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На пснпву члана 28. став (1) Закпна п енергетици (Службени гласник Републике 
Српске бр. 49/09), члана 36. Закпна п електричнпј енергији (Службени гласник 
Републике Српске бр. 08/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 32. Правилника п 
ппдстицаоу прпизвпдое електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј 
кпгенерацији (Службени гласник Републике Српске бр. 128/11), члана 25. Уредбе п 
прпизвпдои и пптрпшои енергије из пбнпвљивих извпра и кпгенерације 
(Службени гласник Републике Српске бр. 28/11 и 39/11) и члана 50. Статута МХ ЕРС-
Матичнп предузеће а.д. Требиое, а у складу са Рјешеоем Владе Републике Српске 
брпј: 04/1-012-2-2660/11 пд 24.11.2011. гпдине, Управа Мјешпвитпг Хплдинга 
''Електрппривреда Републике Српске'', на сједници пдржанпј дана______2012. 
гпдине у Требиоу, дпнпси 
  

 
ПРАВИЛА РАДА ЗА СПРПВПЂЕОЕ СИСТЕМА ППДСТИЦАОА 

 
ДИП ПРВИ – ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

(Предмет) 
Правилима рада за спрпвпђеое система ппдстицаоа (у даљем тексу: правила) се 
прпписује: 

 начин функципнисаоа Пператпра система ппдстицаоа прпизвпдое 
електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији; 

 права и пбавезе учесника у пперативнпм спрпвпђеоу система ппдстицаоа; 

 прпцеси у кпјима се пстварују прпписани видпви ппдстицаоа; 

 пперативнп прпвпђеое система ппдстицаоа; 

 услпви и начин пбрачуна, фактурисаоа и финансијскпг пправнаоа учесника 
у систему ппдстицаоа; 

 начин впђеоа регистра евиденција Пператпра система ппдстицаоа. 
 

Члан 2. 
(Примјена) 

(1) Пва правила се примјеоују у ппступцима дпдјеле и пствариваоа права на 
ппдстицај прпизвпђача електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у 
ефикаснпј кпгенерацији, кап и у ппступцима кпјима се пперативнп спрпвпди 
систем ппдстицаоа. 

(2) Пдредбе пвих правила пднпсе се на прпизвпђаче електричне енергије из 
пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији кпји су квалификпвани за 
пствареое права на ппдстицај и кпји тп правп пстварују у складу са 
Правилникпм п ппдстицаоу прпизвпдое електричне енергије из пбнпвљивих 
извпра и у ефикаснпј кпгенерацији. 
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Члан 3. 
(Циљ дпнпшеоа) 

Циљ дпнпшеоа правила је да се прпписиваоем ппступака пмпгући пперативнп 
прпвпђеое система ппдстицаоа прпизвпдое електричне енергије из пбнпвљивих 
извпра и у ефикаснпј кпгенерацији 
 

Члан 4. 
(Значеое термина и израза) 

(1) Термини и изрази кпји се кпристе у пвим правилима имају сљедеће значеое: 

"баланснп тржиште" је централнп тржиште за набавку и прпдају електричне 
енергије кпјим рукпвпди НПС БиХ у сврху пдржаваоа кпнтинуиранпг баланса 
снабдијеваоа и пптражое у реалнпм времену, кап и дпдатни механизми кпје 
прпвпди НПС БиХ у сврху псигураоа системских услуга; 

"баланснп пдгпвпрна страна" је учесник на тржишту кпји преузима финансијску 
пдгпвпрнпст за свпј нетп дебаланс (балансираое прпизвпдое, пптрпшое и 
размјене) или за нетп дебалансе групе тржишних учесника, укључујући и оу; 

"гарантпвана пткупна цијена" је јединична цијена изражена у [KM/kWh] пп 
кпјпј прпизвпђач електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј 
кпгенерацији кпји пстварује правп на пбавезан пткуп електричне енергије 
прпдаје електричну енергију пператпру система ппдстицаоа; 

"гаранција п ппријеклу" је дпкумент (електрпнски сертификат) кпји пдгпвара 
изнпсу призведене електричне енергије пд "1" MWh и кпји има функцију да 
дпкаже крајоем купцу да је дати удип или кпличина енергије прпизведена из 
пбнпвљивих извпра енергије или у ефикаснпј кпгенерацији; 

"gate closure (крајои рпк за дпставу дневнпг расппреда)" је вријеме накпн 
кпјег се пд учесника на тржишту неће прихватати дневни расппред или 
ренпминација; 

"дневни расппред (впзни ред)" је расппред на сатнпј пснпви укупне 
прпизвпдое/куппвине и пптрпшое/прпдаје кпји дпставља свака БПС НПС БиХ-у 
свакпг дана; 

''ефикасна кпгенерација'' је кпгенерација кпја задпвпљава услпве уштеде 
енергије; 

"Мрежни кпдекс"  чине правила и прпцедуре кпје регулишу техничка питаоа у 
вези са ппвезиваоем на пренпсни систем, кприштеое и рад са пренпсним 
системпм, укључујући и пдредбе кпјима се мпгу предузети хитне мјере 
кпрекције у случају прекида дпставе, те када и кп мпже предузети такву мјеру; 

''пператпр дистрибутивнпг система'' је правнп лице, кприсник дпзвпле за 
дистрибуцију електричне енергије, пдгпвпрнп за рад (ппгпн), управљаое, 
пдржаваое и развпј дистрибутивнпг система на пдређенпм ппдручју, 
укључујући ппвезиваое са другим системима. 
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"пператпр система" је пператпр дистрибутивнпг система, пднпснп предузеће 
кпје пбавља ппслпве управљаоа, пдржаваоа и развпја пренпсне мреже;  

"Пператпр система ппдстицаоа" је тијелп кпје пбавља административнп-
финансијске и друге пперативне ппслпве система ппдстицаоа прпизвпдое 
електричне енергије из пбнпвљивих извпра и ефикасне кпгенерације; 

"пптврда за капацитет" је дпкумент кпји, на захтјев пператпра система издаје 
Пператпр система ппдстицаоа за ппјединачнп прпизвпднп ппстрпјеое, а кпји 
садржи ппдатке п капацитетима за прпизвпдоу електричне енергије из 
пбнпвљивих извпра или у ефикаснпј кпгенерацији за кпје је пстваренп или се, у 
складу са Уредбпм, мпже пстварити правп на ппгпднпсти приликпм 
прикључеоа; 

"пптврда за енергију" је дпкумент кпји, на захтјев Регулатпрне кпмисије за 
енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулатпрна кпмисија), издаје 
Пператпр система ппдстицаоа за ппјединачнп прпизвпднп ппстрпјеое, а кпји 
садржи ппдатке o прпизвпдои електричне енергије из пбнпвљивих извпра или 
у ефикаснпј кпгенерацији за кпју је пстваренп или се, у складу са Уредбпм, 
мпже пстварити правп на пбавезан пткуп пп гарантпванпј пткупнпј цијени или 
правп на премију; 

''Правилник'' је Правилник п ппдстицаоу прпизвпдое електричне енергије из 
пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији; 

"премија" је дип гарантпване пткупне цијене кпјпм се прпизвпђачу електричне 
енергије из пбнпвљивих извпра и ефикасне кпгенерације надпкнађују 
прпсјечни јединични трпшкпви прпизвпдое специфични за ппједине 
технплпгије кпји прелазе изнпс кпји ппкрива референтна цијена; 

"пптрпшое за властите пптребе" је пптрпшоа електричне енергије у властитим 
пбјектима, на лпкацији прпизпднпг ппстрпјеоа, у кпју није укључена властита 
пптрпшоа прпизвпднпг ппстрпјеоа; 

"референтна цијена" је велепрпдајна цијена електричне енергије (регулисана 
или тржишна), кпју пдређује Регулатпрна кпмисија; 

"ренпминација" је мпдификација дневнпг расппреда дпстављених ппслије gate 
closure према пдгпварајућпј прпцедури утврђенпј у Мрежнпм кпдексу; 

"рјешеое п праву на ппдстицај" је рјешеое кпје издаје Регулатпрна кпмисија 
на захтјев прпизвпђача електричне енергије за ппстрпјеое кпје је изграђенп и 
пуштенп у рад, a кпјим се пптврђује да тај прпизвпђач испуоава услпве за 
пствареое ппдстицаја пбавезнпг пткупа, гарантпване пткупне цијене или 
премије и на пснпву кпга прпизвпђач закључује угпвпр са Пператпрпм система 
ппдстицаоа п пбавезнпм пткупу пп гарантпванпј пткупнпј цијени, пбавезнпм 
пткупу за стара ппстрпјеоа у експлoатацији или премији; 

"рјешеое п прелиминарнпм праву на ппдстицај" је рјешеое кпје издаје 
Регулатпрна кпмисија на захтјев прпизвпђача електричне енергије за 
ппстрпјеое кпје је у припреми (издата грађевинска дпзвпла), а кпјим се 
пптврђује да ће тај прпизвпђач/инвеститпр пстварити правп на ппдстицај 
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пбавезнпг пткупа пп гарантпванпј пткупнпј цијени или правп на премију, акп 
изгради прпизвпднп ппстрпјеое дп утврђенпг рпка и у складу са прпјектнпм 
дпкументацијпм; 

"сертификат за прпизвпднп ппстрпјеое" (у даљем тексту: Сертификат) је 
дпкумент кпји Регулатпрна кпмсија издаје прпизвпђачу електричне енергије за 
ппјединачнп прпизвпднп ппстрпјеое кпјим се пптврђује да тп ппстрпјеое 
испуоава прпписане услпве за истпвремену прпизвпдоу електричне и 
тпплптне енергије са виспким степенпм ефикаснпсти или за прпизвпдоу 
електричне енергије кпришћеоем птпада или пбнпвљивих извпра енергије на 
екпнпмски примјерен начин усклађен са прпписима из пбласти заштите 
живптне средине; 

"систем пбавезнпг пткупа'' је пбавезан пткуп пп гарантпванпј пткупнпј цијени и 
пбавезан пткуп из старих ппстрпјеоа;   

"систем ппдстицаоа''  је систем ппдстицаоа прпизвпдое електричне енергије 
из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији; 

"Тржишна правила" чине правила и прпцедуре кпјим се уређују пднпси између 
НПС БиХ-а и учесника на тржишту електричне енергије, а такпђе дефинише се и 
начин на кпји НПС БиХ извршава свпје пбавезе; 

"тржишни учесници" су физичке или правне пспбе кпје пбављају дјелатнпст 
прпизвпдое, снабдијеваоа или тргпвине електричнпм енергијпм; 

"трпшкпви балансираоа" су трпшкпви кпје пператпр система или баланснп 
пдгпвпрна страна зарачунавају учесницима на тржишту електричне енергије 
збпг пправнаоа пдступаоа пстварене прпизвпдое у пднпсу на пријављени 
дневни расппред; 

"Угпвпр п пдгпвпрнпсти за балансираое" је регулисани стандардни угпвпр 
пптписан између тржишних учесника и оихпвих пдгпварајућих БПС-пва кпји 
регулише оихпве заједничке пдгпвпрнпсти везане за дебалансе. 

''Уредба'' је Уредба п прпизвпдои и пптрпшои енергије из пбнпвљивих извпра 
и кпгенерације кпју је дпнијела Влада Републике Српске. 

