјернице енергетске политике 
којом се утврђују приоритети и смјернице развоја енергетског 
сектора ради остваривања дугорочних циљева којима се обезбјеђују: 

36 

 



• развој енергетске инфраструктуре и увођење савремених 
технологија обезбјеђењем стабилних и транспаретних услова за 
улагања и изградњу, реконструкцију и модернизацију енергетских 
система и њиховог повезивања са системима из окружења 

• подстицање конкуренције на енергетском тржишту 
• доступност и материјална приступачност различитих видова 

енергије грађанима Републике Српске уз истовремену постепену 
либерализацију енергетског тржишта  

• обезбјеђење услова за стимулисање коришћења обновљивих 
извора енергије и когенерације 

 Законом о енергетици, глава III Енергетска политика и планирање 
развоја енергетике чланом 5. прописује се да Стратегија развоја 
енергетике Републике Српске (у даљем тексту Стратегија) спроводи 
Енергетску политику и планирање развоја енергетике Републике 
Српске, чланом 6. да Влада доноси акционе планове за спровођење 
Стратегије, чланом 7. да су локалне самоуправе дужне да своје 
развојне документе усклађује са Стратегијом, чланом 8. да су на 
основу Стратегије, планова и програма јединица локалне 
самоуправе, енергетски субјекти дужни донијети програме и 
планове изградње, одржавања и коришћења енергетских објеката те 
других потреба у обављању енергетске дјелатности, уважавајући 
обавезе које произилазе из међународних уговора. Такође, чланом 
27. Закона о енергетици је прописано да је коришћење обновљивих 
извора енергије и ефикасна когенерација од општег интереса за 
Републику Српску, да се повећа укупна производња енергије из 
обновљивих извора, да се повећа учешће потрошње електричне 
енергије произведене из обновљивих извора и ефикасних 
когенеративних постројења у укупној потрошњи електричне енергије 
у Републици Српској. Законом о електричној енергији чланом 39. је 
прописано да је за рад (погон), управљање, одржавање и развој 
дистрибутивног система одговоран оператер дистрибутивног 
система (дистрибутер), да је дистрибутер дужан да омогући пренос 
електричне енергије кроз своју мрежу, као и дистрибуцију 
електричне енергијена свом подручју на основу захтјева корисника 
мреже, што подразумјева да оперише са дистрибутивном мрежом у 
складу са техничким могућностима мреже. 
Истим законом чланом 41. прописано је да дистрибутер припрема 
краткорочне и дугорочне планове развоја и изградње дистрибутивне 
мреже. Планови се раде у складу са стратегијом енергетског развоја 
Републике Српске и просторно-планским документима из области 
уређења простора.  
Дистрибутивним мрежним правилима је детаљно у поглављу 2. 
разрађено планирање развоја дистрибутивне мреже. Студија развоја 
дистрибутивног система је документ који је усвојен на надлежним 
органима МХ ЕРС и обавезујући је за примјену при планирању 
дистрибутивне мреже једно од поглавља јесте и изградња и 
прикључење на дистрибутивну мрежу малих електрана које користе 
обновљиве изворе енергије, као и когенерацијаских постројења. 
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Законом о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији, члан 22. и 23.  дефинисане су погодности приликом 
прикључења на мрежу и предности у приступу мрежи које се тичу 
оператора дистрибутивног система и произвођача електричне 
енргије из обновљивих извора  
Правилником  о методологији за утврђивање накнаде за 
прикључење на дистрибутивну мрежу чланом 19. прописан је начин 
прикључења произвођача електричне енергије на дистрибутивну 
мрежу док су Правилником о прикључењу малих еклектрана на 
мрежу електродистрибуције Републике Српске прописани технички 
услови за прикључење малих електрана снаге до 16 МVA на 
електродистрибутивну мрежу. 
 

(c) Шта ће бити улога интелигентних мрежа, алатки информационих 
технологија и постројења за складиштење? Како ће њихов развој 
бити осигуран? 

- 
 

(d) Планира ли се јачање интерконективног капацитета са сусједним 
земљама? Ако се планира, за који капацитет и до када? 

- 
 

(e) Како се разматра убразавање процедура ауторизација за 
инфраструктуру? Шта је актуелно стање и просјечно вријеме за 
добијање сагласности? Како ће то бити унапријеђена? (Молимо да 
се осврнете на тренутни статус и легислативу, уска грла која 
су уочена и планове за поједностављивање процедуре са 
временским оквиром спровођења и очекиване резултате.) 

 
- 
 

(f) Како се осигурава координација између одобрења за мрежну 
инфраструктуру и друге административне процедуре планирања? 

 
- 
 

(g) Да ли су обезбијеђена правила приоритетног прикључења или 
резервисани капацитети прикључка за нова постројења која 
производе електричну енергију из ОИЕ? 
 
Законом о ОИЕ и ЕК, као и подзакнским актима је прописано да 
произвођачи електричне енергије у постројењима која користе 
обновљиве изворе енергије и ефикасним когенерацијиским 
постројењима могу остварити погодност приликом прикључења на 
преносну или дистрибутивну мрежу у смислу обавезе оператора 
система да на захтјев произвођача, у складу са прописима, 
обезбиједи услове за прикључење производних постројења која 
остварују право на подстицај на енергетску мрежу и да остварују 
предност у приступу мрежи (диспечирању), уважавајући техничка 
ограничења електроенергетског система цјелини или дјелимично. 
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Законом о обновљивим изворима енергије и ефиканој когенерацији 
(поглавље VI), дефинисане су погодности приликом прикључења на 
мрежу и предности у приступу мрежи. Закон је предвидио да 
оператор дистрибутивног система, уз сагласност Регулаторне 
комисије доноси правилник којим се уређују начин, услови и 
поступак за прикључење на мрежу постројења која користе ОИЕ, 
начин остваривања погодности приликом прикључења на мрежу, 
правила и критеријуме за подјелу трошкова изградње 
електроенергетске мреже и техничког прилагођавања постојеће 
мреже између нових произвођача. 
 
 

(h) Да ли су нека постројања за ОИЕ спремна да крену али нису 
прикључена због ограничења капацитета мреже? Ако јесу, који 
кораци су предузети за рјешавање овог и до када се очекује да ће 
бити ријешени? 
 
Општим  условима  за испоруку и снабдијевање електричном 
енергијом  чланом 32. прописани су рокови изградње прикључка 
објекта корисника мреже док је чланом 37. истог правилника 
прописан поступак и трошак изградње нестандарног прикључка 
којим се електрана прикључује на мрежу тако да застоја у поступку 
прикључења практично нема. 
У тренутку писања овог документа, није постојао ни један објекат 
произвођача електричне енергије из ОИЕ који није прикључен на 
преносни и дистрибутивни систем због ограничења у капацитету 
мреже. 

 
 
 

(i) Да ли су одређена правила о подјели трошка за мрежне техничке 
адаптације успостављена и објављена од стране оператора 
преносног и дистрибутивног система? Ако јесу, гдје? Како је 
осигурано да се ова правила заснивају на објективним, јавним и 
недискриминаторским критеријумима? Постоје ли посебна 
правила за произвођаче који се налазе у периферним подручјима 
и регионима слабе густине насељености? (Правила расподјеле 
трошка дефинишу који дио трошкова је покривен од стране 
произвођача који жели да буде прикључен, а који дио од стране 
оператора преносног или дистрибутивног система. Правила 
расподјеле трошка дефинишу како неопходан трошак треба да 
буде подијељен између накнадно прикључених произвођача да сви 
имају корист од истих појачања или нових линија.) 
 
Закон о електричној енергији дефинише да је прикључак основно 
средство дистрибутера и да методологију за утврђивање накнаде за 
прикључење на дистрибутивну мрежу доноси Регулаторна комисија.  
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Општим условима  за испоруку и снабдијевање електричном 
енергијом  чланом 37. став 4. прописано је да за прикључење 
електрана инсталисане снаге до 10 МW која користе обновљиве 
изворе енергије или ефикасну когенерацију које испуњавају услове 
прописане од стране дистрибутера у складу са правилима 
Регулаторне комисије о подстицању производње из обновљивих 
извора и ефикасне когенерације: 
• дистрибутер израђује о свом трошку анализу могућности и 

услова за прикључење, те пројекат потребних измјена на 
постојећој мрежи ради обезбјеђења услова за прикључење 
електране, а 

• инвеститор сноси стварне трошкове нестандарног прикључка 
на дистрибутивну мрежу до мјеста у којем се прикључак спаја 
на дистрибутивну мрежу и стварне трошкове потребнихх 
измјена на постојећој мрежи. 

Чланом 38. (прикључак већег капацитет од потребног кориснику 
мреже) и чланом 40. (обештећење корисника мреже) Општих услова 
се детаљно разрађују случајеви расподјеле трошкова у случају 
изградње прикључка већег капацитета од потребног и накнадног 
прикључења других корисника мреже. 
 
 

(ј) Молимо да опишете како се трошкови прикључка и техничке 
адаптације приписују произвођачима и/или операторима 
преносног и/или дистрибутивног система? Како оператори 
преносног и дистрибутивног система могу надокнадити ове 
трошкове инвестирања? Да ли је планирана модификација ових 
правила о подјели трошкова за будућуност? Које промјене 
предвиђате и који резултати се очекују?  

       (Постоји неколико опција за трошкове прикључења на 
дистрибутивну мрежу. Земље чланице ће вјероватно изабрати 
једну или комбинацију више њих. На основу зарачунавања 
"дубоког"трошка прикључења, пројектант постројења које 
производи електричну енергију из ОИЕ сноси неколико трошкова 
који се односе на мрежну инфраструктуру (прикључење на мрежу, 
јачање мреже и ширење). Други приступ је зарачунавање 
"плитког" трошка прикључка, што значи да пројектант сноси само 
трошак прикључка на мрежу, али не трошкове јачања и ширења 
(ово је уграђено у мрежне тарифе и плаћају га купци). Сљедећа 
варијанта је када се сви трошкови прикључка подржавају  и када 
их покривају мрежне тарифе). 
 
У Републици Српској према донесеним прописима из ове области 
присутан је модификовани модел "дубоког" трошка прикључења 
када је у питању прикључење малих електрана на 
електродистрибутивну мрежу, што подразумијева стварне трошкове 
нестандарног прикључка на дистрибутивну мрежу до мјеста у којем 
се прикључак спаја на дистрибутивну мрежу и стварне трошкове 
потребних измјена на постојећој мрежи. 
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(k) Постоје ли правила за подјелу трошка између почетно и накнадно 

прикључених произвођача? Ако нема, како се користи за накнадно 
прикључене произвођаче узимају у обзир? 
 
Општим условима  за испоруку и снабдијевање електричном 
енергијом  чланом 38. прописано је да ако дистрибутер пројектује 
нестандарни прикључак већег капацитета од капацитета који је 
ускладу са техничким правилима дистрибутера (типске изведбе 
елемената прикључка) одговара кориснику мреже, нема право 
захтјевати од крајњег купца/инвеститора да сноси додатне трошкове 
због изградње прикључка већег капацитета или крајњи 
купац/инвеститор може преузети обавезу да сноси све додатне 
трошкове или дио додатних трошкова из претходног става  и у том 
случају има право да од дистрибутера надокнади те трошкове по 
динамици и условима који се дефинишу уговором о прикључењу. 
Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији је 
предвидио да оператор дистрибутивног система, уз сагласност 
Регулаторне комисије, доноси правилник којим се уређују начин, 
услови и поступак за прикључење на мрежу постројења која користе 
ОИЕ, начин остваривања погодности приликом прикључења на 
мрежу, правила и критеријуме за подјелу трошкова изградње 
електроенергетске мреже и техничког прилагођавања постојеће 
мреже између нових произвођача. 

 
(l)  Како ће се осигурати да оператори преносног и дистрибутивног 

система обезбиједе новим произвођачима који желе да буду 
прикључени информације о трошковима, тачан временски овкир 
за процесирање њихових захтјева и индикативни временски оквир 
за њихово прикључење на мрежу? 

 
Рјешењем о утврђивању накнаде за прикључење објеката крајњих 
купаца на дистрибутивну мрежу, које је донијела Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске и које је доступно на 
интернет станици Регулаторне комисије, утврђена је накнада за све 
типове стандарног и нестандарног прикључка по елементима 
прикључка тако да је цијена нестандардног прикључка који се 
користи и за прикључење производних објеката оквирно унапријед 
позната док је Правилником о методолигији за утврђивање накнаде 
за прикључење на дистрибутивну мрежу, главом В Поступак 
утврђивања накнаде за прикључење прописана процедура и 
поступак подношења захтјева од стране оператора дистрибутивног 
система и документовања трошкова изградње прикључка. 
Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном 
енергијом и другим подзаконским актима је обезбијеђено да 
дистрибутер на захтјев будућег корисника мреже понуди приједлог 
уговора о прикључењу на дистрибутивну мрежу који ће између 
осталог садржавати и информације о трошковима и процјењеним 
временским оквиром за прикључење на дистрибутивну мрежу.  
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4.2.7. Рад електричне мреже (члан 16(2) и члан 16(7)и (8) Директиве 2009/28/ЕЗ) 

(a) Како се пренос и дистрибуција електричне енергије из ОИЕ гарантују 
од стране оператора преносног и дистрибутивног система? Да ли је 
приоритет или гарантовани приступ осигуран? 
 
 
Закон о обновљивим изворима енергије је дефинисао погодности 
приликом прикључења на мрежу и предности у приступу мрежи како је 
већ објашњено. 
Правилником о подстицању производње електричне енергије из 
обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у глави III - Право на 
обавезан откуп, гарантовану откупну цијену и премију у члану 10. је 
прописано да: 
• Произвођач електричне енергије из обновљивих извора или у 

ефикасној когенерацији може стећи право на обавезан откуп по 
гарантованој откупној цијени ако поднесе комплетан захтјев за 
стицање права на подстицај и ако: 
- задовољава критеријуме прописане чланом 6. тачка а) или б) овог 

правилника, изузев производног постројења на вјетар чија је 
инсталисана снага већа од 10 МW и ефикасног когенеративног 
постројења чија је инсталисана снага већа од 10 МW, мања од 30 
МW и одредбом члана 6. став (2) овог правилника;; 

-  посједује Сертификат који издаје Регулаторна комисија у складу 
са Правилником о сертификату. 

• Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени стиче се ако 
су поред критеријума и услова из става (1) овог члана, задовољени и 
услови прописани чланом 6. тачка в) овог правилника, што се 
доказује потврдом за енергију. 

Такође, овим правилником у члану 9. је прописана предност у приступу 
мрежи за произвођаче који остварују право на обавезан откуп по 
гарантованим цијенама. 
 
 

(b) Како се осигурава да оператори преносног система, приликом 
диспечирања електричне енергије коју производе постројења дају 
приоритет онима који користе ОИЕ? 
 
Закон о обновљивим изворима енергије је дефинисао погодности 
приликом прикључења на мрежу и предности у приступу мрежи како је 
већ објашњено. 
Оператори дистрибутивног система су такође и корисници дозвола за 
обављање дјелатности издатих од стране Регулаторне комисије. 
Регулаторна комсија у склопу својих редовних активности врши надзор 
над радом ових корисника дозвола којима се провјерава и овај сегмент 
рада дистрибутера. 
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(c) Како се оперативне мјере које се односе на мрежу и тржиште 
узимају у озбир у циљу минимизирања ограничења електричне 
енергије из ОИЕ? Које врсте мјера су планиране и када се очекује 
спровођење? (Тржишни и мрежни дизајн који омогућава 
интеграцију различитих ресурса би могао покрити мјере као што су 
трговање које је ближе стварном времену (промјена од дана-
унапријед до прогрозирања унутар-дана и поново планирање 
произвођача), гомилање тржишних подручја, осигуравање 
ефикасног прекограничног интерконективног капацитета и 
трговине, побољшана сарадња сусједних оператора система, 
коришћење унапријеђених алатки за комуникацију и контролу, 
управљање на страни потражње и активно учешће на тржиштима на 
страни потражње (кроз двостране комуникационе системе - 
паметно мјерење), повећана дистрибуисана производња и домаће 
складиштење (нпр. електрична кола) са активним управљањем 
дистрибутивних мјера (паметне мјере). 
 

- 
(d) Да ли је регулаторно тијело за енергетику обавијештено о овим 

мјерама? Да ли оно има надлежност за надзирање и спровођење 
ових мјера? 

- 
 

(e) Да ли су постројења која производе електричну енергију из ОИЕ 
интегрисана у тржиште електричне енергије? Можете ли молимо 
описати како? Шта су њихове обавезе везано за учешће на тржишту 
електричне енергије? 
 
Произвођачи електричне енергије из обновљивих извора енергије 
произведену електричну енергију могу продавати или оператору 
система подстицања (у случају да су остварили право на подстицај) 
или самостално на тржишту. 

 
(f)  Каква су правила за зарачунавање преносних и дистрибутивних 

тарифа произвођачима електричне енергије из ОИЕ? 
 
Произвођачи електричне енергије из ОИЕ који има право на обавезан 
откуп и гарантовану откупну цијену не плаћају ништа, осим дијела 
трошкова балансирања, што је прописано чланом 10, став (3) 
Правилника о подстицању: 
 
„Произвођач из става (1) овог члана, који је дужан да пријави дневни 
распоред рада, плаћа 25% трошкова балансирања, док се остатак 
трошкова надокнађује из накнаде за обновљиве изворе и ефикасну 
когенерацију.“ 
 
Произвођач електричне енергије који продаје електричну енергију на 
тржишту и остварује право на премију сам обезбјеђује приступ мрежи, 
припадност балансној групи и сноси трошкове балансирања. 
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4.2.8. Интеграција биогаса у мрежу за биогас (члан 16(7) и члан 16(9)и (10) 
Директиве 2009/28/ЕЗ) 
(a) Како се обезбјеђује да зарачунавање преносних и дистрибутивних  

тарифа не врши дискриминацију против гаса из ОИЕ? 
 

- 
 

(b) Да ли оцјена спроведена о потреби ширења гасне мрежне 
инфраструктуре за олакшавање интеграције гаса из ОИЕ? Шта је 
резултат? Ако није, хоће ли бити такве процјене? 

 

- 
 

(c) Да ли су објављена техничка правила о прикључењу на мрежу и 
тарифе за прикључење за биогас? 
 
Законом о гасу ("Службени гласник Републике Српске", бр. 86/07 и 
121/12“) уређује се начин организовања, регулацијa и 
функционисањe сектора природног гаса, услови за уредно, 
квалитетно и сигурно снабдијевање купаца природног гаса, начин 
обављања дјелатности из сектора природног гаса на територији 
Републике Српске. Чланом 1. став 3. наведеног закона, дефинисано је 
да се одредбе закона односе и на биогас. Такође Законом о 
цјевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и 
дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Службени гласник Републике 
Српске", број 52/12), којим се између осталог уређује цјевоводни 
транспорт, услови за безбједан и несметан цјевоводни транспорт 
гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцију гасовитих 
угљоводоника, пројектовање и изградња, испитивање и пуштање у 
рад цјевовода, у члану 2. дефинисано је да су гасовити и течни 
угљоводоници и природни гас, био-гас, гас из постројења за 
гасификацију и њихове смјесе итд. 
Правилником о тарифној методологији у систему транспорта, 
дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом 
("Службени гласник Републике Српске", број 09/09), који је усвојила 
Регулаторна агенција, није посебно обрађен биогас нити се наводи да 
се одредбе правилника односе на биогас.  
(Производња биогаса до сада се углавном уско и искључиво 
посматрала повезана са производњом топлотне и електричне 
енергије.  

 
4.2.9.  Даљинско гријање и развој инфраструктуре за хлађење (члан 16(11) 

Директиве 2009/28/ЕЗ) 
(а) Молимо да дате процјену потребе за нову инфраструктуру за 

даљинско гријање и хлађење користећи ОИЕ и доприносећи циљу из 
2020. На основу ове процјене, постоје ли планови за промовисање 
такве инфраструктуре у будућности? Шта су очекивани доприноси 
великих постројења за биомасу, соларна и геотермална постројења у 
системима за даљинско гријање и системима за хлађење? 

- 
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4.2.10. Биогорива и друге биотечности - критеријуми одрживости и 
верификација усклађености (чланови 17 до 21 Директиве 2009/28/ЕЗ). 
Сљедећи дио националног акционог плана треба да објасне будућу 
стратегију земаља чланица везано за испуњење критеријума 
одрживости за биогорива и биотечности и верификацију усклађености 
са шемом. 
(a) Како ће се спровести критеријуми одрживости за биогорива и 

биотечности на државном нивоу? (Да ли је планирана легислатива 
за спровођење? Какав ће бити институционални поредак?) 
 
Имајући у виду да је коришење обновљивих извора енергије од 
општег интереса за Републику Српску, у плану је нормативно уређење 
области производње и кориштења обновљивих извора енергије у 
саобраћају. На основу искустава европских земаља, биће донесена 
одлука о систему и критеријумима који ће се примјењивати за оцјену 
одрживости биогорива и биотечности. Законским и подзаконским 
актима, између осталог, биће дефинисане методе (начин) и услови 
примјене критеријума одрживости у производњи и кориштењу 
биогорива и биотечности, који ће бити усклађени са захтјевима 
Директиве 2009/28/ЕЗ. 

 
(b) Како ће се осигурати да биогорива и биотечности који се рачунају 

ка државном циљу из ОИЕ, ка државним обавезама из ОИЕ и/или 
буду квалификовани за финансијску подршку усклађену са 
критеријумима одрживости који су дати у члану 17(2) до (5) 
Директиве 2009/28/ЕЗ? (Да ли ће постојати државна 
институција/ тијело које је одговорно за надзирање/ 
верификовање усклађености са критеријумима?) 
 
 
Праћење испуњености критеријума одрживости и начин доказивања 
испуњености критеријума биће правно нормирано законом и 
подзаконским актима . 
 Међутим, Уредбом о врстама, садржају и квалитету биогорива у 
горивима за моторна возила („Службени гласник Републике Српске“, 
број 82/07) прописан је минимални садржај биогорива у горивима за 
моторна возила, врсте биогорива и својства квалитета биогорива, 
обавезе дистрибутера и начин доказивања усаглашености квалитета 
биогорива. Предметна уредба, која је дјелимично усклађена са 
Директивом 2003/30/ЕЗ, није дефинисала обавезу доказивања и 
праћења критеријума одрживости, те није ни именовано тијело које 
би било надлежно за послове у овој области.  

 
 

(c) Ако ће државно регулаторно тијело/орган надзирати испуњење 
критеријума, да ли такво регулаторно тијело/орган већ постоји? Ако 
постоји, молимо презицирајте. Ако не постоји, када се предвиђа 
његово формирање? 
 
Наведено тијело/орган не постоји, а биће правно нормирано законом и 
подзаконским актима. 
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(d) Молимо да дате информације о постојању државног закона о 

урбанизму и државног регисxтра за верификовање усклађености са 
чланом 17(3) до (5) Директиве 2009/28/ЕЗ. Како привредни актери 
могу имати приступ информацијама? (Молимо да дате информације о 
постојању правила и разлици између различитих статуса земљишта, 
као што је биолошка разноликост земљишта, заштићено подручје, итд; 
и о надлежном државном тијелу које ће надзирати овај земљишни 
регистар и промјене у статусу земљишта). 

 
- 
 

(e) Када је ријеч о заштићеним подручјима, молимо да дате 
информације по којим државним, европским или међународним 
режимом заштите се класификују. 
 
 
Зашићена подручја се у складу са постојећим Законом о заштити 
природе (Службени гласник Републике Српске, број 20/14),  класификују 
на сљедећe типове односно категорије, усаглашене са категоријама  
Свјетске уније за заштиту природе (IUCN): 

1) строги резерват природе - категорија Ia , 
2) посебни резерват природе (подручје дивљине) - категорија Ib, 
3) национални парк - категорија II  
4) споменик природе - категорија III, 
5) заштићено станиште (подручје управљања стаништем или врстом,  

- категорија IV, 
6) заштићени пејзажи - категорија V, 

- заштићени природни пејзажи и 
- заштићени културни пејзажи и 
- парк природе 

7) заштићено подручје са одрживим коришћењем природних 
ресурса - категорија VI; 
- парк шума и 
-  објекти обликоване природе (споменик парковске архитектуре); 

 
Наведене тзв IUCN категорије заштићених подручја су  уведене у  
законску процедуру 2008. године када је измијењен Закон о заштити 
природе (пречишћен текст закона објављен у „Службеном гласнику 
Републике Српске“, број 113/08).   Наведеним измјенама уведени су 
нови подтипови и категорије заштићених подручја, чиме је постигнута 
диверзификација постојећих категорија заштићених подручја, омогућена 
већа слобода   приликом њиховог одређивања и проглашавања, а са 
друге стране олакшава се детерминисање појединих области према 
специфичностима.   
Просторним планом Републике Српске до 2015 године, такођер су 
потврђене наведене категорије заштићених подручја.   
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(f) Каква је процедуре за промјену статуса земљишта? Ко надзире и 

извјештава на државном нивоу о статусним промјенама земљишта? 
Колико често се ажурира урбанистички регистар (мјесечно, годишње, 
двогодишње, итд)? 

 
- 
 

(g) Како се осигурава и верификује усклађеност са одредбама добрих 
пољопривредно-еколошких пракси и другим условима (заштите 
околине, здравља, животињског и биљног свијета/cross-compliance) 
(према члану 17(6) Директиве 2009/28/ЕЗ)? 

 
- 
 

(h) Да ли намјеравате да помогнете у изради добровољне/их шема 
"сертификације" за одрживост биогорива и биотечности као што је 
описано у другом подставу члана 18(4) Директиве 2009/28/ЕЗ? Ако да, 
како? 

- 
 

4.3. Шеме подршке за промовисање употребе енергије из ОИЕ у електричној 
енергији које примјењује земља чланица или група земаља чланица 
Шеме подршке могу бити регулаторне, које обезбјеђују циљеве и/или 
обавезе. Оне могу обезбиједити финансијску подршку било за инвестирање 
или за вријеме рада постројења. Постоје такође софт мјере као што су 
информативне, едукативне или кампање подизања свијести. Како су софт 
мјере горе описане, ова процјена треба да се фокусира на регулаторне и 
финансијске мјере. 

Молимо вас да опишете постојеће шеме са правним упућивањем, детаље 
шеме, трајање (указујући почетак и крај), прошли утицај и објасните да ли се 
планирају реформа или будућу шеме и до када. Шта су очекивани резултати? 

Регулација 

Регулација може поставити циљ(еве) и обавезе. У случају да постоји таква 
обавеза, молимо дајте детаље: 

(a) Каква је правна обавеза за ову обавезу/циљ? 
 
 
Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији („Службени 
гласник Републике Српске“, број 39/13 и 108/13). 
Циљ овог закона је да промовише производњу електричне и топлотне енергије 
из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији и употребу енргије из 
обновљивих извора у транспорту, ради потрошње на домаћем тржишту и 
повећање удјела у бруто финалној потрошњи енергије, те да обезбиједи развој 
подстицајних механизама, регулаторног оквира и техничке инфраструктуре за 
обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију. 
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Прије доношења Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији правни основ представљао је Закон о енергетици (Службени 
гласник Републике Српске, број 49/09). Наиме, чланом 27. став 3. овог закона је 
прописано сљедеће: 
 
„Влада ће на приједлог Министарства донијети Уредбу којом прописује мјере 
које доприносе остварењу циљева, а који се односе на повећање: 

а)   укупне производње енергије из обновљивих извора, 
б) учешће потрошње електричне енергије произведене из обновљивих 

извора и ефикасних когенеративних постројења у укупној потрошњи 
електричне енергије у Републици Српској и 

в) учешће потрошње биогорива у укупној потрошњи горива за 
транспорт.“ 

 
 

(b) Постоје ли посебни циљеви за технологију? 

 
Посебне технологије су наведене у Закону о обновљивим изворима енергије и 
ефикасној когенерацији и то: 

• Хидро                                                   
• Геотермалне 
• Соларне 

- Фотонапонске 
- Концентр. соларне 

• Вјетар 
• Биомаса 

- Чврста 
- Биогас 

• Биотечности 
• Геотермална 

Уредбом о планирању производње и потрошње енергије из ОИЕ (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 2/14) су дефинисани циљеви по технологијама, а 
исто ће бити дефинисано и Акционим планом. 

