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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз Нацрт Правилника о измјени Правилника о издавању сертификата за
производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих
извора енергије или у ефикасној когенерацији
Правни основ
Правни основ за доношење Правилника о издавању сертификата за производно
постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије
или у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о издавању
сертификата) је:
-

одредба члана 29. став 3. Закона о енергетици (Службени гласник
Републике Српске, број 49/09),

-

одредба члана 36. став 1. Закона о електричној енергији (Службени
гласник Републике Српске, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) и

-

одредба члана 9. став 2. Закона о обновљивим изворима енергије и
ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13,
108/13 и 79/15).

Важећи Правилник о издавању сертификата
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту:
Регулаторна комсија) је важећи Правилник о издавању сертификата, донијела на
70. редовној сједници, одржаној 17. октобра 2013. године.
Регулаторна комисија је донијела и Правилник о измјенама и допунама
Правилника о издавању сертификата, на 20. редовној сједници, одржаној 7. јула
2016. године.
Иначе, важећи Правилник о издавању сертификата је објављен у "Службеном
гласнику Републике Српске", број 112/13 и 60/16.
Разлози за измјене Правилника о сертификату
Дефиниција производног постројења повезана је и са начином прикључења
производног постројења на мрежу оператора система. Прикључења производних
постројења на преносну, односно дистрибутивну мрежу дефинисана су
1

различитим актима, те су се у досадашњој пракси појавиле неусаглашености у
примјени прописа у вези са прикључењем производних постројења на преносну
мрежу, чак и када постоје одговарајући акти оператора мреже, а што је
проузроковало потешкоће приликом одређивања појединачних производних
постројења.
Због тога се указала потреба за прецизирањем дефиниције производног
постројења, у циљу превазилажења проблема у примјени прописа и ефикаснијег
одлучивања по захтјевима заинтересованих субјеката.
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