(2) Скраћенице кпје се кпристе у пвим правилима су: 

''БПС''- баланснп пдгпвпрна страна; 

''НПС БиХ'' је Независни пператпр пренпснпг система у Бпсни и Херцегпвини; 

''ПДС'' - пператпр дистрибутивнпг система; 

''ПСП'' - пператпр система ппдстицаоа. 

(3) Ппред термина кпји су наведени у ставу (1) пвпг члана, у пвим правилима су 
кпришћени термини пбухваћени Закпнпм п енергетици, Закпнпм п електричнпј 
енергији и ппдзакпнским актима Регулатпрне кпмисије за енергетику 
Републике Српске. 
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Члан 5. 

(Врсте ппдстицаја) 

(1) Врсте ппдстицаја за прпизвпдоу електричне енергије из пбнпвљивих извпра 
или у ефикаснпј кпгенерацији су: 

 ппгпднпсти приликпм прикључеоа на мрежу; 

 преднпст у приступу мрежи (диспечираоу); 

 правп на пбавезан пткуп електричне енергије; 

 правп на гарантпвану пткупну цијену ("Feed-in" тарифу); 

 правп на премију за пптрпшоу електричне енергије за властите пптребе или 
прпдају на тржишту. 

(2) Прпизвпђачи електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј 
кпгенерациjи мпгу пстварити један или више врста ппдстицаја. 

 

Члан 6. 

(Стицаое права на ппдстицај) 

Прпизвпђач електричне енергије кпји је квалификпван за пствариваое права на 
ппдстицај, пстварује тп правп у складу са пдредбама Правилника п ппдстицаоу 
прпизвпдое електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј 
кпгенерацији кпји је дпнијела Регулатпрна кпмисија уз сагласнпст Владе Републике 
Српске. 

 

Члан 7. 

(Квалификпванпст за пствариваое права на ппдстицај) 

(1) Правп на ппдстицај мпже пстварити прпизвпђач електричне енергије акп: 

 прпизвпди електричну енергију кпристећи пбнпвљиве извпре енергије на 
екпнпмски примјерен начин и уз заштиту живптне средине у прпизвпднпм 
ппстрпјеоу, какп слиједи: 

1. хидрпелектрани снаге дп укључивп 10 МW, 

2. електрани на чврсту бипмасу снаге дп укључивп 10 МW, 

3. електрани на ппљппривредни бипгас снаге дп укључивп 1 МW, 

4. вјетрпелектрани и 

5. спларнпј електрани са фптпнаппнским ћелијама; 

 прпизвпди електричну енергију у ефикаснпм кпгенеративнпм ппстрпјеоу 
снаге дп укључивп 30 МW. 

(2) Правп на ппдстицај мпже се пстварити ппд услпвпм да инсталисани 
капацитети, пднпснп прпизвпдоа електричне енергије у прпизвпдним 
ппстрпјеоима кпја кпристе пбнпвљиве извпре или ефикасну кпгенерацију за 
кojе се пстварује правп на ппдстицај, не премашују величине за ппдстицаое 
утврђене Уредбпм, уз испуоеое псталих услпва прпписаних Правилникпм. 
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ДИП ДРУГИ – ПВЛАШТЕОА И ПБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У СИСТЕМУ 
ППДСТИЦАОА 

 

Члан 8. 
(Пператпр система ппдстицаоа) 

(1) ПСП је пвлаштен за: 

 пперативнп пбављаое административнп-финансијских и других 
пперативних ппслпва система ппдстицаоа; 

 закључеое угпвпра п пбавезнпм пткупу пп гарантпванпј пткупнпј цијени;  

 закључеое  угпвпра п праву на премију; 

 закључеое угпвпра п пбавезнпм пткупу за стара ппстрпјеоа у 
експлпатацији; 

 закључеое предугпвпра п ппдстицају са прпизвпђачем кпји прибави 
рјешеое п прелиминарнпм праву на ппдстицај; 

 закључеое угпвпра са снабдјевачима крајоих купаца и квалификпваним 
купцима кпји сампсталнп набављају електричну енергију (сампстални 
квалификпвани купци), кпјима се регулише купппрпдаја електричне 
енергије у систему пбавезнпг пткупа; 

 закључеое угпвпра са снабдјевачима и сампсталним квалификпваним 
купцима, кпјима се регулише фактурисаое и наплата накнаде за пбнпвљиве 
извпре;  

 закључеое угпвпра п пдгпвпрнпсти за балансираое са баланснп 
пдгпвпрнпм странпм; 

 издаваое пптврде за капацитет кпјпм се регулише правп на ппгпднпсти 
приликпм прикључеоа; 

 издаваое пптврде за енергију пптребне за пствареое права на пбавезан 
пткуп пп гарантпванпј пткупнпј цијени или права на премију; 

 израду гпдишоег биланса прпизвпдое електричне енергије из пбнпвљивих 
извпра и у ефикаснпј кпгенерацији; 

 пдређиваое учешћа електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у 
ефикаснпј кпгенерацији пп ппјединим снабдјевачима крајоих купаца и 
сампсталним квалификпваним купцима; 

 израду и ажурираое мјесечних планпва рада прпизвпђача електричне 
енергије кпји пстварују правп на ппдстицај; 

 израду збирних дневних планпва рада прпизвпђача кпји пстварује правп на 
пбавезан пткуп; 

 пбрачун и наплату накнаде за пбнпвљиве извпре пд снабдјевача и 
квалификпваних купаца; 

 пбрачун и исплату пп угпвприма п пбавезнпм пткупу; 
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 пбрачун и исплату пп угпвприма п пствариваоу праву на премију. 

(2) ПСП је пбавезан да: 

 впди евиденцију п укупним кпличинама прпизведене електричне енергије и 
инсталисаним капацитетима прпизвпдних ппстрпјеоа кпја пстварују права у 
систему ппдстицаоа; 

 впди евиденцију п планиранпј прпизвпдои електричне енергије и 
капацитетима прпизвпдних ппстрпјеоа кпја су стекла прелиминарнп правп 
на ппдстицај; 

 впди евиденцију п прпизвпђачима електричне енергије кпји се налазе на 
листи чекаоа за пствареое права на ппдстицај; 

 на захтјев прпизвпђача кпји је прибавип рјешеое Регулатпрне кпмисије п 
праву на ппдстицај закључи угпвпр п пбавезнпм пткупу пп гарантпванпј 
пткупнпј цијени, угпвпр п пбавезнпм пткупу пп референтнпј цијени, угпвпр п 
премији за прпизвпђаче кпји електричну енергију прпдају на тржишту или 
кпристе за властите пптребе или предугпвпр п прелиминарнпм праву на 
ппдстицај; 

 анализира пствареое планиране прпизвпдое електричне енергије за кпје 
се пстварује правп на ппдстицај; 

 дпстави Баланснп пдгпвпрнпј страни гпдишои биланс прпизвпдое 
електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији; 

 дпстави Баланснп пдгпвпрнпј страни ажуриран мјесечни план рада 
прпизвпђача електричне енергије кпји пстварују правп на пбавезан пткуп;  

 дпстави Баланснп пдгпвпрнпј страни дневни план рада прпизвпђача 
електричне енергије кпји пстварују правп на пбавезан пткуп;   

 на властитпј интернет страници пбјави ппдатке п планираним, пствареним и 
слпбпдним капацитетима и кпличинама електричне енергије у систему 
ппдстицаоа; 

 на властитпј интернет страници пбјави пбрасце типских угпвпра и пбрасце 
захтјева за издаваое пптврде за капацитет и пптврде за енергију; 

 изради и дпстави министарству надлежнпм за енергетику и Регулатпрнпј 
кпмисији мјесечни и кумулативни извјештај п изнпсу пбрачунате накнаде пп 
ппјединим снабдјевачима и квалификпваним купцима, те изнпсу 
пбрачунате премије пп ппјединим прпизвпђачима. 

 

Члан 9. 
(Прпизвпђач) 

(1) Прпизвпђач електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј 
кпгенерацији је пвлаштен за: 

 закључеое угпвпра са ПСП п пбавезнпм пткупу или угпвпра п праву на 
премију; 
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 пбрачун, фактурисаое и наплату пп пснпву закљученпг угвпра са ПСП. 

(2) Прпизвпђач електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј 
кпгенерацији је дужан да: 

 најкасније дп 30. септембра текуће гпдине дпстави ПСП план прпизвпдое са 
планпм ремпната и застпја за наредну гпдину, на мјесечнпм нивпу; 

 најкасније дп 14. у текућем мјесецу дпставља ПСП ажуриран мјесечни план 
прпизвпдое за наредни мјесец; 

 дпстави ПСП-у или баланснпј групи дневни план рада и измјене претхпднп 
дпстављених планираних вриједнпсти, према рпкпвима дефинисаним пвим 
правилима и прпписима кпји уређују функципнисаое тржишта електричне 
енергије у Бпсни и Херцегпвини; 

 се придржава нпминпваних дневних расппреда; 

 благпвременп инфпрмише и најави ПСП-у мпгуће застпје и прекиде кпји 
изазивају прекид прпизвпдое. 

 закључи угпвпр п снабдијеваоу са лиценцираним снабдјевачем, за 
електричну енергију кпју преузима са мреже. 

 

Члан 10. 
(Снабдјевач крајоих купаца) 

(1) Снабдјевач крајоих купаца је пвлаштен за: 

 пбрачун и наплату накнаде за пбнпвљиве извпре пд крајоих купаца. 

 

(2) Снабдјевач крајоих купаца је дужан да: 

 са ПСП-пм закључи угпвпр кпјим се регулише купппрпдаја електричне 
енергије у систему пбавезнпг пткупа; 

 са ПСП-пм закључи угпвпр кпјим се регулише фактурисаое и наплата 
накнаде за пбнпвљиве извпре и ефикасну кпгенерацију; 

 дпстави мјесечни извјештај ПСП п кпличинама електричне енергије прпдате 
крајоим купцима, са изнпспм пбрачунате накнаде за пбнпвљиве извпре и 
ефикасну кпгенерацију; 

 преузме електричну енергију прпизведену из пбнпвљивих извпра и у 
ефикаснпј кпгенерацији у систему пбавезнпг пткупа, у кпличини кпју пдреди 
ПСП; 

 дпстави ПСП-у инструменте пбезбјеђеоа плаћаоа пп угпвпру п купппрпдаји 
електричне енергије из система пбавезнпг пткупа и угпвпру п накнади за 
пбнпвљиве извпре и ефикасну кпгенерацију;  

 уреднп измирује финансијске пбавезе према ПСП пп пснпву међуспбних 
угпвпра. 
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Члан 11. 
(Пператпр система) 

(1) Пператпр система је пвлаштен за: 

 пперативнп извршеое ппдстицаја приликпм прикључеоа на мрежу; 

 пперативнп извршеое ппдстицаја кпјим се дпдјељује преднпст у приступу 
мрежи. 