 

 

(c) Које су конкретне обавезе/циљеве годишње (по технологији)? 
Индикативни (оквирни) циљеви по годинама, прије доношења Закона о 
обновљивим изворима енергије, били су дефинисани подзаконским актима 
(уредбама). 
 
 

(d) Ко мора да испуни услове? 

- 

 

(e) Шта је посљедица неиспуњења? 

- 
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(f) Постоји ли механизам за надзирање испуњења? 
 

 
У складу са чланом 11. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији, Министарство надлежно за енергетику врши сваке године 
анализу остварења производње и потрошње енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији у односу на Акциони план ради оцјене и евентуалних 
измјена мјера којима се подстиче производња и потрошња енергије из 
обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.  
 

 

(g) Постоји ли механизам за модификовање обавеза/циљева? 
 
Чланом 11. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији 
и чланом 27. Закон о енергетици је предвиђено да Министарство врши анализу 
остварења производње и потрошње енергије из ОИЕ и у ефикасној 
когенерацији, ради оцјене и евентуалних измјена мјера којима се подстиче 
производња и потрошња енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној 
когенерацији. 
 
 

Финансијска подршка 
Финансијска подршка се може класификовати на различите начине. Примјери: 

Финансијска подршка за инвестиције, капиталне грантове, кредите са малом 
каматом, ослобођања од пореза или смањења, рефундација пореза, тендерске 
шеме, обавезе ОИЕ са или без зелених сертификата (зелени сертификати којима 
се може трговати), feed-in тарифе, feed-in премије, добровољне шеме 

За сваку шему коју користите, молимо да дате детаљан опис одговорајући на 
сљедећа питања. 

a) Име и кратак опис шеме? 

 
Законом о обновљивим изворима енергије члан 29. прописано је да 
Регулаторна комисија за енергетику, уз сагласност Владе, доноси:  

 
Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих 
извора и у ефикасној когенерацији којим се у члану 1. прописује: 
а) услови и поступак за остваривање права на подстицај; 
б) критеријуми и поступак за остваривање права на подстицај за производна 

постројења у експлоатацији која су извршила реконструкцију; 
в) критеријуми за умањење подстицајних мјера за производна постројења 

која су у периоду инвестирања примила државну помоћ; 
г) мјерење, очитање и обрачун електричне енергије за коју се остварује право 

на подстицај; 
д) период на који се остварује право на подстицај и закључивање уговора о 

подстицају; 
        ђ)   начин утврђивања трошкова рада Оператора система подстицаја; 
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е) начин провјере расположивих капацитета и количина електричне енeргије 
за подстицање и издавање одговарујићих потврда од стране Оператора 
ситема подстицаја; 

ж) методологија за утврђивање гарантоване откупне цијене електричне 
енергије и премије; 

з) начин утврђивања износа средстава потребних за функционисање система 
подстицања производње електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији и начин израчунавања и наплате накнаде за 
обезбјеђење тих средстава и 

и) друга питања од значаја за спровођење система подстицања као што су 
размјена података у систему подстицаја и купопродаја електричне енергије у 
систему обавезног откупа. 
 
Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну 
енергију произведену из обновљивих извора или у ефикаснoj когенерацији 
којом се утврђују гарантоване откупне цијене и премије за електричну 
енергију произведену у постројењима која користе обновљиве изворе или у 
ефикасним когенеративним постројењима за која се остварује право на 
подстицај у складу са Правилником о подстицању производње електричне 
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији. 

 

b) Да ли је добровољна или обавезна шема? 
 

Шема је обавезујућа по “Feed-in“ тарифама. 

 

c) Ко управља шемом? (Тијело које спроводи, тијело које надзире) 
 

Законом о енергетици, Законом  о  електричној  енергији и Законом о 
обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији дефинисана је 
институционална структуру за оперативно спровођење система подстицаја, тј. 
прописане су надлежности Владе, односно министарства, Регулаторне комисије 
и Оператора система подстицања. 
 
 

d) Које су мјере предузете за осигуравање расположивости неопходног 
буџета/фонда за постизање државног циља? 

 
Законом о енергетици и Законом о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији прописан је начин обезбјеђења средстава за подстицање. 
Да би се обезбједила подребна финансијска средства Регулаторна комисија је 
уз сагласност Владе донијела подзаконске акте у циљу спровођења подстицаја 
производње из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији и то: 

- Правилник о подстицању производње електричне енергије из 
обновљивих извора и у ефикасној когенерацији; 

- Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за 
електричну енергију произведену из обновљивих извора или у 
ефикаснoj когенерацији. 

50 

 



- Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне 
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији 

 
У Правилнику о подстицању производње електричне енергије из обновљивих 
извора и у ефикасној когенерацији и члану 55. став 1. и 2. je прописано: 
 

   Средства за подстицање производње електричне енергије из обновљивих 
извора и у ефикасној когенерацији обезбјеђују се из накнаде за обновљиве 
изворе и ефикасну когенерацију (у даљем тексту: накнада) која се обрачунава 
свим крајњим купцима електричне енергије у Републици Српској. 
 
Из накнаде обезбјеђују се средства за: 

а) укупни износ обрачунатих премија за електричну енергију произведену у 
обновљивим изворима и ефикасној когенерацији; 

б) покривање трошкова изравнања ненамјерних одступања произвођача 
који остварују право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени 
или право на обавезан откуп за стара постројења (трошкови 
балансирања); 

в)  покривање трошкова рада Оператора система подстицања (ОСП); 
г)  покривање трошкова унапређења мјера енергетске ефикасности.» 

 
У члану 42. Правилника је прописана достава података за обрачун у систему 
обавезног откупа: 
 
- Оператор система сваког мјесеца врши обрачун укупно преузете електричне 

енергије од произвођача који користе право на обавезан откуп по 
гарантованој откупној цијени или право на премију и доставља извјештај 
произвођачу и Оператору система подстицаја у складу са Правилима рада за 
спровођења система подстицаја.  

- Оператор система доставља извјештај Оператору система подстицаја о 
укупно предатој електричној енергији крајњим купцима за све снабдјеваче 
крајњих купаца у Републици Српској, као и за самосталне квалификоване 
купце. 

- Снабдјевачи крајњих купаца у Републици Српској достављају извјештај 
Оператору система подстицаја о укупно продатој електричној енергији 
крајњим купцима и укупном обрачунатом износу накнаде садржане у 
издатим фактурама за утрошену електричну енергију у складу са Правилима 
рада за спровођења система подстицаја. 

 

e) Како су дугорочна сигурност и поузданост размотрене шемом? 
 

Период отплате уложених средстава утврђен је за период од 15 година колико 
је Правилником о подстицању прописано и трајање обавезног откупа по 
гарантованој откупној цијени. Регулаторна комисија је код утврђивања овог 
параметра узела у обзир чињеницу да гарантоване откупне цијене треба да 
привуку нове инвестиције како би се у коначном омогућило остварење 
производње планираних количина електричне енергије из обновљивих извора 
и ефикасне когенерације, водећи рачуна о нивоу развијености, а прије свега 
социјалној прихватљивости система подстицања у Републици Српској. 
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Осим заједничких економских претпоставки, унапријед су дефинисани технички 
и економски параметри који су карактеристични за сваку технологију у 
зависности од врсте енергетског извора, водећи рачуна да се подстакне 
инвестирање у најекономичнија нова постројења, односно постројења која 
користе најефикаснију расположиву технологију и на најисплативијим 
локацијама како би се постигао разуман однос између користи од подстицања 
обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације и трошкова за друштво у 
цјелини. 
 
 
 

f) Да ли се шема периодично ревидује? Која врста повратне информације или 
механизма за подешавање постоји? Како је до сада шема оптимизована? 

 
 

У Правилнику о подстицању производње електричне енергије из обновљивих 
извора и у ефикасној когенерацији у члану 29. у наведеним ставовима 
прописано је: 
- Регулаторна комисија у складу са чланом 51. овог правилника најмање 

једном годишње провјерава ниво гарантованих откупних цијена и премија 
и по потреби их коригује новом одлуком, на коју даје сагласност Влада 
Републике Српске. 

- Приликом закључења првог уговора о исплати премије примјењују се 
цијене из одлуке која је на снази у вријеме закључења уговора при чему се 
висина премије у наредном периоду редовно усклађује са одлуком 
Регулаторне комисије о висини премије, на коју даје сагласност Влада 
Републике Српске. 

- У случају већих промјена курса конвертибилне марке из става (3) овог 
члана, Регулаторна комисија преиспитује и по потреби, уз сагласност Владе 
Републике Српске, коригује гарантоване откупне цијене које су важиле у 
вријеме закључења уговора о обавезном откупу по гарантованој откупној 
цијени. 

 
Члан 49. став 5. Правилника је прописао за референтну цијену: 
- Регулаторна комисија преиспитује референтну цијену најмање једном 

годишње, а по потреби и чешће. 
 

Према члану  51. је прописано преиспитивање гарантоване откупне цијене и 
премије на следећи начин: 
Регулаторна комисија провјерава напредак у развоју технологија за производњу 
електричне енергије из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији ради 
усклађивања гарантоване откупне цијене са промијењеним технолошким 
условима, имајући у виду расположиви потенцијал и планирано учешће 
различитих обновљивих извора и ефикасних когенеративних постројења за 
производњу електричне енергије утврђено Уредбом. 
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Према члану 52. Правилника, корекције гарантоване цијене због промјене 
цијене гаса је: 
- Корекција гарантоване откупне цијене која је важила у вријеме закључења 

уговора о обавезном откупу по гарантованој откупној цијени врши се у 
случају производње електричне енергије у ефикасним когенеративним 
постројењима која као гориво користе природни гас. 

- У случају из става (1) овог члана гарантована откупна цијена се коригује у 
дијелу варијабилног трошка који се односи на обрачун трошкова горива, на 
начин да се цијена гаса усклађује са важећом велепродајном цијеном гаса у 
Републици Српској. 

- Регулаторна комисија прати кретање велепродајних цијена природног гаса у 
Републици Српској и најмање једном годишње преиспитује и по потреби 
врши корекцију гарантоване откупне цијене. 

 
Према члану 55. потребни износ накнаде за обновљиве изворе и ефикасну 
когенерацију је: 
- Регулаторна комисија утврђује потребни износ накнаде за наредну годину 

на основу утврђених гарантованих откупних цијена и премија, одобрених 
трошкова за рад Оператора система подстицаја, планираних трошкова 
балансирања, планиране производње из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији усклађене са Акционим планом, салда укупно прикупљених 
средстава кроз накнаду и исплаћених средстава за функционисање система 
подстицаја у претходној години, законом утврђеног процента за фонд за 
заштиту животне средине и енергетске ефикасности и планиране потрошње 
крајњих купаца у Републици Српској. 

 
Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих 
извора и у ефикасној когенерацији, као и Одлука о висини гарантованих 
откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих 
извора или у ефикасноj когенерацији ступају на снагу и примјењују се осмог 
дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. 
 
 

g) Да ли се подршка разликује зависно од технологије? 
 
 

Ниво гарантованих откупних цијена које су утврђене Одлуком о висини 
гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из 
обновљивих извора или у ефикаснoj когенерацији, заснован је на врсти 
обновљивих извора и количинама електричне енергије које се подстичу, а које 
су утврђене Уредбом и на бази података о инвестицијама и трошковима за 
постројења која производе електричну енергију из обновљивих извора или у 
ефикасној когенерацији, а који су били доступни за поједине изворе енергије 
како у Стратегији развоја енергетике Републике Српске, тако и у расположивим 
студијама о обновљивим изворима енергије других земаља које су већ одмакле 
у развоју система подстицања.  
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h) Шта су очекивани утицаји у погледу производње енергије? 

 
Подстицаји производње електричне енергије из обновљивих извора утврђују се 
у сврху остваривања електроенергетске политике Владе Републике Српске. 
Законом о енергетици прописано је да електроенергетску политику води Влада 
Републике Српске, а том политиком се, између осталог, обезбјеђују могућности 
коришћења различитих примарних извора енергије, употреба обновљивих 
извора за производњу енергије и брига за ефикасно коришћење енергије.  

 
Према члану 27. Закона о енергетици: 
- Коришћење обновљивих извора енергије и ефикасна когенерација су од 

општег интереса за Републику Српску. 
- Коришћење обновљивих извора енергије и ефикасном когенерацијом 

обезбјеђује се смањење употребе фосилних горива и негативних утицаја на 
животну средину, као и ефикасно коришћење енергије, подстиче се развој 
нових технологија, разноликост извора енергије и повећава сигурност 
снабдијевања, те дугорочно смањује зависност од увоза енергије. 

 
Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији поред тога 
дефинисано је да се подстицањем производење обновљивих извора 
обезбјеђује: 
- допринос заштити животне средине смањењем негативних утицаја употребе 

фосилних горива, 
- подршка реализацији циљева о климатским промјенама и испуњење услова 

из међународних уговора,  
- повољнији амбијент за домаће и стране инвеститоре, 
- подстицање, увођење, примјена и развој нове опреме и технологија, те 

развој домаће економије у цјелини,  
- допринос одрживом развоју, отварање нових радних мјеста и развој 

предузетништва у енергетици,  
- дугорочно обезбјеђење енергије, повећање сигурности снабдијевања 

електричном енергијом и развој електроенергетског сектора у цјелини, 
- рационалније коришћење и разноликост примарних извора енергије, 

стварање услова за регионални развој, посебно у руралним и неразвијеним 
областима и  

- претпоставке за квалитетно збрињавање неких врста отпада. 

 

i) Да ли је подршка условљена за испуњење критеријума енергетске 

ефикасности? 

Није 

 
(ј) Да ли је то постојећа мјера? Можете ли молимо вас назначити државну 

легислативу која то регулише? 
 

- 
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(k) Да ли је ово планирана шема? Када ће бити оперативна? 
 

