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МХ „Електропривреда РС“, Матично предузеће а.д. Требиње, у функцији 

Оператора система подстицања, Степе Степановића бб Требиње 

којег заступа Генерални Директор _______________________________, и Извршни 

директор за _______________ послове ________________, (у даљем тексту ОСП) 

 

и 

 

Произвођач електричне енергије __________________________________________ 

којег заступа _____________________, Директор предузећа (у даљем тексту 

Произвођач)  

 

закључују 

 

ПРЕДУГОВОР О ПРЕЛИМИНАРНОМ ПРАВУ НА ПОДСТИЦАЈ 

из: __________________(назив постројења) 

 

Члан 1 – Предмет предуговора 

Овим предуговором Произвођач остварује прелиминарно право на подстицај у 

виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени / права на премију за 

продају на тржишту / права на премију за потрошњу за властите потребе, у складу 

са рјешењем о прелиминарном праву на подстицај број_______ од ____________,  

издатим од стране Регулаторне комисије. 

 

Члан 2 – Подаци о производном постројењу   

Назив  постројења  

Локација  постројења  

Коришћена примарна енергија  

Tехнологијa производње 

електричне енергије 
 

Инсталисана снага производног 

постројења 
 

Напонски ниво на мјесту 

прикључења на  мрежу 
 

Оператор система на  чију мрежу 

се постројење прикључује 
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Члан 3 – Подаци о планираној годишњој производњи електричне енергије   

3.1. Подаци о планираној годишњој производњи: 

Бруто производња електричне енергије (kWh)  

Властита потрошња електричне енергије (kWh)  

Потрошња електричне енергије за властите потребе (kWh)  

Нето испоручена електрична енергија у мрежу (kWh)  

 

3.2. Предмет подстицаја је (изабрати опцију): 

�  нето испоручена електрична енергија  

�  потрошња за властите потребе 

�  нето испоручена електрична енергија и потрошња за властите потребе 

 

3.3. Мјесечни подаци о електричној енергији која је предмет подстицаја: 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Нето испорука 

(kWh) 

            

Потрошња за 

вл. потребе 

(kWh) 

            

 

Члан 4 - Обавезе Произвођача 

4.1. Произвођач се обавезује да ће до рока наведеног рјешењем о 

прелиминарном праву на подстицај, ________ 20__. године, изградити и 

пустити у рад постројење за које је остварио прелиминарно право на 

подстицај. 

4.2. Произвођач је обавезан у периоду важења предуговора прибавити од 

Регулаторне комисије Сертификат за производно постројење. 

4.3. Како би остварио право на подстицај, Произвођач је дужан након 

прибављања Сертификата, прибавити рјешење Регулаторне комисије о праву 

на подстицај и закључити уговор о остварењу подстицаја са ОСП-ом. 

4.4. Произвођач је дужан у року од 30 дана доставити податке о измјенама у 

организационо-правном статусу од значаја за реализацију предуговора о 

подстицају (промјена статуса пореског обавезника, промјена облика 

организовања, промјена сједишта друштва и сл.), као и све друге 

информације како је прописано правилима рада за спровођење система 

подстицања. 
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Члан 5 – Обавезе Оператора система подстицања 

ОСП се обавезује да након завршетка градње објекта и прибављања рјешења о 

праву на подстицај, са Произвођачем закључи уговор о подстицају. 

 

Члан 6 – Рок изградње објекта 

6.1. Рок изградње објекта је ________ 20__. године. 

6.2. Планирани датум почетка рада објекта је ________ 20__. године. 

 

Члан 7 – Период важења предуговора и прелиминарног права на подстицај 

7.1. Период важења предуговора одговара трајању прелиминарног права на 

подстицај. 

7.2. Предуговор важи до  ________ 20__. године. 

7.3. Произвођач који у периоду важења предуговора не прибави Сертификат, 

може поднијети захтјев за продужење важности предуговора и 

прелиминарног права на подстицај, под условом да прибави од Регулаторне 

комисије измијењено рјешење о прелиминарном праву на подстицај. 

7.4. Период важења предуговора и прелиминарног права на подстицај може се 

продужити само једном за период од најдуже годину дана.  