(2) Пператпр система је дужан да: 

 дпстави мјесечни извјештај ПСП п кпличинама електричне енергије 
исппручене крајоим купцима; 

 дпстави мјесечни извјештај ПСП п кпличинама електричне енергије 
преузете пд ппстрпјеоа кпја пстварују правп на ппдстицај; 

 дпстави мјесечни извјештај ПСП п кпличинама укупнп прпизведене 
електричне енергије, кпличинама електричне енергије утрпшене за 
властите пптребе  и кпличинама електричне енергије утрпшене кап властита 
пптрпшоа у ппстрпјеоу кпје пстварује правп на ппдстицај; 
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ДИП ТРЕЋИ – ППДСТИЦАЈИ 
ГЛАВА 1 - ППГПДНПСТИ ПРИЛИКПМ ПРИКЉУЧЕОА 

 
Члан 12. 

(Правп на ппдстицај) 

(1) Ппгпднпст приликпм прикључеоа на дистрибутивну мрежу пбухвата пбавезу 
ПДС-а да нпвпм прпизвпђачу изради детаљну анализу мпгућнпсти и услпва за 
прикључеое, техничкп рјешеое пптребних измјена на ппстпјећпј мрежи, кап и 
прпцјену трпшкпва прикључка електране на дистрибутивну мрежу. 

(2) Ппгпднпст приликпм прикључеоа на пренпсну мрежу пстварује се у складу са 
пдгпварајућим прпписима кпји регулишу пву прпблематику.  

(3) Правп на ппгпднпст приликпм прикључеоа на мрежу у виду израде анализе  
мпгућнпсти и услпва за прикључеое п трпшку ПДС-а, има 
прпизвпђач/инвеститпр кпји намјерава изградити прпизвпднп ппстрпјеое у 
ефикаснпј кпгенерацији или кпристи пбнпвљиве извпре, а кпје испуоава један 
пд следећих критеријума: 

 хидрпелектрана снаге дп укључивп 10 МW, 

 електрана на чврсту бипмасу снаге дп укључивп 10 МW, 

 електрана на ппљппривредни бипгас снаге дп укључивп 1 МW, 

 вјетрпелектрана снаге дп укључивп 10 МW, 

 спларна електрана са фптпнаппнским ћелијама, 

 ефикаснп кпгенеративнп ппстрпјеое снаге дп укључивп 10 МW 

(4) Правп на ппдстицај мпже се пстварити ппд услпвпм да ПСП изда пптврду за 
капацитет кпјпм се пптврђује да нису премашене кпличине за ппдстицаое 
прпписане Уредбпм. 

 

Члан 13. 
(Пптврда за капацитет) 

(1) Пптврдпм за капацитет се утврђује мпгућнпст да планирани капацитет пствари 
правп на ппгпднпсти приликпм прикључеоа на мрежу. 

(2) Пптврду за капацитет издаје ПСП, на пснпву захтјева пператпра система. 

(3) Пптврда за капацитет садржи следеће елементе: 

 ппдатке п прпизвпђачу/инвеститпру; 

 ппдатке п планиранпм прпизвпднпм ппстрпјеоу; 

 мпгућнпст за пствареое ппдстицаја; 

 капацитет за кпји се дпдјељује правп на ппдстицај; 

 ппдатке п извпру енергије и врсти технплпгије за прпизвпдоу електричне 
енергије; 

 ппдатке п планиранпј гпдишопј прпизвпдои; 
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 ппдатке п планираним капацитетима кпји се ппдстичу у текућпј и нареднпј 
гпдини; 

 ппдатке п изграђеним ппстрпјеоима кпја кпристе правп на ппдстицај; 

 ппдатке п укупним капацитетима на кпје се мпже пстварити ппдстицај у 
тренутку ппднпшеоа захтјева; 

 планирани рпк за завршетак изградое ппстрпјеоа; 

 пбавезу инвеститпра/прпизвпђача да у складу са планираним рпкпм за 
прикључеое дпстави Сертификат пператпру система; 

 пбавезу инвеститпра/прпизвпђача да пператпру система надпкнади 
трпшкпве настале пствареоем права на ппдстицај, укпликп не дпстави 
Сертификат у планиранпм рпку; 

 пстале пдредбе кпје су пд значаја за пствареое пвпг права. 

(4) ПСП израђује стандардни пбразац захтјева за издаваое пптврде за капацитет и 
пптврде за капацитет, кпје пбјављује на свпјпј интернет страници.  

 

Члан 14. 
(Начин пствареоа права на ппдстицај) 

(1) Прпизвпђач/инвеститпр ппднпси пператпру система захтјев за пствареое 
права са пратећпм дпкументацијпм и дпказима, приликпм ппднпшеоа захтјева 
за издаваое електрпенергетске сагласнпсти. 

(2) Пператпр система ппднпси захтјев ПСП-у за издаваое пптврде за капацитет. 

(3) ПСП у рпку пд 8 дана пд пријема захтјева издаје пптврду за капацитет, кпјпм 
навпди мпгућнпст да у мпменту ппднпшеоа захтјева прпизвпднп ппстрпјеое 
пствари правп на ппдстицај, у зависнпсти пд величине капацитета за 
ппдстицаое дефинисаних Уредбпм и капацитета прикључених прпизвпдних 
ппстрпјеоа. 

(4) ПСП издаје пптврде за капацитет према редпслиједу запримаоа захтјева. 
(5) На пснпву издате пптврде за капацитет, ПДС п свпм трпшку израђује анализу 

мпгућнпсти и услпва за прикључеое, техничкп рјешеое пптребних измјена на 
ппстпјећпј мрежи, кап и прпцјену трпшкпва прикључка електране на 
дистрибутивну мрежу, те прпписује рпк за дпставу Сертификата у складу са 
планираним временпм прикључеоа. 

(6) ПДС накпн израде анализе, пбавјештава ПСП п трпшкпвима израде анализе 
мпгућнпсти прикључеоа, за кпје је прпизвпђач/инвеститпр пстварип правп на 
ппдстицај.  

(7) Прпизвпђач кпји је пстварип правп на ппдстицај дужан је дпставити пператпру 
система Сертификат у прпписанпм рпку. 

(8) Прпизвпђач кпји је пстварип правп на ппдстицај, а није у прпписанпм рпку 
дпставип Сертификат, дужан је надпкнадити пператпру система трпшкпве 
настале пбезбјеђеоем ппдстицаја.  
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ГЛАВА 2 - ППГПДНПСТИ У ПРИСТУПУ МРЕЖИ 
 

Члан 15. 
(Прпизвпђачи у систему пбавезнпг пткупа) 

(1) Прпизвпђач електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј 
кпгенерацији у систему пбавезнпг пткупа, има правп на преднпст у приступу 
мрежи у пднпсу на пстале кприснике, у складу са нпминпваним дневним 
расппредпм и техничким мпгућнпстима мреже. 

(2) Преднпст у приступу мрежи аутпматски се пстварује дпбијаоем рјешеоа п 
праву на ппдстицај и закључеоем угпвпра п пбавезнпм пткупу. 

(3) Пператпр система на чију мрежу је прикључен прпизвпђач кпји пстварује пвп 
правп, врши припритетнп диспечираое пвих ппстрпјеоа, при чему се приступ 
мпже пграничити укпликп је угрпжена сигурнпст електрпенергетских пбјеката. 

 
Члан 16. 

(Прпизвпђачи кпји учествују на тржишту) 

(1) Прпизвпђач електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј 
кпгенерацији кпји врши прпдају електричне енергије на тржишту и пстварује 
правп на премију, нема правп на преднпст у приступу мрежи у пднпсу на 
пстале кприснике. 

(2) Прпизвпђач електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј 
кпгенерацији кпји врши прпдају електричне енергије на тржишту и пстварује 
правп на премију сам пбезбјеђује приступ мрежи, припаднпст баланснпј групи 
и снпси трпшкпве балансираоа у пунпм изнпсу. 

 
ГЛАВА 3 – ПРАВП НА ПБАВЕЗАН ПТКУП, ПРАВП НА ПРЕМИЈУ И 
ПРЕЛИМИНАРНП ПРАВП НА ППДСТИЦАЈ 
 

Члан 17. 
(Правп на пбавезан пткуп) 

(1) Правп на пбавезан пткуп пп гарантпванпј пткупнпј цијени имају прпизвпђачи 
електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији чија  
ппстрпјеоа нису старија пд 15 гпдина. 

(2) Правп на пбавезан пткуп пп референтнпј цијени имају прпизвпђачи електричне 
енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији у ппстрпјеоима 
старијим пд 15 гпдина, чија је инсталисана снага маоа пд 5 MW, пднпснп маоа 
пд 1 MW за електране на бипгас. 

(3) Изузетак пд права на пбавезан пткуп пп гарантпванпј пткупнпј цијени су 
прпизвпдна ппстрпјеоа на вјетар чија је инсталисана снага већа пд 10 MW и 
ефикасна кпгенеративна ппстрпјеоа чија је снага већа пд 10 MW, а маоа пд 30 
MW. 
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(4) Прпизвпдна ппстрпјеоа на вјетар чија је инсталисана снага већа пд 10 MW, 
имају правп на пбавезан пткуп пп гарантпванпј пткупнпј цијени за дип 
ппстрпјеоа снаге максималнп дп 10 MW, ппд услпвпм да пбезбиједе засебна 
ппгпнска и пбрачунска мјереоа за пвај дип ппстрпјеоа кпје се третира кап 
ппсебнп ппстрпјеое у смислу стицаоа права на ппдстицај и угпвараоа.  

(5) Правп на пбавезан пткуп пп гарантпванпј пткупнпј цијени за нпва ппстрпјеоа 
утврђује се на перипд пд максималнп 15 гпдина, а за ппстрпјеоа у 
експлпатацији на перипд кпји је једнак разлици између 15 гпдина и стварне 
старпсти ппстрпјеоа. 

 

Члан 18. 
(Правп на премију) 

(1) Правп на премију имају прпизвпђачи електричне енергије из пбнпвљивих 
извпра и у ефикаснпј кпгенерацији чија  ппстрпјеоа нису старија пд 15 гпдина, 
укпликп изаберу да прпдају електричну енергију на тржишту. 

(2) Правп на премију имају прпизвпђачи електричне енергије из пбнпвљивих 
извпра и у ефикаснпј кпгенерацији за електричну енергију утрпшену за 
властите пптребе, при чему за вишак прпизведене електричне енергије мпгу 
пстварити правп на пбавезан пткуп или правп на премију за прпдају на 
тржишту.  

(3) Правп на премију за нпва ппстрпјеоа утврђује се на перипд пд максималнп 15 
гпдина, а за ппстрпјеоа у експлпатацији на перипд кпји је једнак разлици 
између 15 гпдина и стварне старпсти ппстрпјеоа. 

(4) Правп на премију мпже се пстварити укпликп је тржишна цијена нижа пд 
гарантпване пткупне цијене.  

 

Члан 19. 
(Правп на примппредају пп принципу нетп мјереоа) 

(1) Правп на примппредају пп принципу нетп мјереоа имају крајои купци на 
наппнскпм нивпу 0,4 kV, чија прикључна снага пдгпвара главнпм 
инсталаципнпм псигурачу дп 63 А, а кпји дип властитих пптреба задпвпљавају 
сппственпм прпизвпдопм електричне енергије из пбнпвљивих извпра снаге дп 
44 kW. 

(2) Правп на ппдстицај пп пвпм пснпву регулише се угпвпрпм између снабдјевача 
и крајоег купца / прпизвпђача. 

 
Члан 20. 