Ратификацијом Уговора о енергетској заједници Југоисточне Европе, Босна и 
Херцеговина и Република Српска преузеле су обавезу да ускладе своје 
законодавство са правним тековинама Европске уније у области електричне 
енергије, при чему прописи Републике Српске и Босне и Херцеговине треба да 
се у потпуности ускладе са одредбама Директиве 2003/54 о унутрашњем 
тржишту енергије и Директиве 2001/77 о промовисању електричне енергије 
произведене из обновљивих извора на унутрашњем тржишту, по термин плану 
датом у Анексу Уговора. Ове одредбе су постале обавезујуће од 1. јула 2007. 
године и оне обавезују надлежна тијела у Босни и Херцеговини да утврде 
индикативне циљеве учешћа електричне енергије из обновљивих извора у 
укупној потрошњи за период од 10 година, мјере којима се планирају постићи 
ти циљеви и да подносе периодичне извјештаје о постизању постављених 
циљева. 
 

 

(l) Који су датуми за почетак и крај (трајање) одређени за читаву шему? 

 
 

Према члану 25. Правилника о подстицању производње електричне енергије из 
обновљивих извора и у ефикасној когенерацији трајање права на подстицај је 
прописана: 
- Произвођачи електричне енергије у новим производним постројењима који 

остварују право на подстицај у складу са одредбама овог правилника имају 
право на обавезан откуп електричне енергије по гарантованој откупној цијени 
или право на премију у периоду од 15 година од дана почетка остваривања 
права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или права на премију.  

- Почетак остваривања права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени 
са премијом или права на премију сматра се моменат када произвођач почне, 
да у потпуности или дјелимично, продаје електричну енергију у систему 
обавезног откупа по гарантованој откупној цијени или да прима премију за 
продају електричне енергије на тржишту у количини која је једнака или већа од 
половине планиране годишње производње производног постројења, што се 
утврђује рјешењем о праву на подстицај.  

- Почетак рада производног постројења рачуна се од дана издавања употребне 
дозволе, односно у року од 60 дана од дана првог прикључења на мрежу за 
производно постројење за које се не издаје употребна дозвола. 

 

(n) Постоје ли максималне и минималне величине система које су подобне? 

 
Постоје и оне су прецизиране према технологијама производње и 
припадајућим количинама у Уредбама. 

Доношењем овог Акционог плана биће такође прецизиране количине према 
технологијама производње и припадајућим количинама. 
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(o) Да ли је могуће да је један те исти пројекат подржан од стране више од једне 
шеме подршке? Које се мјере могу гомилати?  

 
Према члану 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из 
обновљивих извора и у ефикасној когенерацији је прописано сњедеће: 
(1) Врсте подстицаја за производњу електричне енергије из обновљивих  извора 

или у ефикасној когенерацији су: 
а) погодности приликом прикључења на мрежу; 
б) предност у приступу мрежи (диспечирање); 
в) право на обавезан откуп електричне енергије; 
г) право на гарантовану откупну цијену ("Feed-in" тарифу); 
д) право на премију за потрошњу електричне енергије за властите потребе 
или продају на тржишту. 

(2)Произвођачи електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерациjи могу, у складу са одредбама овог правилника, могу остварити 
један или више врста подстицаја из става (1) овог члана. 

 
(p) Постоје ли регионалне/локалне шеме? Ако постоје, молимо да дате детаље о 

кориштењу истих критеријума.  
 

Не постоје. 
 
Посебна питања за финансијску подршку за инвестиције: 
a. Шта се даје шемом? (субвенције, капитални грантови, кредити са ниском 

каматом, ослобађање од пореза или смањење, рефундације пореза) 
- 

b. Ко може имати корист од ове шеме? Да ли је одређена за одређену 
технологију/ије? 

- 
c. Да ли се захтјеви периодично добијавају и одобравају или постоје периодични 

конкурси? Ако је ријеч о периодичним, можете ли молимо описати учесталост и 
услове? 

- 

Посебна питања за сертификате којима се може трговати: 
I. Постоји ли обавезан удио електричне енергије произведене из ОИЕ у 

укупном снабдијевању? 
II. Ко има обавезу? 

III. Постоје ли бандови посебни за сваку технологију? 

IV. Које технологије су покривене шемом? 

V. Да ли је дозвољена међународна трговина сертификатима? Који су услови? 

VI. Постоји ли најнижа цијена? 

VII. Постоји ли казна за неиспуњење? 

VIII. Која је просјечна цијена за сертификате? Да ли је објављена? Гдје? 

IX. Шта је шема трговања за сертификате? 

- 
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  (ј)  Колико дуго може постројење учествовати у шеми? 

- 

Посебна питања за feed-in фиксне тарифе: 
 
a. Који су услови да се добије фиксна тарифа? 
 

Члан 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из 
обновљивих извора и у ефикасној когенерацији је прописао у ставу (1) врсте 
подстицаја за производњу електричне енергије из обновљивих извора или у 
ефикасној когенерацији гдје је у алинеји г) прописано право на гарантовану 
откупну цијену ("Feed-in" тарифу). 

У члану 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из 
обновљивих извора и у ефикасној когенерацији је прописана квалификованост за 
остваривање права на подстицај на следећи начин:  

Право на подстицај из члана 5. овог правилника може остварити произвођач 
електричне енергије у новом постројењу ако: 

а) производи електричну енергију користећи обновљиве изворе енергије на 
економски примјерен начин и уз заштиту животне средине у производном 
постројењу, како слиједи: 

− хидроелектрани инсталисане снаге до укључиво 10 МW, 
− вјетроелектрани,  
− соларној електрани са фотонапонским ћелијама инсталисане снаге до 

укључиво 1 МW, 
− геотермалној електрани инсталисане снаге до укључиво 10 МW, 
− електрани на био-масу инсталисане снаге до укључиво 10 МW, 
− електрани на био-гас инсталисане снаге до укључиво 1 МW,  
б) производи електричну енергију у ефикасном когенеративном постројењу 

инсталисане снаге до укључиво 30 МW; 
      в) инсталисани капацитети, односно производња електричне енергије у 

производним постројењима која користе обновљиве изворе или ефикасну 
когенерацију за кojе се остварује право на подстицај не прелазе количине за 
подстицање утврђене Акционим планом. 

 
Према члану 14. Правилника о подстицању производње електричне енергије из 
обновљивих извора и у ефикасној когенерацији прописани су критеријуми и 
услови за стицање права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени: 
(1) Произвођач електричне енергије из обновљивих извора или у ефикасној 

когенерацији може стећи право на обавезан откуп по гарантованој откупној 
цијени ако поднесе комплетан захтјев за стицање права на подстицај и ако: 
(а) задовољава критеријуме прописане одредбом члана 6. став (1) тачка а) 

или б) овог правилника, изузев производног постројења на вјетар чија је 
инсталисана снага већа од 10 MW и ефикасног когенеративног 
постројења чија је инсталисана снага већа од 10 MW, а мања од 30 MW и 
одредбом члана 6. став (2)  овог правилника; 

б) посједује Сертификат који издаје Регулаторна комисија у складу са 
Правилником о сертификату. 
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(2) Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени стиче се ако су 
поред критеријума и услова из става (1) овог члана, задовољени и услови 
прописани чланом 6. тачка в) овог правилника, што се доказује потврдом за 
енергију. 

 
Чланом 16. Правилника је прописано дјелимично право на гарантовану откупну 
цијену или премију: 
(1) У случају да су услови прописани чланом 6. тачка в) овог правилника 

дјелимично задовољени, те да се према потврди за енергију за производно 
постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора или 
у ефикасној когенарацији може подстицати само дио планиране 
производње електричне енергије, произвођач електричне енергије има 
право на гарантовану откупну цијену или премију за тај дио производње. 

(2) Произвођач електричне енергије из обновљивих извора или у ефикасној 
когенерацији из става (1) овог члана има право да: 
а) дио произведене електричне енергије за који не може остварити право 

откупа по гарантованој откупној цијени продаје Оператору система 
подстицаjа по референтној цијени за обавезан откуп или 

б) да сву произведену електричну енергију продаје на тржишту, при чему 
за дио продате електричне енергије за који може остварити право на 
подстицај добија премију. 

(3) У случају да услови прописани чланом 6. тачка в) овог правилника нису 
задовољени произвођач електричне енергије из обновљивих извора 
енергије или у ефикасној когенерацији има право на обавезан откуп по 
референтној цијени, уколико није у могућности да самостално обезбиједи 
пласман произведене електричне енергију на тржиште. 

 
Произвођачу који може остварити дјелимично право на подстицај или право на 
обавезан откуп по референтној цијени Регулаторна комисија доставља нацрт 
рјешења како би се изјаснио о понуђеним опцијама из става (2) и (3) овог члана.  

 
 
 
b. Постоје ли ограничења на укупну количину електричне енергије годишње 

или на инсталисану снагу која има право на тарифу? 
 

Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, члан 21. став 
(1), тачка б) прописује да право на подстицај може остварити произвођач 
електричне енергије ако, између осталог,количине електричне енергије, 
односно инсталирани капацитети производних постројења  не прелазе 
количине за подстицање дефинисане Акционим планом. 

Исто је било прописано Уредбом о производњи и потрошњи енергије из 
обновљивих извора и когенерације(„Службени гласник Републике Српске“, број 
28/11 и 39/11) те Уредбом о планирању производње и потрошње енергије из 
обновљивих извора(„Службени  гласник Републике Српске“, број 2/14). Након 
доношења овог Акционог плана ови подзаконски акти се стављају ван употребе. 
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c. Да је то посебна шема за технологију? Који су тарифни нивои за сваку? 

 

 
Према члану II Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за 
електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикаснoj 
когенерацији је прописано: 
1) Гарантоване откупне цијене и премије за електричну енергију произведену у 
постројењима која користе обновљиве изворе енергије или у ефикасним 
когенеративним постројењима за која се остварује право на подстицај  и које су 
тренутно на снази, износе: 
 

Тип електране према врсти 
извора енергије и инсталисаној 

снази 

 
Продаја у обавезном откупу по 

гарантованим откупним цијенама  
 

Продаја на тржишту и 
потрошња за 

властите потребе 

Гарант. 
откупна 
цијена 

 
KM/kWh 

 
Референтна 

цијена 
 

KM/kWh 

Премија (у 
гарантованој 

цијени) 
 

KM/kWh 

 
Референтна 

цијена 
 

KM/kWh 

 
Премија 

 
 

KM/kWh 

 Хидроелектране        

• до укључиво 1 МW 0,1541  0,0541 0,1000  0,0793  0,0748 

• преко 1 МW до укључиво 5 МW 0,1327  0,0541 0,0786  0,0793 0,0534 

• преко 5 МW до укључиво 10 МW 0,1245  0,0541 0,0704  0,0793 0,0452 
Вјетроелектране  
(гарантована откупна цијена за 
постројења до укључиво 10 МW, a 
премија без ограничења)  

0,1652 0,0541 0,1111 0,0793 0,0859 

Електране на чврсту биомасу       

• до укључиво 1 МW 0,2413  0,0541 0,1872  0,0793 0,1620 

• преко 1 МW до укључиво 10 МW 0,2261  0,0541 0,1720  0,0793 0,1468 
Електране на пољопривредни биогас 
до укључиво 1 MW  0,2402  0,0541 0,1861  0,0793 0,1609 

Геотермална постројења до 10 МW 0,2146 0,0541 0,1605 0,0793 0,1353 

Конвенционални извори енергије у ефикасном когенеративном постројењу 
(гарантована откупна цијена за постројења инсталисане снаге до укључиво 10 МW, а премија за 
продају на тржишту и потрошњу за властите потребе за постројења инсталисане снаге до 
укључиво 30 МW) 
• Нова когенеративна постројења на 

гас до укључиво 1 МW 
0,2117 0,0541 0,1576 0,0793 0,1324 

• Нова когенеративна постројења на 
гас од 1 МW до укључиво 10 МW  

0,1864 0,0541 0,1323 0,0793 0,1071 

• Нова когенеративна постројења на 
лигнит до укључиво 1 МW 

0,1197 0,0541 0,0656 0,0793 0,0404 

• Нова когенеративна постројења на 
лигнит од 1 МW до укључиво 10 
МW  

0,0882 0,0541 0,0341 0,0793  0,0089 
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Соларне електране са 
фотонапонским ћелијама 
према мјесту изградње 
 
 

Продаја у обавезном откупу по 
гарантованим откупним цијенама 

Продаја на тржишту 
и потрошња за 

властите потребе 
Гарант. 
откупна 
цијена 
KM/kWh 

Референтна 
цијена 

KM/kWh 

Премија (у 
гарантованој 

цијени) 
KM/kWh 

Референтна 
цијена 

KM/kWh 

Премија 
 

KM/kWh 

Гарантоване откупне цијене и премије до 30. априла 2014. године 

 на објектима до укључиво 50 kW 0,3638 0,0541 0,3097 0,0793 0,2845 
 на објектима преко 50 kW до 

укључиво 250 kW 0,3168 0,0541 0,2627 0,0793 0,2375 

 на објектима преко 250 kW до 
укључиво 1 MW 0,2543 0,0541 0,2002 0,0793 0,1750 

 на земљи до укључиво 250 kW 0,2944 0,0541 0,2403 0,0793  0,2151 
 на земљи преко 250 kW до 

укључиво1 MW 0,2355 0,0541 0,1814 0,0793 0,1562 

Гарантоване откупне цијене и премије од 1. маја 2014. године 

 на објектима до укључиво 50 kW 0,3398 0,0541 0,2857 0,0793 0,2605 
 на објектима преко 50 kW до 

укључиво 250 kW 0,2947 0,0541 0,2406 0,0793 0,2154 

 на објектима преко 250 kW до 
укључиво 1 MW 0,2358 0,0541 0,1817 0,0793 0,1565 

 на земљи до укључиво 250 kW 0,2735 0,0541 0,2194 0,0793  0,1942 
 на земљи преко 250 kW до 

укључиво1 MW 0,2181 0,0541 0,1640 0,0793 0,1388 

 

 
2) Цијене и премије из подтачке 1) ове тачке не садрже порез на додату 
вриједност. 
 
Према члану III Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за 
електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикаснoj 
когенерацији је прописано: 
Гарантоване откупне цијене утврђене овом одлуком примјењују се код откупа 
електричне енергије од произвођача који су стекли право на обавезан откуп 
електричне енергије по гарантованим откупним цијенама. 

 

 

d. Постоје ли други критеријуми за разликовање тарифа? 

 

- 

e. Колико дуго се гарантује фиксна тарифа? 

