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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-400-2/20/Р-158-275 
Датум: 05.11.2020. године  

 
 

На основу одредби члана 29. став 3. Закона о енергетици ("Службени гласник 
Републике Српске", број 49/09), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном 
поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), 
члана 8. став 4. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији ("Службени гласник Републике Српске", број 39/13, 108/13, 79/15 и 
26/19) и члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), 
одлучујући о захтјеву Петра Лаловића из Горње Ријеке, општина Рудо, за 
издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор 
енергије за Малу хидроелектрану "Голеш", Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске је, на 158. редовној сједници, одржаној 05.11.2020. године, у 
Требињу, донијела сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. ОДБИЈА СЕ Захтјев за издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Голеш", 
подносиоца Петра Лаловића из Рудог, број 10/2020 од 09.10.2020. године, 
као неоснован. 

2. Ово рјешење је коначно и објављује се на интернет страници и огласној 
табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске. 

О б р а з л о ж е њ е 

Петар Лаловић из Горње Ријеке, општина Рудо (у даљем тексту: подносилац 
захтјева), поднио је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање сертификата за 
производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу 
хидроелектрану "Голеш", број 10/2020 од 09.10.2020. године (у даљем тексту: 
захтјев). У Регулаторној комисији захтјев је примљен, дана 13.10.2020. године, и 
заведен под бројем 01-400-1/20. У обрасцу захтјева наведено је да је намјена 
производног постројења Мала хидроелектрана "Голеш", чија је инсталисана снага 
15 [kW], производња електричне енергије за властите потребе и испоруку и 
преузимање електричне енергије из електроенергетске мреже по принципу "нето 
мјерења". 

Након пријема овог захтјева, Регулаторна комисија је прегледала захтјев и 
приложену документацију. Подносилац захтјева је уз захтјев, између осталог, 
доставио и два уговора о снабдијевању електричном енергијом за два крајња 
купца и то један који се односи на подносиоца Петра Лаловића (Уговор о 
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снабдијевању број снабдијевача Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електродистрибуција" а.д. Пале 720-10/2013 од 23.10.2013. године), и други који 
се односи на Љубомира Лаловића (Уговор о снабдијевању број снабдијевача 
Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. 
Пале 718-10/2013 од 23.10.2013. године), чијим се објектима (кућама) електрична 
енергија обезбјеђује за властите потребе и производњом електричне енергије из 
Мале хидроелектране "Голеш". Поред ова два уговора о снабдијевању, 
достављена је и Једнополна шема прикључка Мале хидроелектране "Голеш" на 
дистрибутивну НН мрежу 0,4 [kV] (у даљем тексту: Једнополна шема) на којој су 
евидентирани објекти (куће) два крајња купца Петра Лаловића и Љубомира 
Лаловића, којима је на једном мјерном уређају (бројилу електричне енергије) 
обезбјеђено мјерење и регистрација произведене електричне енергије која је 
испоручена у електроенергетску мрежу и мјерење и регистрација преузете 
електричне енергије из електроенергетске мреже, која се користи за потребе рада 
производног постројења и за потребе објеката (кућа) наведена два крајња купца. 
Такође, у Једнополној шеми је уцртан још један мјерни уређај, тј. бројило 
електричне енергије, које не обезбјеђује мјерење и регистрацију произведене 
електричне енергије на стезаљкама генератора у Малој хидроелектрани "Голеш". 
У поступку су достављене и Декларација о мјерном мјесту издата од стране 
Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. 
Пале (у даљем тексту: оператор система) под бројем 225-ДММ/20 од 11.09.2020. 
године и Декларација о мјерном мјесту издата од стране оператора система под 
бројем 226-ДММ/20 од 11.09.2020. године, за евидентиране у Једнополној шеми 
мјерне уређаје (бројила електричне енергије) које нису сачињене на типском 
обрасцу.  

Одредбом члана 35. став 1. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији - у даљем тексту: Закон, је прописано, да крајњи купац чији је објекат 
прикључен на мрежу напонског нивоа 0,4 [kV] који електричну енергију за властите 
потребе обезбјеђује и сопственом производњом електричне енергије из 
производних постројења која користе обновљиве изворе енергије чија 
инсталисана снага не прелази 50 [kW] може вршити преузимање електричне 
енергије из дистрибутивне мреже и испоруку у дистрибутивну мрежу по принципу 
"нето мјерења". На основу наведеног члана Закона, мјерење и преузимање 
електричне енергије по принципу "нето мјерења", може се одобрити само једном 
крајњем купцу чији је објекат прикључен на мрежу напонског нивоа 0,4 [kV] и који 
електричну енергију за властите потребе обезбјеђује и сопственом производњом 
електричне енергије из производних постројења,  

Имајући у виду напријед наведено, недвосмислено је утврђено да се, у овом 
случају, електрична енергија за властите потребе два крајња купца обезбјеђује и 
производњом електричне енергије из Мале хидроелектране "Голеш", те да није 
испуњен услов из члана 35. став (1) Закона за издавање сертификата у погледу 
намјене производног постројења Мала хидроелектрана "Голеш" за производњу 
електричне енергије за властите потребе и испоруку и преузимање електричне 
енергије из електроенергетске мреже по принципу "нето мјерења". 

Имајући у виду ове чињенице, Регулаторна комисија је, на 158. редовној сједници, 
одржаној 05.11.2020. године, одлучила као у диспозитиву овог рјешења. 

Подносиоцу захтјева и даље остаје могућност да поново поднесе захтјев за 
издавање сертификата, након испуњена услова који су прописани Законом. 
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Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана 25. Закона о енергетици 
("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о 
управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11). 

Поука о правном лијеку: Против овог закључка може се покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року 
од 30 дана од дана пријема закључка.  
 

Доставити:                                                                                         Предсједник 
                                                                                                                                                                                              

- подносилац захтјева;                                                             Владислав Владичић                                           
- огласна табла; 
- интернет страница;  
- а/а.  
 