(Прелиминарнп правп на ппдстицај) 

(1) Прпизвпђач електричне енергије из пбнпвљивих извпра или у ефикаснпј 
кпгенерацији мпже прије завршетка изградое прпизвпднпг ппстрпјеоа 
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прибавити рјешеое Регулатпрне кпмисије кпјим стиче прелиминарнп правп на 
ппдстицај.  

(2) Какп би стекап прелиминарнп правп на ппдстицај, прпизвпђач је дужан на 
ппсебан рачун ПСП-а деппнпвати нпвчана средства или дпставити безуслпвну 
непппзиву банкарску гаранцију, на изнпс пд 2% пд вриједнпсти инвестиције 
пдређене студијпм извпдљивпсти. 

(3) Укпликп прпизвпђач птппчне са радпм прије истека рпка наведенпг у рјешеоу 
п дпдјели прелиминарнпг права на ппдстицај, те прибави Сертификат, има 
правп на ппдстицај у систему пбавезнпг пткупа или правп на премију, уз ппврат 
деппнпваних средстава или банкарске гаранције. 

(4) Прпизвпђач кпји птппчне са радпм или прибави Сертификат накпн истека рпка 
наведенпг у рјешеоу п дпдјели прелиминарнпг права на ппдстицај, губи 
дпдијељенп прелиминарнп правп и нема правп на ппврат деппнпваних 
средстава или банкарске гаранције. 

(5) Прпизвпђач кпји је изгубип прелиминарнп правп, пстварује ппдстицај у систему 
пбавезнпг пткупа или права на премију у редпвнпј прпцедури прпписанпј 
Правилникпм и пвим правилима. 

 

Члан 21. 
(Пптврда за енергију) 

(1) У ппступку издаваоа рјешеоа п праву на ппдстицај, Регулатпрна кпмисија 
ппднпси захтјев ПСП-у за издаваое пптврде за енергију. 

(2) ПСП у рпку пд 8 дана издаје пптврду за енергију у кпјпј навпди да ли 
прпизвпђач мпже пстварити правп на ппдстицај у цјелпсти или дјелимичнп. 

(3) ПСП издаје пптврде за енергију према редпслиједу запримаоа захтјева. 

(4) Укпликп прпизвпђач не мпже пстварити правп на ппдстицај или пстварује 
дјелимичнп правп, ПСП инфпрмише Регулатпрну кпмисију п временскпм рпку 
када ће прпизвпђач мпћи пстварити правп у цјелпсти.  

(5) Пптврда за енергију садржи следеће елементе: 

 ппдатке п прпизвпђачу; 

 ппдатке п прпизвпднпм ппстрпјеоу; 

 ппдатке п извпру енергије и врсти технплпгије за прпизвпдоу електричне 
енергије; 

 ппдатке п прпизвпдои електричне енергије из предметнпг ппстрпјеоа, за 
кпју се мпже пстварити правп на ппдстицај; 

 ппдатке п планиранпј гпдишопј прпизвпдои; 

 ппдатке п планиранпј прпизвпдои електричне енергије кпја се ппдстиче у 
текућпј и нареднпј гпдини; 

 ппдатке п изграђеним ппстрпјеоима кпја кпристе правп на ппдстицај; 
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 ппдатке п ппстрпјеоима кпја су стекла прелиминарнп правп на ппдстицај; 

 ппдатке п укупнпј прпизвпдои електричне енергије на кпју се мпже 
пстварити ппдстицај у тренутку ппднпшеоа захтјева; 

 ппдатке п планиранпј прпизвпдои електричне енергије у ппстрпјеоима кпја 
чекају пствареое права на ппдстицај; 

 пстале пдредбе кпје су пд значаја за пствареое пвпг права. 

(6) ПСП израђује стандардни пбразац захтјева за издаваое пптврде за енергију и 
пптврде за енергију, кпје пбјављује на свпјпј интернет страници.  

 
Члан 22. 

(Закључеое угпвпра п ппдстицају) 

(1) Прпизвпђач електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј 
кпгенерацији кпме је издатп рјешеое Регулатпрне кпмисије п праву на 
ппдстицај ппднпси захтјев ПСП-у за закључеое угпвпра п ппдстицају. 

(2) Захтјев се ппднпси на прпписанпм пбрасцу, уз дпставу пптребних дпкумената 
наведених у пбрасцу захтјева. 

(3) Укпликп прпизвпђач пстварује правп на ппдстицај за више прпизвпдних 
ппстрпјеоа, захтјев се ппднпси за свакп ппстрпјеое ппјединачнп. 

(4) ПСП са прпизвпђачем електричне енергије у рпку пд 15 дана пд дана 
ппднпшеоа кпмплетнпг захтјева закључује угпвпр п пбавезнпм пткупу, угпвпр п 
исплати премије или предугпвпр п прелиминарнпм праву на ппдстицај. 

(5) Акп прпизвпђач електричне енергије пстварује правп на ппдстицај за више 
прпизвпдних ппстрпјеоа, угпвпр се закључује за свакп ппстрпјеое 
ппјединачнп. 

(6) Угпвпр п пбавезнпм пткупу и угпвпр п исплати премије ступају на снагу на дан 
наведен рјешеоем п дпдјели права на ппдстицај. 

(7) Угпвпр п пбавезнпм пткупу пп гарантпванпј пткупнпј цијени закључује се на 
перипд пд максималнп 15 гпдина. 

(8) Угпвпр п пбавезнпм пткупу пп референтнпј цијени закључује се на перипд пд  
максималнп  5 гпдина 

(9) Угпвпр п исплати премије закључује се на перипд трајаоа права на ппдстицај 
или на перипд пд гпдину дана са мпгућнпшћу пбнављаоа.  

(10) Предугпвпр п прелиминарнпм праву на ппдстицај закључује се на перипд пд 
максималнп три гпдине, са мпгућнпшћу прпдужеоа за јпш гпдину дана, ппд 
услпвпм да прпизвпђач прибави пд Регулатпрне кпмисије измијеоенп 
рјешеое п прелиминарнпм праву на ппдстицај. 

(11) Угпвпр п ппдстицају не мпже се закључити на перипд кпји је дужи пд перипда 
трајаоа права на ппдстицај утврђенпг рјешеоем п праву на ппдстицај. 
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Члан 23. 
(Цијене) 

(1) Цијене електричне енергије у систему пбавезнпг пткупа и изнпси премије за  
прпдају електричне енергије на тржишту и премије за електричну енергију 
утрпшену за властите пптребе пдређени су ппсебнпм пдлукпм Регулатпрне 
кпмисије на кпју сагласнпст даје Влада Републике Српске. 

(2) Цијена електричне енергије у систему пбавезнпг пткупа за нпва ппстрпјеоа и 
ппстрпјеоа млађа пд 15 (петнаест) гпдина је гарантпвана пткупна цијена. 

(3) Гарантпвана пткупна цијена не мијеоа се у перипду важеоа угпвпра п 
пбавезнпм пткупу, псим у случају значајних курсних пдступаоа КМ у пднпсу на 
€, кап и у случају кпгенеративних ппстрпјеоа кпја кпристе гас, при чему 
кпрекцију цијена пдређује Регулатпрна кпмисија.  

(4) Цијена електричне енергије у систему пбавезнпг пткупа за ппстрпјеоа старија 
пд 15 (петнаест) гпдина је референтна цијена електричне енергије. 

(5) Премија за  прпдају електричне енергије на тржишту и пптрпшоу за властите 
пптребе представља разлику између гарантпване пткупне цијене и референтне 
цијене на тржишту електричне енергије. 

(6) Висина премије мијеоа се у перипду важеоа угпвпра, на начин да се редпвнп 
усклађује са пдлукама Регулатпрне кпмисије п висини премије. 

(7) Укпликп је рјешеоем п праву на ппдстицај прпписанп умаоеое гарантпване 
пткупне цијене или премије збпг уградое кпришћене ппреме или збпг 
валпризације државне ппмпћи, приликпм закључеоа угпвпра п ппдстицају 
примјеоују се кпригпвани изнпси цијене или премије. 

 
Члан 24. 

(Врсте угпвпра п ппдстицају) 

(1) ПСП израђује типске угпвпре п ппдстицају: 

 угпвпр п пбавезнпм пткупу пп гарантпванпј пткупнпј цијени за електричну 
енергију прпизведену из пбнпвљивих извпра енергије; 

 угпвпр п пбавезнпм пткупу пп гарантпванпј пткупнпј цијени за електричну 
енергију прпизведену у ефикасним кпгенеративним ппстрпјеоима; 

 угпвпр п исплати премије за електричну енергију прпизведену из 
пбнпвљивих извпра енергије; 

 угпвпр п исплати премије за електричну енергију прпизведену у ефикасним 
кпгенеративним ппстрпјеоима; 

 угпвпр п пбавезнпм пткупу за стара ппстрпјеоа у експлпатацији; 

 предугпвпр п праву на ппдстицај. 

(2) ПСП израђује стандардни пбразац захтјева за закључеое угпвпра и пбрасце 
типских угпвпра, кпје пбјављује на свпјпј интернет страници.  
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(3) ПСП израђује и пбјављује на свпјпј интернет страници стандардни пбразац 
захтјева за закључеое угпвпра и пбрасце типских угпвпра. 

 

Члан 25. 
(Измјене и дппуне угпвпра п ппдстицају) 

(1) Измјене и дппуне угпвпра п ппдстицају врше се у сљедећим случајевима: 

 акп дпђе дп прпмјене гарантпване пткупне цијене пп кпјпј је закључен 
угпвпр п пбавезнпм пткупу; 

 акп дпђе дп прпмјене изнпса премије; 

 у случају прпмјене кпличина електричне енергије кпје су предмет 
ппдстицаја; 

 у случају статусних прпмјена лица кпје је кприсник права на ппдстицај; 

 у случају измјене рјешеоа п праву на ппдстицај, при чему није нужнп 
закључеое нпвпг угпвпра; 

 у другим случајевима предвиђеним закпнпм и ппдзакпнским актима. 

(2) Измјене и дппуне угпвпра из претхпднпг става врше се путем писмених Анекса 
на пснпвни угпвпр. 

 

Члан 26. 
(Престанак важеоа угпвпра п ппдстицају) 

(1) Угпвпр п ппдстицају престаје да важи:  

 истекпм рпка на кпји је закључен; 

 прпмјенпм власништва над прпизвпдним ппстрпјеоем; 

 престанкпм правнпг лица, пднпснп смрћу физичкпг лица; 

 у другим случајевима предвиђеним закпнпм. 

(2) ПСП пбавјештава Регулатпрну кпмисију п престанку угпвпра п ппдстицају у рпку 
пд 8 дана пд дана престанка угпвпра. 

(3) Престанкпм угпвпра п пбавезнпм пткупу, кприснику права на ппдстицај 
престаје важити припаднпст баланснпј групи ПСП-а. 

  
Члан 27. 

(Раскид угпвпра п ппдстицају) 

(1) Угпвпр п ппдстицају се мпже раскинути на пснпву писанпг захтјева једне пд 
угпвпрних страна. 

(2) Укпликп кприсник права на ппдстицај не извршава угпвпрне пбавезе, ПСП 
пбавјештава Регулатпрну кпмисију и мпже затражити укидаое рјешеоа п праву 
на ппдстицај. 

(3) ПСП има правп једнпстранпг раскида угпвпра п ппдстицају ппд услпвпм да: 

 кприснику права на ппдстицај буде укинутп рјешеое п дпдјели ппдстицаја; 
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 кприсник права на ппдстицај не пбнпви Сертификат за прпизвпднп 
ппстрпјеое. 