 
Чланом 25. Правилника о подстицању производње електричне енергије из 
обновљивих извора и у ефикасној когенерацији је прописано трајање права на 
подстицај: 
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- Произвођачи електричне енергије у новим производним постројењима 
који остварују право на подстицај у складу са одредбама овог 
правилника имају право на обавезан откуп електричне енергије по 
гарантованој откупној цијени или право на премију у периоду од 15 
година од дана почетка остваривања права на обавезан откуп по 
гарантованој откупној цијени или права на премију.  

- Почетак остваривања права на обавезан откуп по гарантованој 
откупној цијени са премијом или права на премију сматра се моменат 
када произвођач почне, да у потпуности или дјелимично, продаје 
електричну енергију у систему обавезног откупа по гарантованој 
откупној цијени или да прима премију за продају електричне енергије 
на тржишту у количини која је једнака или већа од половине 
планиране годишње производње производног постројења, што се 
утврђује рјешењем о праву на подстицај. 

- Почетак рада производног постројења рачуна се од дана издавања 
употребне дозволе, односно у року од 60 дана од дана првог 
прикључења на мрежу за производно постројење за које се не издаје 
употребна дозвола. 
 

f. Да ли су предвиђена тарифна подешавања у шеми?  

 
Члан 29. став (5) и (6) Правилника о подстицању производње електричне 
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији је прописао: 

- Цијена за обавезан откуп по референтној цијени (гарантована откупна 
цијена умањена за премију) једнака је просјечној цијени на прагу 
електране за снабдијевање тарифних купаца, утврђеној у складу са 
одредбама Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку, 
за период до истека прелазног периода из члана 44. овог правилника, а 
за период након потпуног отварања тржишта године једнака је 
просјечној продајној цијени по којој Оператор система подстицаја 
продаје електричну енергију произведену из обновљивих извора 
енергије или у ефикасној когенерацији на тржишту, при чему се висина 
референтне цијене у периоду откупа редовно усклађује са одлуком 
Регулаторне комисије на коју сагласност даје Влада Републике Српске  

- У случају већих промјена курса конвертибилне марке из става (3) овог 
члана, Регулаторна комисија преиспитује и по потреби, уз сагласност 
Владе Републике Српске, коригује гарантоване откупне цијене које су 
важиле у вријеме закључења уговора о обавезном откупу по 
гарантованој откупној цијени. 

 
Према члану 51. Правилника је прописано преиспитивање гарантоване откупне 
цијене и премије: 

Регулаторна комисија провјерава напредак у развоју технологија за производњу 
електричне енергије из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији ради 
усклађивања гарантоване откупне цијене са промијењеним технолошким 
условима, имајући у виду расположиви потенцијал и планирано учешће 
различитих обновљивих извора и ефикасних когенеративних постројења за 
производњу електричне енергије утврђено Уредбом.  
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Чланом 52. Правилника прописује се корекција гарантоване откупне цијене због 
промјене цијене гаса : 

- Корекција гарантоване откупне цијене која је важила у вријеме 
закључења уговора о обавезном откупу по гарантованој откупној цијени 
врши се у случају производње електричне енергије у ефикасним 
когенеративним постројењима која као гориво користе природни гас. 

- У случају из става (1) овог члана гарантована откупна цијена се коригује у 
дијелу варијабилног трошка који се односи на обрачун трошкова горива, 
на начин да се цијена гаса усклађује са важећом велепродајном цијеном 
гаса у Републици Српској. 

- Регулаторна комисија прати кретање велепродајних цијена природног 
гаса у Републици Српској и најмање једном годишње преиспитује и по 
потреби врши корекцију гарантоване откупне цијене. 

 

 

Посебна питања за feed-in премије: 

a. Који су услови да се добије премија? 
 

Члан 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из 
обновљивих извора и у ефикасној когенерацији је прописао у ставу (1) врсте 
подстицаја за производњу електричне енергије из обновљивих извора или у 
ефикасној когенерацији гдје је у алинеји д) прописано je право на премију за 
потрошњу електричне енергије за властите потребе или продају на тржишту. 
 
У члану 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из 
обновљивих извора и у ефикасној когенерацији је прописана квалификованост 
за остваривање права на подстицај на следећи начин: 
Право на подстицај из члана 5. овог правилника може остварити произвођач 
електричне енергије ако: 

а) производи електричну енергију користећи обновљиве изворе енергије 
на економски примјерен начин и уз заштиту животне средине у 
производном постројењу, како слиједи: 

− хидроелектрани инсталисане снаге до укључиво 10 МW, 
− вјетроелектрани,  
− соларној електрани са фотонапонским ћелијама инсталисане снаге до 

укључиво 1 МW, 
− геотермалној електрани инсталисане снаге до укључиво 10 МW, 
− електрани на био-масу инсталисане снаге до укључиво 10 МW, 
− електрани на био-гас инсталисане снаге до укључиво 1 МW,  
б) производи електричну енергију у ефикасном когенеративном 

постројењу инсталисане снаге до укључиво 30 МW; 
в) инсталисани капацитети, односно производња електричне енергије у 

производним постројењима која користе обновљиве изворе или 
ефикасну когенерацију за кojе се остварује право на подстицај не 
прелазе количине за подстицање утврђене Акционим планом. 
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Према члану 14. Правилника о подстицању производње електричне 
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији прописано је da 
произвођач електричне енергије из обновљивих извора или у ефикасној 
когенерацији може стећи право на обавезан откуп по гарантованој откупној 
цијени ако поднесе комплетан захтјев за стицање права на подстицај и ако: 
а) задовољава критеријуме прописане чланом 6. тачка а) или б) овог 

правилника, изузев производног постројења на вјетар чија је 
инсталисана снага већа од 10 MW и ефикасног когенеративног 
постројења чија је инсталисана снага већа од 10 MW, а мања од 30 MW и 
одредбом члана 6. став (2) овог правилника; 

б) посједује Сертификат који издаје Регулаторна комисија у складу са 
Правилником о сертификату. 

 
Према члану 15. Правилника о подстицању производње електричне 
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији прописани су 
критеријуми и услови за стицање права на премију: 
- Произвођач електричне енергије из обновљивих извора или у ефикасној 

когенерацији може стећи право на премију за произведену електричну 
енергију коју користи за потрошњу за властите потребе или продају на 
тржишту Републике Српске, ако испуњава критеријуме и услове 
прописане чланом 14. став (1) и чланом 6. тачка в) овог правилника и ако 
није стекао право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени. 

- Поред произвођача из става (1) овог члана право на премију има 
произвођач електричне енергије из ефикасног когенеративног 
постројења чија је инсталисана снага већа од 10 MW, а мања од 30 MW и 
произвођач електричне енергије из производног постројења на вјетар 
чија је инсталисана снага већа од 10 MW, ако посједује Сертификат и ако 
су задовољени услови прописани чланом 6. тачка в) овог правилника. 

- Премија за дио произведене електричне енергије која служи за 
покривање потрошње за властите потребе једнака је премији за продају 
на тржишту Републике Српске. 

- Произвођач електричне енергије који остварује право на премију за 
потрошњу електричне енергије за властите потребе може вишак 
произведене електричне енергије пласирати у мрежу по гарантованој 
откупној цијени или остварити премију за продају те енергије на 
тржишту Републике Српске .  

- Произвођач електричне енергије из обновљивих извора или у ефикасној 
когенерацији има право на премију за потрошњу за властите потребе 
или продају на тржишту Републике Српске ако је тржишна цијена нижа 
од гарантоване откупне цијене. 

Чланом 16. Правилника је прописано дјелимично право на гарантовану 
откупну цијену или премију: 
- У случају да су услови прописани чланом 6. тачка в) овог правилника 

дјелимично задовољени, те да се према потврди за енергију за 
производно постројење које производи електричну енергију из 
обновљивих извора или у ефикасној когенарацији може подстицати 
само дио планиране производње електричне енергије, произвођач 
електричне енергије има право на гарантовану откупну цијену или 
премију за тај дио производње. 
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- Произвођач електричне енергије из обновљивих извора или у ефикасној 
когенерацији из става (1) овог члана има право да: 
а) дио произведене електричне енергије за који не може остварити 

право откупа по гарантованој откупној цијени продаје Оператору 
система подстицаjа по референтној цијени за обавезан откуп или 

б) да сву произведену електричну енергију продаје на тржишту, при чему 
за дио продате електричне енергије за који може остварити право на 
подстицај добија премију. 

- У случају да услови прописани чланом 6. тачка в) овог правилника нису 
задовољени произвођач електричне енергије из обновљивих извора 
енергије или у ефикасној когенерацији има право на обавезан откуп по 
референтној цијени, уколико није у могућности да самостално 
обезбиједи пласман произведене електричне енергију на тржиште. 

- Произвођачу који може остварити дјелимично право на подстицај или 
право на обавезан откуп по референтној цијени Регулаторна комисија 
доставља нацрт рјешења како би се изјаснио о понуђеним опцијама из 
става (2) и (3) овог члана. 

 

 
b.    Постоји ли ограничење на укупну количину електричне енергије 

произведене годишње или инсталисане снаге која има право на премију? 
 
 

У складу са Законом о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 39/13 и 108/13) 
произвођач електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасниој 
когенерацији  може остварити право на гарантовану откупну цијену (Feed-in 
тарифу) или премију ако количине електричне енергије, односно инсталисани 
капацитети не прелазе количине за подстицање дефинисане Акционим планом. 
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 Табела А) Количине подстицане електричне енергије из обновљивих извора по годинама 2009. до 2014. године 

 

 
 
 
 
 

  2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh 

Хидро 1.10 4.50 1.10 4.50 6.55 29.0 22.9 102.60 28.35 127.13 32,06 149,55 

 

<1MW 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 2.03 1.80 8.10 2.25 10.13 3.00 13.50 

1MW-5MW 1.10 4.50 1.10 4.50 5.10 22.50 17.10 76.50 21.10 94.50 23.36 110.40 

5MW-10MW 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.50 4.00 18.00 5.00 22.50 5.70 25.65 

Геотермалне 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Соларне: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.25 0.84 1.00 1.05 1.25 3,00 3,60 

• Фотонапон. 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.25 0.84 1.00 1.05 1.25 3,00 3,60 

• концентрисане соларне 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Вјетар 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 10.00 20.00 40.00 25.00 50.00 30.00 60.00 

Биомаса 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 2.23 3.30 8.91 4.13 11.14 4.95 13.37 

• чврста 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 5.91 2.50 7.39 3.00 8.87 

• биогас 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 3.00 1.63 3.75 1.95 4.50 

• биотечности 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно 1.10 4.50 1.10 4.50 12.59 41.50 47.04 152.51 58.53 189.52 70.01 226.52 
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Табела B) Количине подстицане електричне енергије из обновљивих извора по годинама 2015. do 2020. године 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh 

Хидро 37,97 175,23 49,09 224,83 60,71 276,99 71,87 326,24 94,81 428,76 112,36 507,12 

 

<1MW 
4.70 21,30 6.86 30,90 9.60 43,20 11,95 53,78 14,90 67,20 17,88 80,50 

1MW-5MW 
27.32 128.35 35.54 164.60 43.76 200.87 51.98 237.23 68.62    309.99 81.10 364.50 

5MW-10MW 5.95 25.58 6.69 29.33 7.35 32.92 7.94 35.23 11.29 51.57 13.38 62.12 

Геотермалне 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соларне: 3,25 3,90 3,45 4,14 3,65 4,38 3,85 4,62 4,05 4,86 4,20 5,00 

• Фотонапон. 
3,25 3,90 3,45 4,14 3,65 4,38 3,85 4,62 4,05 4,86 4,20 5,00 

• концентрисане соларне 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Вјетар 35,00 70,00 45,00 90,00 55,00 110,00 65,00 130,00 85,00 170,00 100,00 200,00 

Биомаса 5,78 15,60 7,43 20,05 9,08 24,51 10,73 28,97 14,03 37,88 16,50 44,56 

• чврста 
3,50 10,35 4,50 13,30 5,50 16,26 6,50 19,22 8,50 25,13 10,00 29,56 

• биогас 
2,28 5,25 2,93 6,75 3,58 8,25 4,23 9,75 5,53 12,75 6,50 15,00 

• биотечности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно 82,00 264,72 104,97 339,02 128,44 415,87 151,45 489,82 197,89 641,39 233,06 756,68 
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Табела C) Количине подстицане електричне енергије у когенеративним постројењима 2009. do 2020. године 
 
 
 
 
 

 
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh 

Фосилна 
горива 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3,35 13,94 6,70 27,89 10,05 41,83 11,73 48,80 15,08 62,75 18,43 76,69 21,78 90,63 28,48 118,52 33,50 139,44 

- чврста 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.32 1.79 0.64 3.58 0.96 5.37 1.12 6.27 1.44 8.06 1.76 9.85 2.08 11.64 2.72 15.22 3.20 17.91 

- гасовита 0 0 0.00 0 0.00 0.00 3.03 12.15 6.06 24.31 9.09 36.46 10.61 42.53 13.64 54.69 16.67 66.84 19.70 78.99 25.76 103.30 30.3 121.5266 

деп.гас 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 1.18 1.80 2.36 2.70 3.55 3.15 4.14 4.05 5.32 4.95 6.50 5.85 7.68 7.65 10.05 9,00 11.82 

Укупно 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4,25 15,12 8,50 30,25 12,75 45,38 14,88 52,94 19,13 68,07 23,38 83,19 27,63 98,31 36,13 128,57 42,50 151,26 
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c. Да ли је она алтернатива фиксној тарифи? 

- 

 

d. Да ли је посебна шема за технологију? Који су нивои премије за сваку? 

 
Гарантоване откупне цијене и премије за електричну енергију 
произведену у постројењима која користе обновљиве изворе енергије 
или у ефикасним когенеративним постројењима за која се остварује 
право на подстицај дате су у табели у поглављу „Посебна питања за feed-
in фиксне тарифе“, под тачком с.  

 

 

e. Постоји ли најнижа цијена и/или ограничење за премију? Молим 

прецизирајте. 

- 

 

f. Колико дуго се гарантује цијена премије? 

 
Чланом 25. Правилника о подстицању производње електричне енергије 
из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији је прописано трајање 
права на подстицај: 
- Произвођачи електричне енергије у новим производним 

постројењима који остварују право на подстицај у складу са 
одредбама овог правилника имају право на обавезан откуп 
електричне енергије по гарантованој откупној цијени или право на 
премију у периоду од 15 година од дана почетка остваривања права 
на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или права на 
премију.  