 

Члан 8 – Гаранција за коришћење прелиминарног права на подстицај 

8.1. Произвођач је као услов за стицање прелиминарног права на подстицај код 

ОСП-а депоновао новчана средства / безусловну неопозиву банкарску 

гаранцију на 2% вриједности инвестиције одређене студијом изводљивости.  

8.2. Произвођачу који у периоду важења предуговора пусти у рад постројење и 

прибави Сертификат Регулаторне комисије, ОСП врши поврат депонованих 

средстава / достављене гаранције. 

8.3. Уколико Произвођач у периоду важења предуговора не пусти у рад 

постројење или не прибави Сертификат Регулаторне комисије, ОСП повлачи 

депонована средства / активира банкарску гаранцију. 

8.4. У случају једностраног раскида предуговора од стране Произвођача, ОСП 

повлачи депонована средства / активира банкарску гаранцију. 

 

Члан 9 – Престанак важења предуговора 

Предуговор о подстицају престаје да важи:  

− истеком рока на који је закључен; 

− промјеном власништва над производним постројењем; 

− престанком правног лица, односно смрћу физичког лица; 
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− у другим случајевима предвиђеним законом. 

 

Члан 10 – Рјешавање спорова 

10.1. Евентуалне спорове који би могли настати по основу овог предуговора, 

уговорне стране ће рјешавати споразумно у духу добрих пословних обичаја 

10.2. У случају да уговорне стране споразумно не ријеше спор, уговорне стране су 

се споразумјеле да ће за рјешавање насталог спора бити надлежан суд у 

мјесту у коме је сједиште ОСП-а. 

10.3. У случају рјешавања спора пред надлежним судом,  мјеродавни су важећи 

прописи Републике Српске и Босне и Херцеговине. 

 

Члан 11 – Раскид предуговора 

11.1. Предуговор се може једнострано раскинути на основу писаног захтјева једне 

од уговорних страна. 

11.2. ОСП има право једностраног раскида предуговора под условом да 

произвођачу буде укинуто рјешење о прелиминарном праву на подстицај. 

11.3. Произвођач има право да затражи једнострани раскид предуговора, при чему 

губи право на поврат депонованих средстава / достављене гаранције. 

 

Члан 12 – Комуникација уговорних страна 

12.1. Међусобна комуникација уговорних страна, у функцији реализације 

предуговора, обављаће се усменим или писаним путем. 

Уговорна страна ОСП Произвођач 

Адреса   

Телефон   

Факс   

e-mail   

 

12.2. Уговорне стране се обавезују да одреде лица задужена за међусобну 

комуникацију и реализацију предуговора.  

12.3. Ако није другачије утврђено, Уговорне стране ће све информације које се тичу 

овог предуговора и његове имплементације, које нису јавно објављене, 

сматрати повјерљивим према трећој страни, осим ако информације затражи 

трећа страна по овлаштењу датим законом. 
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Члан  13 – Регулисање осталих односа 

За питања која нису регулисана предуговором, сходно се примјењује Закон о 

облигационим односима, Закон о енергетици Републике Српске, Закон о 

електричној енергији, Правилник о подстицању производње електричне енергије 

из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији и Правила рада за спровођење 

система подстицања. 

 

Члан  14 – Дејство предуговора 

Предуговор има дејство и за универзалне правне сљедбенике уговорних страна, 

настале статусном промјеном уговорних страна, под условом да правни сљедбеник 

испуњава услове прописане за закључење овог предуговора. 

 

Члан  15 – Завршне одредбе 

15.1. Уговорне стране су сагласне да ће се, у случају промјене важећих прописа 

који су основ за закључивање овог предуговора, а које значајно утичу на 

одредбе овог предуговора, исте мијењати закључивањем писаних анекса на 

основни предуговор. 

15.2. Уколико нека од одредби овог предуговора постане неважећа, из разлога 

наведених у претходном ставу, све остале обавезе дефинисане предуговором 

остају на снази и имају правно дејство. 

15.3. Овај предуговор је израђен у пет примјерака, од којих Произвођач и ОСП 

задржавају по два примјерка, а један примјерак се доставља Регулаторној 

комисији. 

 

За Произвођача За ОСП 

 

Директор    Генерални директор              Извршни директор 

  

___________________               __________________              _______________ 

  

Број:                     / 

Датум:    .  .20хх. године 

Број:                     / 

Датум:    .  .20хх . године 

 