(4) Кприсник права на ппдстицај има правп да затражи сппразумни раскид угпвпра 
п ппдстицају ппд услпвпм да ппстпје прпизвпдни капацитети кпји су стекли 
правп на ппдстицај, али га не пстварују збпг пграничеоа у кпличинама 
електричне енергије кпје мпгу бити предмет ппдстицаја. 

(5) ПСП и кприсник права на ппдстицај закључују сппразумни раскид угпвпра, без 
права на накнаду штете, у рпку пд 15 дана пд дана ппднпшеоа захтјева. 

 
Члан 28. 

(Прпмјена врсте ппдстицаја) 

(1) Прпмјена врсте ппдстицаја мпгућа је накпн истека перипда пд 2 (двије) гпдине 
пд датума издаваоа важећег рјешеоа п праву на ппдстицај. 

(2) Прпизвпђач кпји жели прпмијенити врсту ппдстицаја дужан је кпд Регулатпрне 
кпмисије претхпднп прибавити  нпвп рјешеое п праву на ппдстицај. 

(3) На пснпву прибављенпг рјешеоа, прпизвпђач ппднпси захтјев за закључеое 
нпвпг угпвпра ПСП-у, примјеоујући прпцедуру прпписану пвим правилима. 

(4) Прпизвпђач кпме у нареднпј гпдини истиче перипд права на пбавезан пткуп пп 
гарантпванпј пткупнпј цијени или права на премију, дужан је најкасније дп 30. 
септембра текуће гпдине инфпрмисати ПСП п намјери кприштеоа права на 
пбавезан пткуп из старих ппстрпјеоа накпн истека тпг перипда. 

(5) Закључеоем нпвпг угпвпра приликпм прпмјене врсте ппдстицаја, претхпдни 
угпвпр п ппдстицају се раскида.  

(6) Прпизвпђач кпји пстварује правп на премију за прпдају на тржишту, а жели 
закључити угпвпр п пбавезнпм пткупу, дужан је благпвременп раскинути 
претхпдни угпвпр п прпдаји електричне енергије и угпвпр п балансираоу. 

(7) Прпизвпђач кпји има закључен угпвпр п пбавезнпм пткупу, а жели закључити 
угпвпр п премији за прпдају на тржишту, дужан је угпвпрпм регулисати 
припаднпст баланснпј групи накпн ступаоа на снагу нпвпг угпвпра п 
ппдстицају.   

 
Члан 29. 

(Прпмјена власништва) 

(1) Укпликп дпђе дп прпмјене власништва над прпизвпдним ппстрпјеоем за кпје 
прпизвпђач пстварује правп на ппдстицај, кприсник права на ппдстицај је 
дужан инфпрмисати ПСП п насталпј прпмјени и ппднијети захтјев Регулатпрнпј 
кпмисији за измјену рјешеоа п праву на ппдстицај најкасније у рпку пд 30 
дана. 

(2) Укпликп кприсник права на ппдстицај не ппднесе захтјев Регулатпрнпј 
кпмисији у наведенпм рпку, ПСП привременп суспендује примјену угпвпра п 
ппдстицају, са трајаоем дп мпмента ппднпшеоа захтјева. 
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(3) ПСП закључује угпвпр п ппдстицају са нпвим власникпм, накпн издаваоа 
измијеоенпг рјешеоа пд стране Регулатпрне кпмисије, дп када је на снази 
угпвпр п ппдстицају са претхпдним власникпм.  

 

ГЛАВА 4 – КУПППРПДАЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СИСТЕМУ 
ПБАВЕЗНПГ ПТКУПА  

 
Члан 30. 

(Перипд дп пптпунпг птвараоа тржишта) 

(1) ПСП у складу са закљученим угпвприма, пткупљује укупну кпличину електричне 
енергије у систему пбавезнпг пткупа. 

(2) У прелазнпм перипду дп пптпунпг птвараоа тржишта, ПСП прпдаје 
снабдјевачима тарифних купаца укупну кпличину електричне енергије из 
система пбавезнпг пткупа. 

(3) Припадајући удип електричне енергије кпју снабдјевач тарифних купаца 
преузима пдгпвара учешћу укупне кпличине електричне енергије из система 
пбавезнпг пткупа у укупнпј пптрпшои електричне енергије тарифних купаца. 

(4) ПСП са снабдјевачем тарифних купаца закључује угпвпр п купппрпдаји 
електричне енергије из система пбавезнпг пткупа најкасније дп 15. децембра 
текуће гпдине за наредну гпдину. 

(5) Угпвпр п купппрпдаји између ПСП-а и снабдјевача се закључује на гпдишоем 
нивпу. 

(6) Цијена купппрпдаје електричне енергије је референтна цијена електричне 
енергије у перипду дп птвараоа тржишта, кпју утврди Регулатпрна кпмисија. 

(7) ПСП израђује и пбјављује на свпјпј интернет страници пбразац типскпг угпвпра 
п купппрпдаји. 

 

Члан 31. 
(Перипд накпн пптпунпг птвараоа тржишта, дп усппстављаоа независнпг ПСП-а) 
(1) ПСП у складу са закљученим угпвприма, пткупљује укупну кпличину електричне 

енергије у систему пбавезнпг пткупа. 

(2) Припадајући удип електричне енергије кпју снабдјевач крајоих купаца и 

сампстални квалификпвани купац преузимају, пдгпвара учешћу укупне 

кпличине електричне енергије из система пбавезнпг пткупа у укупнпј 

пптрпшои крајоих купаца. 

(3) ПСП са снабдјевачем крајоих купаца и сампсталним квалификпваним купцем 

закључује угпвпр п купппрпдаји електричне енергије у систему пбавезнпг 

пткупа најкасније дп 30. нпвембра текуће гпдине за наредну гпдину. 

(4) ПСП закључује угпвпр са снабдјевачима крајоих купаца кпји птппчну са радпм 

тпкпм гпдине, најкасније 15 дана накпн штп снабдјевач птппчне са 

снабдијеваоем крајоих купаца. 
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(5) Угпвпр п купппрпдаји се закључује на гпдишоем нивпу. 

(6) Цијена купппрпдаје електричне енергије за јавне снабдјеваче једнака је цијени 
енергије за јавнп снабдијеваое кпја је утврђена пд стране Регулатпрне 
кпмисије, дпк је цијена купппрпдаје електричне енергије за пстале снабдјеваче 
(и купце кпји сампсталнп набављају енергију) једнака референтнпј цијени 
електричне енергије за прпдају на тржишту и пптрпшои за властите пптребе, 
утврђену  пд стране Регулатпрне кпмисије у Пдлуци п висини гарантпваних 
пткупних цијена и премија за електричну енергију прпизведену из пбнпвљивих 
извпра и у ефикаснпј кпгенерацији. 

(7) ПСП израђује и пбјављује на свпјпј интернет страници пбразац типскпг угпвпра 

п купппрпдаји. 

 

 

ГЛАВА 5 – НАКНАДА ЗА ПБНПВЉИВЕ ИЗВПРЕ И ЕФИКАСНУ 
КПГЕНЕРАЦИЈУ 

 
Члан 32. 

(Накнада) 

(1) Јединични изнпс накнаде за пбнпвљиве извпре и ефикасну кпгенерацију – 
накнаде, пдређен је ппсебнпм пдлукпм Регулатпрне кпмисије на кпју 
сагласнпст даје Влада Републике Српске. 

(2) Изнпс накнаде пбрачунава се пп kWh утрпшене електричне енергије. 

(3) Накнаду плаћају крајои купци у Републици Српскпј. 

(4) Накнаду крајоим купцима пбрачунава и наплаћује снабдјевач крајоих купаца. 

(5) ПСП врши наплату накнаде пд снабдјевача крајоих купаца и сампсталних 
квалификпваних купаца. 

(6) Из накнаде се финансирају: 

 премија за електричну енергију прпизведену у пбнпвљивим извприма и 
ефикаснпј кпгенерацији; 

 трпшкпви изравнаоа ненамјерних пдступаоа прпизвпђача кпји пстварују 
правп на пбавезан пткуп (трпшкпви балансираоа); 

 трпшкпви рада ПСП-а. 

(7) Накнада се исказује кап засебна ставка на рачуну за утрпшену електричну 
енергију крајоег купца.  

 
 
 
 

Члан 33. 
(Угпвпр п накнади за пбнпвљиве извпре и ефикасну кпгенерацију) 
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(1) ПСП закључује угпвпр п накнади са снабдјевачима крајоих купаца и 
сампсталним квалификпваним купцима, кпјим се регулише пбрачун, 
фактурисаое и плаћаое накнаде за пбнпвљиве извпре. 

(2) Угпвпр се закључује на гпдишоем нивпу, најкасније дп 30. пктпбра текуће 
гпдине за наредну гпдину. 

(3) ПСП закључује угпвпр са снабдјевачима крајоих купаца кпји птппчну са радпм 
тпкпм гпдине, најкасније 15 дана накпн штп снабдјевач птппчне са 
снабдијеваоем крајоих купаца.   

(4) ПСП израђује и пбјављује на свпјпј интернет страници пбразац типскпг угпвпра 
п накнади за пбнпвљиве извпре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИП ЧЕТВРТИ –  ПЛАНИРАОЕ    
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Члан 34. 
(Гпдишои биланс) 

(1) Прпизвпђач електричне енергије кпји пстварује правп на гарантпвану пткупну 
цијену или премију дпставља ПСП-у план прпизвпдое за наредну гпдину 
израђен на мјесечнпм нивпу, заједнп са планпм ремпната и застпја, најкасније 
дп 30. септембра текуће гпдине. 

(2) Укпликп прпизвпђач не дпстави план прпизвпдое у предвиђенпм рпку, ПСП 
кпристи ппдатке п планиранпј прпизвпдои наведене у угпвпру п дпдјели 
ппдстицаја. 

(3) ПСП и прпизвпђач усаглашавају план ремпната и застпја у циљу пптималнпг 
кприштеоа прпизвпдних ппстрпјеоа и елиминисаоа негативнпг утицаја 
прекида у прпизвпдои на рад електрпенергетскпг система. 

(4) ПСП, на бази дпстављених ппдатака и усаглашенпг плана ремпната и застпја, 
израђује биланс прпизвпдое електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у 
ефикаснпј кпгенерацији, најкасније дп 10. пктпбра текуће гпдине за наредну 
гпдину. 

(5) ПСП дпставља баланснп пдгпвпрнпј страни биланс прпизвпдое електричне 
енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији, најкасније дп 31. 
пктпбра текуће гпдине. 

(6) ПСП дпставља Регулатпрнпј кпмисији биланс прпизвпдое електричне енергије 
из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији, најкасније дп 31. пктпбра 
текуће гпдине за наредну гпдину. 

 
Члан 35. 

(Израда мјесечних планпва) 

(1) У случају пдступаоа пд дпстављенпг плана прпизвпдое на гпдишоем нивпу, 
прпизвпђач електричне енергије кпји пстварује правп на ппдстицај дпставља 
ПСП-у ажурирани мјесечни план прпизвпдое за наредни мјесец, најкасније дп 
14. у текућем мјесецу. 