- Почетак остваривања права на обавезан откуп по гарантованој 
откупној цијени са премијом или права на премију сматра се 
моменат када произвођач почне, да у потпуности или дјелимично, 
продаје електричну енергију у систему обавезног откупа по 
гарантованој откупној цијени или да прима премију за продају 
електричне енергије на тржишту у количини која је једнака или већа 
од половине планиране годишње производње производног 
постројења, што се утврђује рјешењем о праву на подстицај.  

- Почетак рада производног постројења рачуна се од дана издавања 
употребне дозволе, односно у року од 60 дана од дана првог 
прикључења на мрежу за производно постројење за које се не издаје 
употребна дозвола. 
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g. Да ли је предвиђено подешаване тарифе у шеми?  
 
      Према члану 29. Правилника прописано је сљедеће: 

- Цијене електричне енергије за обавезан откуп по гарантованој 
откупној цијени и висина премије утврђују се, у складу са 
методологијом прописаном овим правилником, посебном одлуком 
Регулаторне комисије, на коју даје сагласност Влада Републике 
Српске. 

- Регулаторна комисија у складу са чланом 51. овог правилника 
најмање једном годишње провјерава ниво гарантованих откупних 
цијена и премија и по потреби их коригује новом одлуком, на коју 
даје сагласност Влада Републике Српске. 

- Приликом закључења уговора о обавезном откупу по гарантованим 
откупним цијенама примјењују се цијене из одлуке која је на снази у 
вријеме закључења уговора, осим у случају већих промјена курса 
конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини и 
у случају прописаном одредбама члана 52. овог правилника. 

- Приликом закључења првог уговора о исплати премије за електричну 
енергију реализовану на тржишту или потрошену за властите 
потребе, примјењују се цијене из одлуке која је на снази у вријеме 
закључења уговора при чему се висина премије у наредном периоду 
редовно усклађује са одлуком Регулаторне комисије о висини 
премије, на коју сагласност даје Влада Републике Српске. 

- Цијена за обавезан откуп по референтној цијени (гарантована 
откупна цијена умањена за премију) једнака је просјечној цијени на 
прагу електране за снабдијевање тарифних купаца, утврђеној у 
складу са одредбама Правилника о тарифној методологији и 
тарифном поступку, за период до истека прелазног периода из члана 
44. овог правилника, а за период након потпуног отварања тржишта 
године једнака је просјечној продајној цијени по којој Оператор 
система подстицаја продаје електричну енергију произведену из 
обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији на 
тржишту, при чему се висина референтне цијене у периоду откупа 
редовно усклађује са одлуком Регулаторне комисије на коју 
сагласност даје Влада Републике Српске. 

- У случају већих промјена курса конвертибилне марке из става (3) овог 
члана,   Регулаторна комисија преиспитује и по потреби, уз сагласност 
Владе Републике Српске, коригује гарантоване откупне цијене које су 
важиле у вријеме закључења уговора о обавезном откупу по 
гарантованој откупној цијени. 

Према члану 52. Правилника прописано је сљедеће: 
- Корекција гарантоване откупне цијене која је важила у вријеме 

закључења уговора о обавезном откупу по гарантованој откупној 
цијени врши се у случају производње електричне енергије у 
ефикасним когенеративним постројењима која као гориво користе 
природни гас. 
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- У случају из става (1) овог члана гарантована откупна цијена се 

коригује у дијелу варијабилног трошка који се односи на обрачун 
трошкова горива, на начин да се цијена гаса усклађује са важећом 
велепродајном цијеном гаса у Републици Српској. 

- Регулаторна комисија прати кретање велепродајних цијена 
природног гаса у Републици Српској и најмање једном годишње 
преиспитује и по потреби врши корекцију гарантоване откупне 
цијене. 

 

 

h. Посебна питања за тендерисање: 

I. Која је учесталост и величина тендера? 

- 

II. Које технологије су одређене? 

- 

III. Да ли је интегрисана са развојем мреже? 

- 

 
4.4. Шеме подршке за промовисање коришћења енергије из ОИЕ у гријању и 

хлађењу које примјењује земља чланица или група земаља чланица 
Молимо слиједите структуру тачке 4.3 и примијените питања на мјере 
подршке које су дате за коришћење ОИЕ у сектору гријања и хлађења. 
Молимо размотрите сљедеће додатне ставке: 
(a) Како су шеме подршке за електричну енергију из ОИЕ прилагођене за 

подстицање коришћења CHP из ОИЕ? 
 

У складу са Законом о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији (чл. 21. став 1. и 2. ) право на подстицај може остварити 
произвођач електричне енергије ако производи електричну енергију у 
новом постројењуефикасне когенерације снаге закључно са 10 MWe. 
Такође право на премију може остварити и произвођач чије постројење 
има инсталисане снаге веће од 10 MW закључно са 30 MW. 
 
 

(b) Које шеме подршке постоје за подстицање коришћења даљинског 
гријања и хлађења користећи ОИЕ? 

 
Чланом 11. Став 2) Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији дефинисано је да министарство надлежно за енергетику 
сваке године врши анализу остварења производње и потрошње 
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у односу на 
Акциони план, ради оцјене и евентуалних измјена мјера којима се 
подстиче производња и потрошња енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији.   
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(c) Које шеме подршке постоје за подстицање коришћења гријања и 

хлађења у малом обиму, из ОИЕ? 
 

Чланом 32. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији дефинисано је да у циљу испуњења обавеза прописаних 
Акционим планом, које се односе на учешће обновљивих извора у 
производњи енергије за гријање и хлађење, Влада може увести сљедеће 
подстицајне мјере:  
а)  субвенције и друге олакшице за домаћу производњу и набавку 

опреме која се користи за потребе гријања и хлађења употребом 
обновљивих извора енергије (соларни колектори за припрему топле 
воде, топлотне пумпе за коришћење аеротермалне, геотермалне и 
хидротермалне енергије и друго), 

б) креирање локалног тржишта топлотне енергије произведене из 
обновљивих извора енергије увођењем регистра гаранције поријекла 
топлотне енергије,  

в)  увођење обавезе великим потрошачима топлотне енергије 
(индустријске и градске топлане) да дио топлотне енергије 
производе из обновљивих извора енергије и 

г)  друге подстицајне мјере. 
 
(d) Које шеме подршке постоје за подстицање коришћења гријања и 

хлађења из ОИЕ у индустријским апликацијама? 
 
- 

4.5. Шеме подршке за подстицање коришћења енергије из ОИЕ у транспорту 
које примјењује земља чланица или група земаља чланица 
Молимо слиједите структуру тачке 4.3 и примијените питања мјере подршке 
која су дата за коришћење ОИЕ у сектору транспорта. Молимо направите 
разлику према начину транспорта (као што је друмски транспорт, не-
друмски копнени транспорт). Молимо размотрите сљедеће додатне тачке: 
(a) Које су конкретне обавезе/циљеви годишње (по гориву или 

технологији)? 
 
Уредбом о врстама, садржају и кавлитету биогорива у горивима за моторна 
возила („Службени гласник Републике Српске“, број 82/07) дефинисан је 
просјечни годишњи садржај биогорива у свим горивима за моторна возила 
која се прометују на тржишту Републике Српске као горива за моторна возила, 
по годинама, како слиједи: 

− 2008. година – до 2,00% 
− 2009. година – до 3,00% 
− 2010. година – до 5,75% 

Садржај биогорива изражен је као проценат енергетске вриједности горива 
које се прометује као гориво за моторна возила, узимајући у обзир енергетске 
вриједности биогорива и фосилних горива. 

71 

 



С обзиром да се, до сада у Републици Српској, биогорива нису користила у 
сектору саобраћаја и да нису остварени циљеви дефинисани Уредбом, 
потребно је дефинисати нове циљеве до 2020. године. 
 
 
(b) Постоји ли разлика подршке према врсти горива или технологијама? 

Постоји ли посебна подршка за биогорива која испуњавају 
критеријуме члана 21(2) Директиве? 

- 
 

4.6. Посебне мјере за промовисање употребе енергије из биомасе 
 
Биомаса има важну улогу као примарна енергија у сва три сектора: гријању и 
хлађењу, електричној енергији и транспорту. Национална стратегија о 
биомаси је важна за планирање улоге и интеракције употреба енергије 
између крајњих корисника енергије и интеракције са другим неенергетским 
секторима. Стога, од земаља чланица се тражи да оцијене своје домаће 
потенцијале и повећану мобилизацију домаћих и увезених ресурса биомасе. 
Утицај на и интеракција са другим не-енергетским секторима (као што су 
прехрамбена индустрија, индустрија папира и целулозе, грађевинска 
индустрија, индустрија намјештаја, итд) треба да буде анализиран. 
 

4.6.1. Снабдијевање биомасом: и домаће и трговина 
Под овом тачком, земље чланице треба да оцијене снабдијевање 
домаће расположиве биомасе и потребу за увозом. 
 
Треба да постоји разлика између биомаса (А) из шуме - (1) директно 
(непосредно) и (2) индиректно снабдијевање; (Б) из пољопривреде и 
рибарства - (1) директно обезбијеђене и (2) нуспроизводи/прерађени 
усјеви; и (Ц) из отпада - (1) биоразградиви дио општинског/градског 
чврстог отпада, (2) биоразградиви дио индустријског чврстог отпада и 
(3) блато из канализације. Подаци су потребни за горе поменуте прве 
под-категорије, док је детаљнија информација оптимална. Међутим, 
збројене цифре ће одразити сљедећу категоризацију и дати 
информације у дијеловима Табеле 7. Улоге увоза (ЕУ и не-ЕУ) и извоза 
(по могућности, ЕУ и не-ЕУ) морају бити рефлектоване. 
 
Молимо да имате у виду да дрвена иверица, брикети и пелети могу 
бити било из директног снабдијевања или индиректног снабдијевања 
из шуме. Ако је информација о пелетима укључена у табелу, она треба 
да каже да ли сировина долази из директног или индиректног 
снабдијевања. 
У случају биогаса или биогорива, количина сировина треба да буде 
детаљно дата у Табели 7, не износ прерађене залихе. Разумије се да је 
за увозе и извоз, количина залиха биомасе за биогорива тежа да се 
установи и процјене могу бити неопходне. Алтернативно, ако је 
информација о увозима дата на основу увоза биогорива, она мора бити 
назначена у табели. 
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Табела 7: Снабдијевање биомасом  у 2009. 
 
 

Сектор 
поријекла 

 Износ 
домаћих 
ресурса 26 

увезено извезено Нето 
износ 

 
 

 
 ЕУ Не-ЕУ ЕУ/Не- 

ЕУ 

А) Биомаса из 
шуме 27 : 

Од чега:       

1. директно снабдијевање дрвеном 
биомасом из шума и других шумовитих 
површина за производњу енергије 

       

Опционо - ако је информација на 
располагању, може даље дати износ 
сировине која припада овој категорији:: 

a) сјеча дрва/обарање 
b) остаци од сјече 
дрва/обарања (врхови, грање, 
кора дрвета, пањеви) 
c) остаци управљања 
пејзажима (дрвна биомаса из 
паркова, вртова, дрвореда, 
жбуња) 
d) остало (молимо да 
ефинишите) 

 0 0 0    
д   

  
4     

  
    

  
 

у   
  

2. Посредно снабдијевање дрвном 
биомаса за производњу енергије 

      

Опционо - ако има информација, 
можете даље разрадити  

a) остаци из пилана, обраде 
дрвета, индустрије намјештаја (кора, 
пиљевина) 

b) нуспроизводи из индустрије 
целулозе и папира (црна 
течност, терпентин) 

c) обрађено дрво-гориво 

d) пост потрошачко 
рециклирано дрво 
(рециклирано дрво за 
производњу енергије, дрвени 
отпад из домаћинства) 
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  е) остало (молимо да 

дефинишете) 

      

Б) Биомаса из 
пољопривред
е и рибарства  

Од чега:       

1. пољопривредни усјеви и производи 
из рибарства непосредно обезбијеђени 
за производњу енергије  

      

Опционо – ако су информације 
доступне, можете их даље разрадити: 

a) обрадиви усјеви (житарице, 

уљарице, шећерна репа, 

силажни кукуруз), 

b) плантаже 

c) дрвеће са кратком 

ротацијом 

d) други енергетски усјеви 

(траве) 

e) алге 

f) остало (молимо да 

ефинишите) 

 

      

2. Пољопривредни 
нуспроизводи/прерађени остаци и 
нуспроизводи рибарства за 
производњу енергије 

      

Опционо  - ако су информације 
доступне, можете их разрадити: 

a) слама 
b) ђубриво 
c) животињска маст 
d) месо и коштано брашно 
e) погача нус-производ 

(укључујући погачу од 
зрна уљарица и погачу 
послије цијеђења 
маслиновог уља – за 
енергетске сврхе) 

f) биомаса из воћарства 
(укључујући љуске, језгро) 

g) нуспроизводи рибарства 
h) исјечци од лозе, маслина, 

воћки 
i) остало (молимо 

дефинишите) 

      

Ц) Биомас из 
отпада: 

Од чега:       

1. Биоразградиви дио градског чврстог 
отпада укључујући биоотпад 
(биоразградиви отпад из дворишта и 
паркова, храна и кухињски отпад из 
домаћинства, ресторана, припреме 
хране и малопродајних објеката и 
сличан отпад из постројења за прераду 
хране) и депонијски гас 

      

2. Биоразградиви дио индустријског 
отпада (укључујући папир, картон, 
палете) 

      

3. Канализациони муљ       
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Молимо да објасните фактор претварања/методологију израчунавања која је 
горе кориштена за претварање количине расположивих ресурса у примарну 
енергију. 
Молимо да прецизирате на којој основи је израчунат биоразградиви дио градског 
чврстог отпада и индустријског отпада. 
Молимо да користите Табелу 7а да дате процијењени допринос коришћења 
енергије биомасе у 2015. и 2020. години (Слиједећи категоризацију коришћену у 
Табели 7) 
 
 
 

 
Извор података: Студија оправданости коришћења биомасе у Републици Српској, ЈПШ 
„Шуме РС“ а.д. Соколац, ИРПЦ Бања Лука, 2013. година 
Извор података: Програм коришћења шумске биомасе из шума РС, ЈПШ „Шуме РС“ а.д. 
Соколац, јуни 2013. године (на ову очекивану количину дрвне масе могло би се 
рачунати искључиво под  условом да се дијелови шуме који су узети у прорачун отворе 
шумским камионским путевима). 
(Ово је количина  огревног дрвета званично из шума у државном власништву без 
илегалне сјече шума).  Према Студији ЕнЗ ово износи око 330 ktoe. 