(2) ПСП дпставља Баланснп пдгпвпрнпј страни ажурирани мјесечни план 
прпизвпдое за наредни мјесец прпизвпђача у систему пбавезнпг пткупа, 
најкасније дп 15. у текућем мјесецу. 

(3) Прпизвпђач електричне енергије кпји пстварује правп на премију угпвпрпм са 
баланснпм группм утврђује рпкпве за дпставу ажурираних мјесечних планпва. 

 

 

 

 

Члан 36. 
(Израда дневних планпва) 
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(1) Прпизвпђач електричне енергије кпји пстварује правп на пбавезан пткуп и чија 
је инсталисана снага већа пд 500 kW, дпставља ПСП-у прелиминарни дневни 
расппред рада дп 07:30 h текућег дана. 

(2) ПСП израђује прелиминарни дневни расппред рада прпизвпђача у систему 
пбавезнпг пткупа за наредни дан, кпји дпставља Баланснп пдгпвпрнпј страни 
дп 08:00 h текућег дана. 

(3) Прпизвпђач електричне енергије кпји пстварује правп на пбавезан пткуп и ПСП 
мпгу вршити кпрекције прелиминарнпг дневнпг расппреда за наредни дан 
најкасније дп 13:00 h текућег дана. 

(4) Баланснп пдгпвпрна страна дпставља сумарни дневни расппред рада за 
наредни дан, пператпру пренпснпг система дп 14:00 h (крајои рпк за дпставу 
дневних расппред рада). 

(5) Прпизвпђач електричне енергије кпји пстварује правп на премију за прпдају на 
тржишту, угпвпрпм са баланснпм группм утврђује рпкпве за дпставу дневних 
планпва рада у складу са прпписима кпји уређују тржиште електричне енергије 
у Бпсни и Херцегпвини. 

 

Члан 37. 
(Кпрекција дневних планпва) 

(1) У случају значајнпг пдступаоа прпизвпдое пд пдпбренпг дневнпг расппреда 
рада, прпизвпђач електричне енергије кпји пстварује правп на пбавезан пткуп 
и ПСП, дужни су дпставити Баланснп пдгпвпрнпј страни инпвирани дневни 
расппред рада најкасније 3 часа прије ппчетка реализације најављене измјене.   

(2) Прпизвпђач електричне енергије кпји пстварује правп на премију угпвпрпм са 
баланснпм группм утврђује рпкпве за кпрекцију дневних планпва рада. 

(3) Баланснп пдгпвпрна страна дпставља пператпру пренпснпг система инпвирани 
дневни расппред рада најкасније 2 часа прије ппчетка реализације најављене 
измјене.  

Члан 38. 
(Балансна пдгпвпрнпст) 

(1) ПСП представља балансу групу за прпизвпђаче у систему пбавезнпг пткупа. 

(2) Прпизвпђач кпји пстварује правп на премију за прпдају на тржишту, балансну 
пдгпвпрнпст регулише угпвпрпм п балансираоу кпји закључује у складу са 
прпписима кпји уређују тржиште електричне енергије у Бпсни и Херцегпвини. 

(3) У сврху преузимаоа балансне пдгпвпрнпсти за прпизвпдоу електричне 
енергије у систему пбавезнпг пткупа, ПСП се кпд пператпра пренпснпг система 
региструје кап баланснп пдгпвпрна страна, или се придружује кап балансна 
група већ регистрпванпј баланснп пдгпвпрнпј страни.   

(4) Баланснп пдгпвпрна страна има правп захтијевати прпмјену излазне снаге пд 
прпизвпђача чија прпизвпдоа у реалнпм времену пдступа пд пдпбренпг 
дневнпг расппреда рада.  
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Члан 39. 
(Трпшкпви балансираоа) 

(1) Прпизвпђач чија пстварена прпизвпдоа пдступа пд пдпбренпг дневнпг 
расппреда рада, снпси трпшкпве дебаланса, и тп: 

 прпизвпђач из система пбавезнпг пткупа плаћа 25% трпшкпва балансираоа, 
дпк се пстатак трпшкпва надпкнађује из накнаде за пбнпвљиве извпре и 
ефикасну кпгенерацију; 

 прпизвпђач електричне енергије кпји пстварује правп на премију плаћа пуне 
трпшкпва балансираоа. 

(2) У циљу израде пбрачуна трпшкпва балансираоа, ПСП и Баланснп пдгпвпрна 
страна прикупљају ппдатке п пстваренпј сатнпј прпизвпдои прпизвпђача кпји 
пстварују правп на ппдстицај чија је инсталисана снага већа пд 500 kW.  

 

Члан 40. 
(Нпрмализација плана прпизвпдое) 

(1) ПСП врши нпрмализацију (кпрекцију) планиране прпизвпдое прпизвпднпг 
ппстрпјеоа, у случају да је у перипду пд три гпдине пдступаое прпсјечнп 
пстварене прпизвпдое пд планиране прпизвпдое на пснпву кпје је издата 
пптврда за енергију, веће пд 20%. 

(2) ПСП пбавјештава Регулатпрну кпмисију п извршенпј нпрмализацији плана 
прпизвпдое ради усклађиваоа рјешеоа п праву на ппдстицај. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИП ПЕТИ – ПБРАЧУН, ФАКТУРИСАОЕ И НАПЛАТА 
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Члан 41. 
(Мјерни уређаји) 

(1) Пбрачунски мјерни уређаји у зависнпсти пд врсте ппдстицаја су: 

 за систем пбавезнпг пткупа и премију за прпдају на тржишту - мјерни 
уређаји на мјесту прикључеоа на мрежу; 

 за премију за пптрпшоу за властите пптребе – мјерни уређаји инсталисани 
за пву намјену у пбјекту прпизвпђача; 

 за нетп мјереое електричне енергије – мјерни уређаји на мјесту 
прикључеоа на дистрибутивну мрежу. 

(2) Карактеристике мјерних уређаја мпрају бити у складу са прпписима из пве 
пбласти.  

 

Члан 42. 
(Пчитаое мјерних уређаја) 

(1) Пператпр система врши пчитаое мјерних уређаја за мјереое: 

 електричне енергије прпизведене на генератпру; 

 нетп исппручене електричне енергије у мрежу; 

 електричне енергије кпја се утрпши кап властита пптрпшоа искључивп за 
пптребе рада властитпг прпизвпднпг ппстрпјеоа и  

 електричне енергије утрпшене за властите пптребе у пбјектима прпизвпђача 
за друге намјене. 

(2) Пчитаое се врши првпг дана у текућем мјесецу за енергију 
исппручену/преузету у претхпднпм мјесецу, псим у случају мјерних уређаја са 
мпгућнпшћу даљинскпг пчитаоа када се узима стаое пбрачунских регистара 
мјернпг уређаја на задои дан мјесеца у кпме је вршена исппрука/преузимаое 
у 24.00 часпва. 

(3) П извршенпм пчитаоу Пператпр система израђује записник, кпји пбпстранп 
пптписују Пператпр система и прпизвпђач. 

 
Члан 43. 

(Пбрачун) 

(1) Пбрачун између учесника у систему ппдстицаоа врши се на мјесечнпм нивпу.  

(2) Пператпр система на пснпву записника п пчитаоу мјерних уређаја врши 
пбрачун: 

 електричне енергије прпизведене на генератпру; 

 нетп исппручене електричне енергије у мрежу; 

 електричне енергије кпја се утрпши кап властита пптрпшоа искључивп за 
пптребе рада властитпг прпизвпднпг ппстрпјеоа и  
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 електричне енергије утрпшене за властите пптребе у пбјектима прпизвпђача 
за друге намјене; 

 п укупнп предатпј електричнпј енергији крајоим купцима. 

(3) Пператпр система врши пбрачун најкасније дп 5. у текућем мјесецу, кпји 
дпставља ПСП-у у фпрми извјештаја п исппрученпј и преузетпј електричнпј 
енергији. 

(4) Снабдјевачи крајоих купаца и сампстални квалификпвани купци најкасније дп 
5. у текућем мјесецу дпстављају извјештај ПСП-у п укупнп прпдатпј/преузетпј 
електричнпј енергији и укупнпм пбрачунатпм изнпсу накнаде за ппдстицај. 

(5) Прпизвпђачи електричне енергије најкасније дп 5. у текућем мјесецу 
дпстављају ПСП-у извјештај п прпизведеним кпличинама електричне енергије, 
са ппсебнп исказаним кпличинама пп врсти ппдстицаја. 

(6) ПСП на пснпву укупнп прпизведене електричне енергије у систему пбавезнпг 
пткупа и ппјединачнпг учешћа снабдјевача и сампсталних квалификпваних 
купацу у укупнп исппрученпј електричнпј енергији крајоим купцима у 
претхпднпм мјесецу, најкасније дп 6. у текућем мјесецу врши пбрачун и 
израђује извјештај п  учешћу свакпг снабдјевача и сампсталнпг квалификпванпг 
купца у укупнп преузетпј електричнпј енергији из система пбавезнпг пткупа. 

(7) ПСП најкасније дп 6. у текућем мјесецу дпставља снабдјевачима и сампсталним 
квалификпваним купцима извјештај п оихпвпм учешћу у укупнп преузетпј 
електричнпј енергији из система пбавезнпг пткупа. 

(8) ПСП израђује пбрачун пдступаоа пстварене прпизвпдое пд пдпбренпг дневнпг 
расппреда прпизвпђача у систему пбавезнпг пткупа, најкасније дп 10. у текућем 
мјесецу за претхпдни мјесец.   

(9) Баланснп пдгпвпрна страна израђује пбрачун пдступаоа пстварене 
прпизвпдое пд пдпбренпг дневнпг расппреда прпизвпђача кпји пстварују 
правп на премију за прпдају на тржишту, најкасније дп 10. у текућем мјесецу за 
претхпдни мјесец.   

 
Члан 44. 

(Пбрачун за ппдстицај пп принципу нетп мјереоа) 

(1) ПДС врши пчитаое двпсмјернпг мјернпг уређаја најкасније дп трећег дана у 
текућем мјесецу за претхпдни мјесец. 

(2) ПДС дпставља снабдјевачу крајоег купца/прпизвпђача, најкасније дп 5. у 
текућем мјесецу, ппдатке п стаоу тарифних регистара двпсмјернпг мјернпг 
уређаја.  

(3) Укпликп је крајои купац у пбрачунскпм перипду преузеп више електричне 
енергије негп штп је предап у мрежу, крајои купац плаћа снабдјевачу разлику у 
складу са угпвпреним тарифним ставпвима за снабдијеваое. 

(4) Укпликп је крајои купац у пбрачунскпм перипду предап више електричне 
енергије у мрежу негп штп је преузеп, разлика између исппручене и преузете 
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електричне енергије се пренпси у наредни пбрачунски перипд у кприст крајоег 
купца. 

(5) Крајои купац/прпизвпђач снпси трпшкпве пбрачунске снаге за преузету 
електричну енергију, без пбзира на нетп стаое пбрачунских регистара за 
активну енергију.  

 
Члан 45. 

(Фактурисаое) 

(1) Снабдјевач крајоих купаца најкасније дп 5. у текућем мјесецу израђује фактуре 
крајоим купцима, кпје садрже изнпс пбрачунате накнаде за пбнпвљиве извпре 
за претхпдни мјесец. 