  2015 2020 

 Сектор поријекла Очекивана 
количина из 
домаћих извора 

Производња 
примарне 

енергије (ктое) 

Очекивана 
количина из 
домаћих извора 

Производња 
примарне 

енергије (ктое) 

А) Биомаса из 
шумарства: 

1. директно снабдијевање дрвном 
биомасом из шума и другог 
пошумљеног земљишта за производњу 
енергије 

733652 m3 1696356  MWh 
145,9 ktoe 

867283 m3 1977508  MWh 
170 ktoe (Студија 

биомасе 
Министарства 

шумарства) 
(Према Студији 

ЕнЗ то износи 330 
ktoe) 

  
2. индиректно снабдијевање дрвном 
биомасом за производњу енергије 

    

Б) Биомаса  из 
пољопривред
е и рибарства 

1. пољопривредни усјеви и производи 
из рибарства директно обезбијеђени за 
производњу енергије 

    

2. пољопривредни 
нуспроизводи/прерађени остаци и 
нуспроизводи рибарства за 
производњу енергије 

    

Ц) Биомаса из 
отпада: 

1. Биоразградиви дио градског чврстог 
отпада укључујући биоотпад 
(биоразградиви отпад из дворишта и 
паркова, храна и кухињски отпад из 
домаћинства, ресторана, припреме 
хране и малопродајних објеката и 
сличан отпад из постројења за прераду 
хране) и депонијски гас 

    

 2. Биоразградиви дио индустријског 
отпада (укључујући папир, картон, 
палете) 

    

 3. Канализациони муљ     

Табела 7а: Процијењено снабдијевање биомасом из домаћих извора у 2015. и 2020. 
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Шта је очекивана улога увезене биомасе до 2020? Молимо одредите количине које 
се очекују (ктое) и назначите могуће земље увоза. 
Поред информација које су горе дате, можете ли молимо вас описати тренутну 
ситуацију пољопривредног земљишта које се користи за назначену производњу 
енергије као што слиједи: 

 

 

Табела 8: Тренутно коришћење пољопривредног земљишта за производњу усјева 
намијењених за енергију у 2009. 

 
 
 

Пскихољопривредно земљиште коришћено за производњу одређених 
енергетских усјева 

Површина 
(ха) 

1) Земљиште кориштено за брзорастуће засаде (врба, топола)  

2) Земљиште кориштено за друге енергетске засаде као што су траве (реед цанарy грасс, сwитцх 
грасс, Мисцантхус), кинеска шећерна трска 
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4.6.2. Мјере за повећање расположивости биомасе, узимајући у обзир друге 
кориснике биомасе (сектор пољопривреде и шумарства) 

            Мобилизација нових извора биомасе: 
(a) Молимо наведите колико је земљиште деградирано. 

 
- 

(b) Молимо наведите колико има неискоришћене обрадиве земље. 
 

Према подацима из документа Основе заштите, коришћења и уређења 
пољопривредног земљишта Републике Српске као компоненте процеса 
планирања коришћења земљишта (октобар 2009. године) у Републици 
Српској је било запуштено 115364 хектара обрадивог пољопривредног 
земљишта, односно 4,7% од укупне површине обрадивог 
пољопривредног земљишта. 
 

(c) Да ли су планиране мјере за подстицање неискоришћене обрадиве 
земље, деградиране земље да се користи за енергетске сврхе? 

 
- 

(d) Да ли се планира коришћење енергије одређеног већ расположивог 
примарног материјала (као што је животињско ђубриво)? 

 
- 

(e) Да ли постоји посебна политика која промовише производњу и 
коришћење биогаса? Које врсте намјена се промовишу (локална, 
даљинско гријање, мрежа биогаса, интеграција у мрежу природног 
гаса)? 

- 
 

(f) Које мјере се планирају за унапређење технике управљања шумама 
у циљу повећања издвајања биомасе из шума на одрживи начин25? 
Како ће се побољшати управљање шумама у циљу повећања 
будућег раста? Које мјере се планирају за максимално повећање 
издвајања постојеће биомасе која се већ може користити у пракси? 
        
Производност у изданачким шумама је ниска и производни ефекат у 
овој категорији шума је незадовољавајући. Користећи методе његе, 
индиректне конверзије и реконструкције могуће је побољшати 
продуктивност и квалитет изданачких шума. Мјерама његе односно 
проредама у вјештачким подигнутим састојинама може се 
допринијети поправљању стања, посебно квалитета и продуктивности. 

25 Preporuke se mogu naći u izvještaju koji je objavila ad hoc Radna grupa II Stalni komitet za šumarstvo u 
julu 2008. o Mobilizaciji i efikasnom korišćenju drveta i ostataka od drveta za proizvodnju energije. 
Izvještaj se može naći na adresi: 
http://ec.europa.eu/agricultu/fore/publi/sfc_wgii_final_report_072008_en.pdf   
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Утицај на друге секторе: 

(g) Како ће се надзирати утицај коришћења енергије из биомасе на 
друге секторе засноване на пољопривреди и шумарству? Који су то 
утицаји? (Ако је могуће, молимо доставите информације и о 
квантитативним ефектима). Да ли је планирано надзирање ових 
утицаја у будућности? 

- 
 

(h) Какав развој се очекује у другим секторима заснованим на 
пољопривреди и шумарству који би могли имати утицај на 
коришћење енергије? (Нпр.да ли би побољшана 
ефикасност/продуктивност могла да повећа или смањи количину 
нуспроизвода доступних за енергетско коришћење?) 

- 
 

4.7. Планирано коришћење статистичких трансфера између земаља чланица и 
планирано учешће у заједничким пројектима са другим земљама 
чланицама и трећим земљама 

 У оквиру овог под-поглавља, мора бити описано очекивано коришћење 
механизама сарадње између земаља чланица и земаља чланица и трећих 
земаља. Ова информација треба да се осврне на оно што је предвиђено 
документом на који се упућује у члану 4.3. Директиве 2009/28/ЕЗ. 

- 

4.7.1. Процедурални аспект 
(а) Опишите државне процедуре (корак по корак) које су успостављене или 

треба да буду успостављене за уређивање статистичког трансфера или 
заједничког пројекта (укључујући одговорна тијела и контакт особе). 

 
- 

(b) Опишите средство путем кога приватна тијела могу предложити и 
учествовати у заједничким пројектима било са земљама чланицама 
или трећим земљама. 

 
- 

(c) Дајте критеријуме за одређивање када ће се користити статистички 
трансфери или заједнички пројекти. 

- 
 

(d) Шта ће бити механизам који ће укључити заинтересоване земље 
чланице у заједнички пројекат? 

- 
(e) Да ли сте вољни да учествујете у заједничким пројектима у другим 

земљама чланицама? Колико инсталисаног капацитета/електричне 
енергије или топлоте која се годишње произведе планирате да 
подржите? 

- 
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4.7.2. Процијењена прекорачена/вишак производња ОИЕ у поређењу са 
индикативном путањом која би могла бити пребачена на друге земље 
чланице 

    Молимо користите Табелу 9 за попуњавање тражених информација. 
 
 

4.7.3. Процијењени потенцијал за заједничке пројекте 
(a) У којим секторима можете понудити развој коришћења ОИЕ 

на вашој територији за потребе заједничких пројеката? 
- 

(b) Да ли је одређена технологија која треба да се развије? 
Колико инсталисаног капацитета/електричне енергије или 
топлоте произведене годишње? 

- 
(c) Како ће бити идентификована мјеста за заједничке 

пројекте?(На примјер, могу ли локалне и регионалне власти 
или промотер препоручити мјеста? Или, може ли пројекат 
учествовати без обзира на локацију?) 

- 
(d) Да ли сте свјесни потенцијала за заједничке пројекте у другим 

земљама чланицама или у трећим земљама? (У ком сектору? 
Колико капацитета? Шта је планирана подршка? За које 
технологије?) 

- 
(e) Да ли преферирате подршку за неке технологије? Ако да, које? 

- 
 

4.7.4. Процијењена потражње за ОИЕ која треба да буде задовољена 
нечим што није домаћа производња 

Молимо да користите Табелу 9 за попуњавање тражених информација. 
 

Табела 9: Процијењени вишак и/или дефицит производње ОИЕ у поређењу са индикативном 
путањом која може бити пренесена на/из других земаља чланица у (земљу чланицу)] (ктое) 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Процијењени вишак  
планском документу 

           

Процијењени вишак у 
НАПОИЕ 

- - - - - - - - +12,7 +1,3 - 

Процијењени мањак  у 
планском документу 

           

Процијењени мањак у 
НАПОИЕ 

- -07,3 -3,8 -24,5 -22,0 -14,2 -29,2 -16,1 - - - 
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5. ПРОЦЈЕНЕ 
 

5.1. Укупан допринос који се очекује од сваке технологије за ОИЕ за испуњење 
обавезујућих циљева из 2020 и индикативна прелазна путања за удјеле 
енергије из ОИЕ у електричној енергији, гријању и хлађењу и транспорту 
 
Допринос сваке технологије за ОИЕ за путању и циљеве из 2020 у 
електричној енергији, гријању и хлађењу и сектору транспорта треба да буде 
оцијењен дајући могући будући сценарио без нужног успостављања циљне 
технологије или обавезе. 
 
За сектор електричне енергије, и очекивани (акумулисани) инсталисани 
капацитет (у МW) и годишња производња (GWh) треба да буду назначени 
технологијом. За хидро, разлика треба да буде између постројења од мање 
од 1 МW, између 1 и 10 МW и преко 10 МW инсталисаног капацитета. За 
соларно постројење, детаљи треба да буду посебно дати за доприносе из 
фотонапонске соларне и концентрисане соларне електране. Подаци о 
енергији вјетра треба да буду назначени за копно и изван копна одвојено. За 
биомасу, разлика треба да буде између чврсте, гасовите и течне биомасе за 
електричну енергију. 
 
Приликом разматрања сектора гријања и хлађења, процјене и инсталисаног 
капацитета и производње треба да буду дате за геотермалне, соларне, 
топлотне пумпе и технологије биомасе, са пресјеком за задњу поменуту на 
чврсту, гасовиту и течну биомасу. Допринос од постројења даљинског 
гријања која користе ОИЕ треба да буде оцијењена. 
 
Допринос од различитих технологија циљу ОИЕ у сектору транспорта треба 
да буде назначен за обична биогорива (и биоетанол и биодизел), биогорива 
из отпада и остатака, биогорива из непрехрамбеног целулозног материјала 
или из дрвно-целулозног материјала, биогаса, електричне енергије из ОИЕ и 
хидрогена из ОИЕ поријекла. 
 
У случају да имате процјене о развоју употребе одређених технологија по 
регионима, можете ли молимо назначити то послије табеле? 
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Табела 10.а: Процјена укупног доприноса (инсталисани капацитет, бруто производња електричне енергије) који се очекује од сваке 
технологије ОИЕ у земљи чланици за испуњење обавезујућих циљева из 2020 и индикативне привремене путање за удјела енергије из 

ОИЕ у електричној енергији 2010-2014 
 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

МW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh 

Хидро 
 

727,18 2394,76 727,18 2394,76 732,63 2419,32 748,98 2492,9 754,43 2517,42 758,14 2540,04 

<1МW 0,86 4,08 0,86 4,08 1,31 6,10 2,66 12,18 3,11 14,20 3,86 17,77 

1МW—10 МW 14,32 67,92 14,32 67,92 19,32 90,42 34,32 157,92 39,32 180,42 42,28 199,47 

>10МW 712,00 2322,8 712,00 2322,8 712,0 2322,8 712,0 2322,8 712,0 2322,8 712,0 2322,8 

Од чега пумпна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Геотермална 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Соларна: 0 0 0 0 0,21 0,25 0,84 1,00 1,05 1,25 3,0 3,6 

фотонапонска 0 0 0 0 0,21 0,25 0,84 1,00 1,05 1,25 3,0 3,6 

Концентрисано соларно 
постројење 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Енергије плиме, таласа, 
океана 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

вјетра: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,00 36,00 

На копну 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,00 36,00 

Изван копна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биомаса: 0 0 0 0 1,28 2,82 5,10 11,28 6,38 14,10 7,65 16,91 

Чврста 0 0 0 0 0,50 1,48 2,00 5,91 2,50 7,39 3,00 8,87 

Биогас 0 0 0 0 0,76 1,34 3,10 5,36 3,88 6,71 4,65 8,05 
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26 Узети у обзир само оне које су у складу са критеријумима одрживости, Члан 5(1) Директиве 2009/28/ЕЗ, задњи параграф 

биотечности26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 
(ktoe) 

727,18 2394,76 
(205,9) 

727,18 2394,76 
(205,9) 

734,12 2422,39 
(208,3) 

754,92 2505,18 
(215,41) 

761,86 2532,77 
(217,78) 

786,69 2596,55 
(223,26) 

Од чега у CHP 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 2.26 4.70 9.06 5.88 11.32 7.05 13.58 
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Табела 10.б: Процјена укупног доприноса (инсталисани капацитет, бруто производња електричне енергије) који се очекује од сваке 
технологије ОИЕ у земљи чланици за испуњење обавезујућих циљева из 2020 и индикативне привремене путање за удјела енергије из 

ОИЕ у електричној енергији 2015-2020 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh 

хидро: 764,05 2565,53 775,17 2615,13 812,3 2715,36 924,51 3159,5 954,96 3302,16 1134,22 3632,08 

<1МW 5,56 25,38 7,72 34,98 10,46 47,28 12,81 57,86 15,76 71,28 18,74 84,58 

1МW-10 МW 46,49 217,35 55,45 257,35 64,33 297,21 73,14 
 

335,88 93,13 
 

424,98 107,7 
 

490,04 

>10МW 712,0 2322,8 712,0 2322,8 737,51 2370,87 838,56 2765,76 846,07 2805,90 1007,78 3057,46 

Пумпне/реверзибил
не 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Геотермалне 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Соларне 3,25 3,90 3,45 4,14 3,65 4,38 3,85 4,62 4,05 4,86 4,20 5,00 

Фотонапонске 3,25 3,90 3,45 
 

4,14 3,65 4,38 3,85 4,62 4,05 4,86 4,20 5,00 

Концентрисано 
соларно постројење 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Енергија плиме, 
таласа, океана 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Енергија вјетра: 51,00 102,00 70,00 140,00 90,00 180,00 100,00 200,00 100,00 200,00 100,00 200,00 

На копну 51,00 102,00 70,00 140,00 90,00 180,00 100,00 200,00 100,00 200,00 100,00 200,00 

Изван копна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биомаса 8,93 19,73 11,48 25,37 14,03 31,01 16,58 36,65 21,68 47,92 25,50 56,38 

Чврста 3,50 10,35 4,50 13,30 5,50 16,26 6,50 19,22 8,50 25,13 10,00 29,56 
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Pogledati fusnotu 24 

биогас 5,43 9,39 6,98 12,07 8,53 14,75 10,08 17,43 13,18 22,80 15,50 26,82 

биотечности27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 827,23 
 

2691,16 
(231,40) 

860,10 2784,64 
(239,44) 

919,98 2930,75 
(252,00) 

1044,93 3400,77 
(292,4) 

1080,69 3554,94 
(305,67) 

1263,92 3893,46 
(334,78) 

Од чега у  
CHP(комбинована 
постројења) 

8.23 15.85 10.58 20.38 12.93 24.90 15.28 29.43 19.98 38.49 23.50 45.28 
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31 

Uzmite u obzir samo one koji poštuju kriterijume održivosti, član 5(1) Direktive 2009/28/EC 
29 Iz ukupne potrošnje obnovljivog grijanja i hlađenja. 