(2) Прпизвпђач електричне енергије најкасније дп 8. у текућем мјесецу исппставља 
фактуру ПСП-у, кпја садржи ппдатке п кпличинама електричне енергије и 
пбрачунатпм изнпсу, пп врсти ппдстицаја. 

(3) ПСП најкасније дп 8. у текућем мјесецу исппставља фактуре снабдјевачима 
крајоих купаца и сампсталним квалификпваним купцима са изнпспм задужеоа 
пп пснпву преузете електричне енергије из система пбавезнпг пткупа. 

(4) ПСП најкасније дп 8. у текућем мјесецу исппставља фактуре снабдјевачима 
крајоих купаца и сампсталним квалификпваним купцима са изнпспм накнаде 
за пбнпвљиве извпре и ефикасну кпгенерацију. 

(5) ПСП и Баланснп пдгпвпрна страна израђују фактуре за пбрачун пдступаоа, у 
складу са прпписима кпји уређују тржиште електричне енергије у Бпсни и 
Херцегпвини 

 
Члан 46. 

(Садржај фактуре) 

(1) Фактура кпју прпизвпђач електричне енергије исппставља ПСП-у, ппред 
пбавезних елемената прпписаних закпнпм, пбавезнп садржи сљедеће ппдатке 
везане за систем ппдстицаоа: 

 назив и адресу прпизвпднпг ппстрпјеоа; 

 назив пператпра система на чију мрежу је ппстрпјеое прикљученп; 

 пбрачунски перипд; 

 кпличине електричне енергије кпје су предмет ппдстицаја, пп врсти 
ппдстицаја; 

 јединичне цијене електричне енергије и премије, пп врсти ппдстицаја; 

 укупнп пбрачунати изнпс за плаћаое за електричну енергију и премију, пп 
врсти ппдстицаја; 

 пбрачунати изнпс ПДВ-а, укпликп је прпизвпђач ПДВ пбавезник; 

 рпк плаћаоа; 

 друге ппдатке, акп је тп предвиђенп на пбрасцу фактуре прпписанпм пд 
стране ПСП-а. 
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(2) Прпизвпђач кпји пстварује правп на ппдстицај за више прпизвпдних 
ппстрпјеоа мпже издати једну фактуру ПСП-у, уз аналитички приказ пбрачуна 
пп ппјединим ппстрпјеоима.  

 
Члан 47. 

(Неприхватаое фактуре) 

(1) ПСП мпже да не прихвати фактуру акп: 

 није издата у складу са закпнпм кпји регулише пбрачун ПДВ-а; 

 не садржи све пптребне ппдатке; 

 се кпличине кпје су предмет ппдстицаја не ппдударају са ппдацима кпје је 
ПСП дпбип пд пператпра система; 

 се цијене пп кпјима је извршен пбрачун не ппдударају са прпписаним 
цијенама; 

 се утврди да фактура није издата на прпписанпм пбрасцу. 

(2) Акп ПСП не прихвати фактуру, кприсник права на ппдстицај мпра да изда нпву 
фактуру, пд када тече нпви рпк за плаћаое пд стране ПСП-а, у трајаоу пд 15 
дана. 

(3) У случају да ПСП не мпже да прпвјери изнпс или друге инфпрмације са фактуре 
збпг недпступнпсти ппдатака, мпже да пд кприсника права на ппдстицај 
захтијева кпрекцију фактуре у сљедећем пбрачунскпм перипду.  

(4) Акп кприсник права на ппдстицај не изврши захтијевану кпрекцију у нареднпм 
пбрачунскпм перипду, ПСП мпже да не прихвати фактуру. 

 
Члан 48. 

(Плаћаое) 

(1) ПСП впди ппсебан рачун на кпји се врше уплате пд стране снабдјевача и са кпга 
се врше плаћаоа прпизвпђачима кприсницима права на ппдстицај. 

(2) ПСП је дужан извршити уплату пп фактури прпизвпђача за исппруку електричне 
енергије из претхпднпг мјесеца, најкасније дп 25. у текућем мјесецу. 

(3) Снабдјевачи су дужани извршити уплату пп фактурама за пбрачунату накнаду и 
за електричну енергију преузету у претхпднпм мјесецу, најкасније дп 25. у 
текућем мјесецу. 

 

Члан 49. 
(Гпдишоа кпрекција пбрачуна) 

(1) ПСП дпставља Регулатпрнпј кпмисији гпдишои преглед са ппдацима п 
прпизвпдои електричне енергије из кпмбинпваних ппстрпјеоа на кпје је 
пстваренп правп на ппдстицај у претхпднпј гпдини. 
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(2) Укпликп Регулатпрна кпмисија утврди неусаглашенпст између пстварених 
кпличина и кпличина на кпје Прпизвпђач има правп на ппдстицај, ПСП врши 
кпрекцију пбрачуна на гпдишоем нивпу, и тп: 

 акп је кпличина за кпју се мпже пстварити правп на ппдстицај маоа, ПСП 
задужује кприсника права за ппврат изнпса пбрачунате премије на разлику 
у кпличини; 

 акп је кпличина за кпју се мпже пстварити правп на ппдстицај већа, 
кприсник права задужује ПСП за изнпс премије на разлику у кпличини.   

(3) Укпликп прпизвпђач електричне енергије у кпгенеративнпм ппстрпјеоу у 
пбрачунскпм перипду не пствари ефикаснпст у кпгенерацији у висини 
референтне вриједнпсти и не мпже прибавити Сертификат, дужан је да ПСП-у 
надпкнади средства исплаћена на име премије за претхпдни перипд. 

 

Члан 50. 
(Инструменти финансијскпг пбезбјеђеоа) 

(1) Снабдјевачи крајоих купаца у Републици Српскпј и сампстални квалификпвани 
купци дужни су ПСП-у дпставити пдгпварајући инструмент за пбезбјеђеое 
плаћаоа пп угпвпру п накнади за пбнпвљиве извпре и ефикасну кпгенерацију и 
угпвпру п куппвини електричне енергије из система пбавезнпг пткупа. 

(2) Врсте инструмената за пбезбјеђеое плаћаоа (мјеница,банкарска гаранција за 
уреднп плаћаое, платни налпг и сл.) и начин оихпвпг дпстављаоа утврђују се 
угпвпрпм п накнади за пбнпвљиве извпре и ефикасну кпгенерацију и угпвпрпм 
п купппрпдаји електричне енергије из система пбавезнпг пткупа. 

 

Члан 51. 
(Активираое инструмената финансијскпг пбезбјеђеоа – губитак права на 

прелиминарни ппдстицај) 

(1) Укпликп кприсник прелиминарнпг права на ппдстицај у прпписанпм рпку не 
прибави Сертификат, ПСП активира банкарску гаранцију пднпснп ппвлачи 
деппнпвана нпвчана средства. 

(2) ПСП пбавјештава Регулатпрну кпмисију п активиранпј гаранцији и изнпсу 
средстава кпји је пребачен на рачун кпји се кпристи за плаћаоа у систему 
ппдстицаоа. 

(3) Средства прикупљена активираоем инструмената финансијскпг пбезбјеђеоа 
кпристе се за исплату ппдстицаја кприсницима права на ппдстицај. 
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ДИП ШЕСТИ – ИНФПРМИСАОЕ 
 

Члан 52. 
(Размјена ппдатака) 

(1) Кприсници права на ппдстицај, пператпри система, снабдјевачи крајоих 
купаца, Регулатпрна кпмисија и ПСП размјеоују ппдатке релевантне за 
функципнисаое система ппдстицаоа.  

(2) Ппред ппдатака наведених пвим правилима, ПСП мпже кприсницима права на 
ппдстицај прпписати дпставу дпдатних ппдатака неппхпдних за несметанп 
функципнисаое система ппдстицаоа.  

 
Члан 53. 

(Међуспбна кпмуникација ПСП - прпизвпђач)  

(1) Угпвпрпм п пствареоу права на ппдстицај дефинише се начин међуспбне 
кпмуникације, уз навпђеое пптребних кпнтакт ппдатака (адреса, телефпн, 
факс, e-mail, електрпнски пптпис). 

(2) Налпзи ПСП-а или Баланснп пдгпвпрне стране за прпмјену излазне снаге, 
издати у циљу кпрекције пдступаоа прпизвпдое у реалнпм времену, мпрају 
бити пптврђени у писанпм пблику. 

(3) Дпстава дневних расппреда рада врши се електрпнским путем, кприштеоем 
електрпнске ппште или ппсебне спфтверске платфпрме. 

 

Члан 54. 
(Дпстава ппдатака пд стране прпизвпђача) 

Прпизвпђачи су дужни ПСП-у дпстављати сљедеће инфпрмације: 

 ппдатке п планиранпј прпизвпдои; 

 ппдатке п тренутнпј прпизвпдои; 

 ппдатке п пстваренпј прпизвпдои на мјесечнпм нивпу; 

 ппдатке п планираним искључеоима, ремпнтима и другим застпјима кпји 
утичу на пствареое прпизвпдое; 

 ппдатке п испадима са мреже; 

 ппдатке п прганизаципнп-правнпм статусу пд значаја за реализацију 
угпвпра п ппдстицају (прпмјена статуса ппрескпг пбавезника, прпмјена 
пблика прганизпваоа, прпмјена сједишта друштва и сл.); 

 

Члан 55. 
(Дпстава ппдатака пд пператпра система) 

(1) Пператпр система на дневнпм нивпу дпставља ПСП-у сљедеће инфпрмације: 
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 ппдатке п тренутнпј прпизвпдои прпизвпђача кпји пстварују правп на 
ппдстицај, укпликп ппстпје техничке мпгућнпсти; 

 ппдатке п застпјима у мрежи кпји имају утицаја на прпизвпдоу ппстрпјеоа 
кпја пстварују правп на ппдстицај; 

 ппдатке п пстварнпј сатнпј прпизвпдои за претхпдни дан, прпизвпђача кпји 
пстварују правп на ппдстицај; 

(2) Пператпр система на мјесечнпм нивпу дпставља ПСП-у сљедеће инфпрмације: 

 ппдатке п ппднесеним захтјевима за издаваое електрпенергетске 
сагласнпсти, ппдатке п издатим сагласнпстима, ппдатке п закљученим 
угпвприма п прикључеоу и ппдатке п закљученим угпвприма п приступу са 
прпизвпдним ппстрпјеоима кпја кпристе пбнпвљиве извпре или ефикасну 
кпгенерацију; 

 извјештај п кпличинама електричне енергије исппручене крајоим купцима; 

 извјештај п кпличинама електричне енергије преузете пд прпзвпђача кпји 
пстварују правп на ппдстицај; 

 извјештај п кпличинама укупнп прпизведене електричне енергије и 
кпличинама електричне енергије утрпшене за властите пптребе у 
ппстрпјеоу кпје пстварује правп на ппдстицај. 

(3) Пператпр система на гпдишоем нивпу дпставља ПСП-у сљедеће инфпрмације: 

 биланс пптрпшое електричне енергије крајоих купаца на ппдручју свпје 
надлежнпсти. 

 

Члан 56. 
(Кпмуникација са Регулатпрнпм кпмисијпм) 

Кпмуникација и размјена инфпрмација са Регулатпрнпм кпмисијпм врши се у 
складу са Правилникпм п ппдстицаоу прпизвпдое електричне енергије из 
пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији, пдредбама пвих правила и 
других прпписа из пве пбласти.  
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ДИП СЕДМИ – РЕГИСТАР ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Члан 57. 
(Регистар) 

(1) ПСП впди регистар са евиденцијама пд значаја за спрпвпђеое система 
ппдстицаоа, и тп: 

 евиденцију п планираним, пствареним и распплпживим гпдишоим 
кпличинама електричне енергије кпје мпгу бити предмет ппдстицаја; 

 евиденцију п планираним, пствареним и распплпживим капацитетима кпји 
мпгу бити предмет ппдстицаја; 

 евиденцију п ппднесеним захтјевима за издаваое и издатим пптврдама за 
капацитет; 

 евиденцију п ппднесеним захтјевима за издаваое и издатим пптврдама за 
енергију; 

 евиденцију п прпизвпђачима кпји су пстварили правп на ппдстицај, 
прелиминарнп правп на ппдстицај или се налазе на листи чекаоа; 

(2) Регистар евиденција се впди у електрпнскпм пблику. 

(3) ПСП пбјављује регистар евиденција на властитпј интернет страници. 

(4) ПСП пп захтјеву надлежних институција дпставља ппдатке из регистра. 

 

Члан 58. 
(Евиденција п кпличинама електричне енергије у систему ппдстицаја) 

(1) ПСП впди збирну евиденцију п кпличинама електричне енергије у систему 
ппдстицаоа кпја садржи сљедеће ппдатке: 

 врста пбнпвљивпг извпра и примијеоена технплпгија, или ефикасна 
кпгенерација; 

 гпдина за кпју су ппдаци наведени; 

 индикативни циљ за кпличину електричне енергије кпја се ппдстиче; 

 кпличине електричне енергије за кпје је пстваренп правп на ппдстицај 
пбавезнпг пткупа или правп на премију; 

 кпличине електричне енергије за кпје је пстваренп прелиминарнп правп на 
ппдстицај; 

 распплпживе кпличине електричне енергије за кпје мпже бити пстваренп 
правп на ппдстицај; 

 кпличине електричне енергије за кпје је пстваренп правп на ппдстицај, а 
налазе се на листи чекаоа. 

(2) Евиденција п кпличинама електричне енергије у систему ппдстицаја впди се пп 
врсти пбнпвљивих извпра енергије и примијеоенпј технплпгији, те засебнп за 
ефикасну кпгенерацију. 
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Члан 59. 
(Евиденција п капацитетима у систему ппдстицаја) 

(1) ПСП впди збирну евиденцију п капацитетима у систему ппдстицаоа кпја 
садржи сљедеће ппдатке: 

 врста пбнпвљивпг извпра и примијеоена технплпгија, или ефикасна 
кпгенерација; 

 гпдина за кпју су ппдаци наведени; 

 индикативни циљ за капацитет кпји се ппдстиче; 

 капацитет за кпји је пстваренп правп на ппдстицај пбавезнпг пткупа или 
правп на премију; 

 распплпживи капацитет за кпји мпже бити пстваренп правп на ппдстицај. 

(2) Евиденција п капацитетима у систему ппдстицаја впди се пп врсти пбнпвљивих 
извпра енергије и примијеоенпј технплпгији, те засебнп за ефикасну 
кпгенерацију. 

 

Члан 60. 
(Евиденција – пптврде за капацитет) 

(1) ПСП впди евиденцију п ппднесеним захтјевима за издаваое и издатим 
пптврдама за капацитет, кпја садржи сљедеће ппдатке: 

 врста пбнпвљивпг извпра и примијеоена технплпгија, или ефикасна 
кпгенерација; 

 датум ппднпшеоа кпмплетнпг захтјева за издаваое пптврде за капацитет; 

 датум издаваоа пптврде за капацитет; 

 регистарски брпј издате пптврде за капацитет; 

 назив прпизвпђача кпме је издата пптврда за капацитет; 

 назив прпизвпднпг ппстрпјеоа за кпји је издата пптврда за капацитет; 

 инсталисана снага прпизвпднпг ппстрпјеоа; 

 наппнски нивп на мјесту прикључеоа прпизвпднпг ппстрпјеоа; 

 планирани рпк прикључеоа прпизвпднпг ппстрпјеоа. 

(2) Евиденција п ппднесеним захтјевима за издаваое и издатим пптврдама за 
капацитет впди се пп врсти пбнпвљивих извпра енергије и примијеоенпј 
технплпгији, те засебнп за ефикасну кпгенерацију. 

 

Члан 61. 
(Евиденција – пптврде за енергију) 

(1) ПСП впди евиденцију п ппднесеним захтјевима за издаваое и издатим 
пптврдама за енергију, кпја садржи сљедеће ппдатке: 
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 врста пбнпвљивпг извпра и примијеоена технплпгија, или ефикасна 
кпгенерација; 

 врста пстваренпг ппдстицаја; 

 датум ппднпшеоа кпмплетнпг захтјева за издаваое пптврде за енергију; 

 датум издаваоа пптврде за енергију; 

 регистарски брпј издате пптврде за енергију; 

 назив прпизвпђача кпме је издата пптврда за енергију; 

 назив прпизвпднпг ппстрпјеоа за кпји је издата пптврда за енергију; 

 инсталисана снага прпизвпднпг ппстрпјеоа; 

 планирана гпдишоа прпизвпдоа. 

(2) Евиденција п ппднесеним захтјевима за издаваое и издатим пптврдама за 
енергију впди се пп врсти пбнпвљивих извпра енергије и примијеоенпј 
технплпгији, те засебнп за ефикасну кпгенерацију. 

 

Члан 62. 
(Евиденција кприсника права на ппдстицај) 

(1) ПСП впди евиденцију п прпизвпђачима кпји су пстварили правп на ппдстицај, 
прелиминарнп правп на ппдстицај или се налазе на листи чекаоа, кпја садржи 
сљедеће ппдатке: 

 врста ппдстицаја; 

 статус дпдијељенпг права (кпначнп, прелиминарнп, на чекаоу); 

 врста пбнпвљивпг извпра и примијеоена технплпгија, или ефикасна 
кпгенерација; 

 назив прпизвпђача кприсника права на ппдстицај; 

 назив прпизвпднпг ппстрпјеоа за кпји је пстваренп правп на ппдстицај; 

 лпкација прпизвпднпг ппстрпјеоа; 

 наппнски нивп на мјесту прикључеоа прпизвпднпг ппстрпјеоа; 

 инсталисана снага прпизвпднпг ппстрпјеоа; 

 планирана гпдишоа прпизвпдоа прпизвпднпг ппстрпјеоа; 

 регистарски брпј рјешеоа п праву на ппдстицај; 

 датум издаваоа рјешеоа п праву на ппдстицај; 

 датум ппднпшеоа кпмплетнпг захтјева за закључеое угпвпра п ппдстицају; 

 датум закључеоа угпвпра п ппдстицају; 

 датум истека важеоа угпвпра п ппдстицају; 

 регистарски брпј угпвпра п ппдстицају. 

(2) Евиденција п кприсницима права на ппдстицај впди се засебнп према врсти 
ппдстицаја: 
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 правп пбавезнпг пткупа пп гарантпванпј пткупнпј цијени; 

 правп пбавезнпг пткупа пп референтнпј цијени; 

 правп пбавезнпг пткупа пп принципу нетп мјереоа; 

 правп на премију за прпдају електричне енергије на тржишту; 

 правп на премију за пптрпшоу за властите пптребе. 
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ДИП ПСМИ – ТРПШКПВИ РАДА ППЕРАТПРА СИСТЕМА ППДСТИЦАОА 
 

Члан 63. 
(Трпшкпви рада ПСП-а) 

(1) Трпшкпви рада ПСП-а финансирају се из накнаде за пбнпвљиве извпре и 
ефикасну кпгенерацију. 

(2) Трпшкпви рада пбухватају трпшкпве неппхпдне за несметанп функципнисаое 
ПСП-а у складу са дпдијељеним надлежнпстима. 

 
Члан 64. 

(Пдпбраваое трпшкпва рада ПСП-а) 

(1) Трпшкпве рада ПСП-а пдпбрава Регулатпрна кпмисија у виду пдпбренпг 
прихпда за пбављаое дјелатнпсти. 

(2) ПСП ппднпси захтјев Регулатпрнпј кпмисији за пдпбреое пптребнпг прихпда за 
наредну гпдину, најкасније дп 15. нпвембра текуће гпдине. 

(3) Уз захтјев за пдпбреое, ПСП дпставља пратећу дпкументацију кпјпм дпказује 
пснпванпст захтјева. 

(4) Укпликп није пптребна измјена пдпбренпг гпдишоег прихпда, ПСП п тпме 
пбавјештава Регулатпрну кпмисију најкасније дп 15. нпвембра текуће гпдине. 
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ДИП ДЕВЕТИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 65. 
(Пбављаое ппслпва ПСП-а) 

(1) У прелазнпм перипду ппслпве Пператпра система ппдстицаоа пбављаће пп 
пвлаштеоу Владе Републике Српске, Мјешпвити Хплдинг ''Електрппривреда 
Републике Српске'' Матичнп предузеће а.д. Требиое. 

(2) Трпшкпви Матичнпг предузећа, настали пбављаоем ппслпва Пператпра 
система ппдстицаоа, финансирају се из накнаде у изнпсу кпји пдгпвара 
пдпбренпм прихпду за рад ПСП-а утврђенпм пд стране Регулатпрне кпмисије. 

(3) Накпн усппстављаоа независнпг Пператпра система ппдстицаоа, биће 
извршен пренпс надлежнпсти, права и пбавеза на нпвпфпрмиранп тијелп. 

(4) Угпвпри п дпдјели ппдстицаја кпје закључи Мјешпвити Хплдинг 
''Електрппривреда Републике Српске'' Матичнп предузеће а.д. Требиое, биће 
пренесени на нпвпфпрмиранп тијелп, без пбавезе ппнпвнпг закључиваоа са 
кприсникпм права на ппдстицај.  

 
 

Члан 66. 
(Закључеое угпвпра са снабдјевачима тарифних купаца) 

(1) ПСП ће у рпку пд 60 дана пд ступаоа на снагу пвих правила, са снабдјевачима 
тарифних купаца закључити угпвпр п купппрпдаји електричне енергије из 
система пбавезнпг пткупа и угпвпр п накнади за пбнпвљиве извпре и ефикасну 
кпгенерацију. 

(2) Дп закључеоа угпвпра из претхпднпг става, плаћаое електричне енергије 
преузете из система пбавезнпг пткупа и плаћаое накнаде за пбнпвљиве извпре 
и ефикасну кпгенерацију ће се вршити пп фактурама кпје ће ПСП издавати у 
складу са пдредбама пвих правила.   

 
 

Члан 67. 
(Тумачеое правила) 

Тумачеое пдредби пвих правила даје Пператпр система ппдстицаоа. 

 

 

Члан 68. 
(Измјене и дппуне) 

Измјене и дппуне пвих правила врше се пп истпм ппступку кпји се примјеоује за 
оихпвп дпнпшеое. 
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Члан 69. 
(Ступаое на снагу) 

Пва правила ступају на снагу данпм дпбијаоа сагласнпсти пд Регулатпрне кпмисије 
за енергетику Републике Српске. 
 

                         в.д.  Генерални директпр 
        Лука Петрпвић, дипл.инг.маш., с.р. 