Табела 11: Процјена укупног доприноса (крајња потрошња енергије) која се очекује од сваке технологије за ОИЕ у земљи чланици за 
испуњење обавезујућих циљева из 2020 и индикативне привремене путање за удјела енергије из ОИЕ у гријању и хлађењу 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Геотермална (без 
нискотемпературске 
геотермалне топлоте 
коришћене у топлотним 
пумпама) 

0 0 0,05 0,21 0,26 0,32 0,37 0,47 0,58 0,68 0,89 1,05 

Соларна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биомаса: 330,9 330,6 338,5 350,2 357,5 365,5 372,6 380,2 387,8 395,2 400,6 406,1 

Чврста 330,9 330,6 330,6 350,1 357,4 365,4 372,5 380,0 387,6 394,9 400,2 405,7 

Биогас 0 0 0,02 0,09 0,11 0,14 0,16 0,20 0,25 0,29 0,39 0,45 

биотечности28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обновљива енергија из 
топлотних пумпи:             

- од чега геотермална             
- од чега аеротермална 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- од чега хидротермална             

УКУПНО 333,9 333,9 338,6 350,4 357,8 366,0 373,1 380,7 388,4 395,9 401,5 407,2 

33 
 Од чега даљинско 
гријање 

3,30 3,30 3,38 3,63 3,71 3,79 3,87 4,04 4,20 4,37 4,70 4,94 

Од чега биомаса у 
домаћинствима29 330,6 330,6 334,8 346,8 354,1 362,3 369,3 376,7 384,2 391,6 396,8 402,3 
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За биогорива, узмите у обзир само она која су у складу са критеријумима одрживости, члан 5(1) 
посљедњег подстава. 

 
 
Биогорива која суукључена у члан 21(2) Директиве 2009/28/ЕЗ. Од укупне количине етанола/био-ЕТБЕ 
Биогорива која су укључена у члан 21(2) Директиве 2009/28/ЕЗ. Од укупне количине биодизела, биогорива 
која су укључена у члан 21(2) Директиве 2009/28/ЕЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 12: Процјена укупног доприноса који се очекује од технологије за ОИЕ у земљи 
чланици за испуњење обавезујућих циљева из 2020 и индикативне привремене путање 

за удјеле енергије из ОИЕ у транспорт 2010-2020 (ктое)35 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Биоетанол/ био-
ЕТБЕ 

          3,2 4 

36 
Од чега биомасе 
Члан  21.2 

            

37 
Од чега увезено 

          100% 70% 

Биодизел        6,7 14,1 25,8 28,5 38 

38 
Од чега биогорива 
члан 21.2 

            

39 
Од чега увезено 

         41% 49% 58% 

Хидроген из ОИЕ             

Обновљива 
електрична 
енергија 

            

Од чега друмски 
саобраћај 

            

Од чега не-
друмски саобраћај 

            

Остало (као што је 
биогас, биљна уља, 
итд), молимо да 
ефинишите 

            

40 
Од чега биогорива 
члан 21.2 

            

УКУПНО       6,7 14,1 25,8 31,7 42,0 
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У табелама 10 а) и 10 б) укупан допринос различитих технологија у производњи 
електричне енергије из обновљивих извора енергије до 2020. године износи око 334,8 
ктое (3893,6 GWh). 
 
Највећи допринос се очекује од производње електричене енергије у 
хидроелектранама. 
 
 
У систему Електропривреде Републике Српске поред постојећих великих 
хидроелектрана, раде већ више од 50 година, 4 мале хидроелектране и то: МХЕ 
Богатићи, инсталисане снаге 8 MW (30,56 GWh), МХЕ Месићи, инсталисане снаге 3,08 
MW (18,12 GWh), МХЕ Тишћа инсталисане снаге 2,1 MW (4,16 GWh) и МХЕ Власеница, 
инсталисане снаге 0,86 MW (4,08 GWh). Планирана је реконструкција и повећање 
инсталисане снаге наведених малих хидроелектрана. 
 
Влада Републике Српске, Министарство индустрије, енергетике и рударства РС је, у 
складу са Законом о концесијама, додијелила концесију за изградњу већег броја малих 
хидроелектрана као и одређен број хидроелектрана снаге веће од 10 МW. 
 
 Од малих хидроелектране снаге до 1 MW, за које је додјељена концесија изграђене су 
и раде: МХЕ Пакленица, инсталисане снаге 0,2 MW (1 GWh) и МХЕ Жираја, инсталисане 
снаге 0,41 MW (1,7 GWh), а у пробном раду су МХЕ Велика Јасеница, инсталисане снаге 
0,65 MW (1,8 GWh ), МХЕ Грабовичка ријека, инсталисане снаге 0,77 MW (3 GWh) и МХЕ 
Отеша, инсталисане снаге 0,99 MW (4,9 GWh). Почели су радови на изградњи МХЕ Испод 
Кушлата, инсталисане снаге 0,95 MW (6 GWh) и МХЕ Жежеља, инсталисане снаге 0,25 
MW (1,1 GWh). 
 
Изграђене су и раде следеће мале хидроелектране инсталисане снаге од 1-10 MW: МХЕ 
Дивич, инсталисане снаге 2,598 MW (4,43 GWh), МХЕ Б-5-А, инсталисане снаге 3,93 MW  
(14,5 GWh), МХЕ Сућеска Р-С-1, инсталисане снаге 2,1 MW  (7,8 GWh), МХЕ Сућеска Р-С-2, 
инсталисане снаге 1,1 MW (3,84 GWh) и МХЕ Новаковићи, инсталисане снаге 5,77 MW 
(18,54 GWh). Планирано је да 2016.године почне са радом  МХЕ Говза 1 и Говза 2, укупне 
инсталисане снаге 7,6 MW   (21GWh), 2017.године, двије МХЕ на ријеци Прачи, укупне 
инсталисане снаге 17 MW (80 GWh) и МХЕ Цијевна 7, инсталисане снаге 9,8 MW (70 
GWh), те Хидроенергетски систем Горња Неретва који обухвата 7 малих хидроелектрана 
укупне инсталисане снаге 17,3 MW (56 GWh), 2018. године три МХЕ на Ћехотини  укупне 
инсталисане снаге 17,6 MW (70 GWh) , 2019.године МХЕ Бистрица Б2, инсталисане снаге 
7,2 MW (28,5 GWh) и 2020.године МХЕ Добој, инсталисане снаге 8 MW (36 GWh) и МХЕ 
Бочац 2, инсталисане снаге 8,8 MW (41 GWh). 
 
До 2020. године планирано је да се изграде следеће хидроелектране инсталисане снаге 
веће од 10 MW и то: 2017.године ХЕ Улог, инсталисане снаге 35 MW  (86 GWh), 2018. 
године ХЕ Мрсово, инсталисане снаге 37,3 MW (140,6 GWh), ХЕ Цијевна 1, инсталисане 
снаге 14,1 MW (60 GWh), ХЕ Цијевна 3 инсталисане снаге 13,9 MW (69 GWh), 2019.године 
ХЕ Бистрица Б1, инсталисане снаге 10,7 MW (42,3 GWh), ХЕ Бистрица Б3, инсталисане 
снаге 16,5 MW (63,8 GWh) и 2020.године ХЕ Дабар, инсталисане снаге 160 MW (251,8 
GWh), као и ХЕ Бук Бијела, инсталисане снаге 114,64 МW, (370 GWh), ХЕ Фоча, 
инсталисане снаге 51,66 МW (183,62 GWh), ХЕ Паунци, инсталисане снаге 36,64 МW, 
(154,12 GWh) и ХЕ Сутјеска, инсталисане снаге 34,95 МW (90,19 GWh).  
 
Доприноси од производње електричене енергије у вјетроелектранама очекују се 
изградњом ВЕ Трусина, инсталисане снаге 51 MW ( 115 GWh) и ВЕ Хргуд, инсталисане 
снаге 48 MW (137 GWh). 
 
У наредном периоду очекује се изградња одређеног броја енергетских објеката 
инсталисане снаге до 250 kW (који нису предмет концесије), посебно соларних 
постројења углавном од стране домаћих инвеститора. 
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5.2. Укупан допринос који се очекује од енергетске ефикасности и мјера 
енергетске уштеде за испуњење обавезујућих циљева 2020 и индикативне 
привремене путање за удјеле енергије из ОИЕ у електричној енергији,  
гријању и хлађењу и транспорту. 
Одговор на овај услов треба бити укључен у табелу под поглављем 1. 

- 
 

5.3. Оцјена утицаја (Опционо) 
 
 

 

 
 

5.4  Припрема националног акционог плана за ОИЕ и праћење његовог спровођења 
 

(a) Како су регионалне и/или локалне власти и/или градови укључени у 
припрему овог Акционог плана? Да ли су биле укључене заинтересоване 
стране? 

- 
(b) Постоје ли планови за израду регионалних/локалних стратегија обновљиве 

енергије? Ако постоје, можете их молимо вас објаснити? У случају да су 
релевантне надлежности делегиране регионалним/локалним нивоима, 
који механизам ће осигурати националну усклађеност са циљем? 

- 
(c) Молимо објасните поступак јавног разматрања спроведен за припрему 

овог Акционог плана. 
- 

(d) Молимо назначите вашу националну контакт особу/национално надлежно 
тијело или одговорно лице за праћење Акционог плана за обновљиву 
енергију. 
 

                    Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске 

Табела 13: Процијењени трошкови и бенефиције мјера подршке за политику 
обновљиве енергије: 

 
Мјера Очекивано 

коришћење 
обновљиве енергије 
(ктое) 

Очекивани трошак (у 
Еврима) - назначите 

временски оквир 

Очекивано ГХГ  
смањење од гаса 

(т/годишње) 

Очекивано 
стварање 

посла 

Подстицање 
производње ел. енергије 
из ОИЕ и ЕК 

65,06 ктое 
 (756,7 GWh) из ОИЕ + 
13,00 ктое (151,26 
GWh) из ЕК 

2014.-2020. 
 

198.653.837,50 Евра 
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(e) Да ли имате систем праћења, укључујући индикаторе за појединачне мјере 
и инструменте, за праћење спровођења Акционог плана за обновљиву 
енергију? Ако имате, можете ли дати више детаља о томе? 

        Као што је дефинисано у Анексу IV Директиве 2009/28/ЕЗ 
 

Енергетска статистика је у фази развоја. Сваке године се израђује  Енергетски 
биланс Републике Српске у складу са Правилником о енергетском билансу 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 102/10). Министарство 
индустрије, енергетике и рударства „Републике Српске“ води Регистар 
пројеката за изградњу енергетских објеката за обновљиве изворе енергије у 
складу са Упутством о вођењу регистра пројеката из обновљивих извора 
енергије и у ефикасној когенерацији („Службени гласник Републике Српске“ 
број 76/13). 

 
Назначите овдје стварне вриједности не користећи факторе умножавања. 
 
Обавезни индикатори за праћење имплементације Националног акционог плана за 
ОИЕ су: 

- удио ОИЕ у бруто финалној потрошњи енергије, 
-  удио ОИЕ у потрошњи енергије у сектору грејања и хлађења, 
-  удио ОИЕ у потрошњи енергије у сектору електричне енергије, 
-  удио ОИЕ у потрошњи енергије у сектору саобраћаја, 
-  укупна годишња потрошња енергије у сектору грејања и хлађења, 
-  укупна годишња потрошња енергије у сектору електричне енергије, 
-  укупна годишња потрошња енергије у сектору саобраћаја, 
-  годишња потрошња средстава за промоцију ЕЕ и ОИЕ. 

 
Износ ресурса у м3 (по могућности, у супротном у одговарајућим алтернативним 
вриједностима) за категорију А и подкатегорије и у тонама за категорије Б и Ц и 
њиховим подкатегоријама. 

 
Приједлог да се износ ресурса изражава у неким другим енергетским јединицама 
(ktoe)  умјесто у (м3) запреминским. 
 
Биомаса из шумарства такође треба да обухвати биомасу из индустрија које се 
заснивају на шумарству. Под категоријом биомасе из пошумљених чврстих 
горива, као што су ивер, пелети и брикети, треба да буду укључени у 
одговарајуће подкатегорије поријекла. 

- 
 

Директно коришћење и даљинска топлота као што је дефинисано у члану 5.4 
Директиве 2009/28/ЕЗ 

- 
Даљинско гријање и/или хлађење од укупне обновљиве потрошње гријања и 
хлађења (ОИЕ-ДГ) 

- 
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