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Датум: 25. фебруар 2022. године   
 
На основу одредбe члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13, 79/15 и 
26/19), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике 
Српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), и члана 23. Правилникa о подстицању 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији 
(Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16, 29/19 и 79/19) у 
поступку по захтјеву Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике Српске" 
Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предуће "Електро Добој" а.д. Добој, за 
одобрење права на подстицај производње електричне енергије, коришћењем 
неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у производном 
постројењу Мала соларна електрана "Електро Добој - Теслић", Регулаторна комисија 
за енергетику Републике Српске је, на 26. редовној сједници, одржаној 25. фебруара 
2022. године, у Требињу, донијела 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 
о одобрењу права на обавезан откуп по принципу нето мјерења за производњу 

електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана 
"Електро Добој - Теслић"  

 
 

1. Подносиоцу захтјева, Мјешовитом холдингу "Електропривреда Републике 
Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предуће "Електро Добој" 
а.д. Добој, као крајњем купцу електричне енергије, на мјерном мјесту у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Електро Добој - Теслић", 
инсталисане снаге 48 kW и укупне планиране нето годишње производње 
51.865 kWh, изграђеном на крову постојећег пословног објекта РЈ Теслић, на 
адреси Марка Маркочевића бб, Теслић, земљиште означено као К.О. Теслић – 
град, к.ч. 209/1 Теслић, одобрава се право на подстицај у виду права на 
обавезан откуп по принципу нето мјерења за произведену електричну 
енергију. 

2. Снабдјевач крајњег купца дужан је да, на захтјев купца, закључи уговор о 
примопредаји електричне енергије по принципу нето мјерења. 

3. Оператор дистрибутивног система је дужан да очитава мјерни уређај и 
обавјештава Оператора система подстицаја и снабдјевача крајњег купца о 
преузетој и испорученој електричној енергији по принципу нето мјерења.  

4. Подносилац захтјева остварује право на ову врсту подстицаја као и на 
плаћање или поравнање између уговорних страна за преузету, односно 
испоручену електричну енергију на основу полуиндиректне мјерне групе које 
служи за мјерење и регистрацију испоручене и преузете електричне енергије 
из електродистрибутивне мреже, која се састоји од:  



- двосмјерно полуиндиректно бројило активне електричне енергије 
произвођача Landis+Gyr, типа: ZMG410CR4.440b.03 S2, серијског броја 
50380648, годинe производње 2013, класе тачности 1 за мјерење активне 
енергије и снаге,  класе тачности 2 за мјерење реактивне енергије, називног 
напона 3х230/400 V, називне струје 5 А, 2017. година уградње мјерног 
уређаја, а датум важења жига је до 2029. годинe и 

- три струјна мјерна трансформатора произвођача ФМТ Зајечар, типа: СТН 
60/20, преносног односа 150/5, серијских бројева 857/06, 868/06 и 869/06. 

Обрачунска константа је 30. 

5. У случају да нето стање мјерних уређаја из тачке 5. у обрачунском периоду 
покаже да је крајњи купац преузео више електричне енергије него што је 
предао у мрежу, крајњи купац плаћа разлику између преузете и испоручене 
електричне енергије у складу са уговореним тарифним ставовима за 
снабдијевање. 

6. У случају да нето стање мјерних уређаја из тачке 5. у обрачунском периоду 
покаже да је крајњи купац испоручио више електричне енергије у мрежу, него 
што је преузео, разлика између испоручене и преузете електричне енергије се 
преноси у наредни обрачунски период у корист крајњег купца. 

7. 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 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 5. новембра 2021. године 
од Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће 
а.д. Требиње, Зависно предуће "Електро Добој" а.д. Добој (у даљем тексту: 
подносилац захтјева), примила захтјев за одобрење права на подстицај, по принципу 
нето мјерења, за електричну енергију која ће се производити у производном 
постројењу Мала соларна електрана "Електро Добој - Теслић". Према подацима који 
су наведени у захтјеву и пратећој документацији инсталисана снага производног 
постројења је 48 kW, планирана годишња нето производња је 51.865 kWh. 
Постројење је изграђено на крову постојећег пословног објекта РЈ Теслић, на адреси 
Марка Маркочевића бб, Теслић, земљиште означено као К.О. Теслић – град, к.ч. 
209/1 Теслић. 

Претходно је подносилац захтјева за ово постројење користио право на подстицај у 
виду откупа по гарантованој откупној цијени на основу рјешења Регулаторне 
комисије број 01-284-4/19/Р-119-186 од 31. јула 2019. године. Подносилац захтјева 
обавља електроенергетску дјелатност дистрибуције електричне енергије на основу 
издате дозволе за обављање ове дјелатности од стране Регулаторне комисије. 
Корисник ове дозволе, као оператор дистрибутивног система, дужан је и одговоран 
да ову дјелатност обавља у складу са одредбама члана 46.-49. Закона о електричној 
енергији. Имајући ово у виду подносилац захтјева, као оператор дистрибутивног 
система, је био дужан да дјелатност дистрибуције електричне енергије раздвоји од 
осталих енергетских дјелатности, правно и функционално, у смислу одредбе члана 
50. став 2. Закона о електричној енергији. Ово раздвајање је био дужан да изврши до 
31.12.2021. године на основу одредбе члана 140. став 1. овог закона, што је имало за 



посљедицу промјену права на подстицај. С обзиром на наведене одредбе оператор 
дистрибутивног система након 31.12.2021. године није могао истовремено бити и 
произвођач електричне енергије, па тиме ни носилац права на подстицај у виду 
права на обавезан откуп електричне енргије по гарантованој откупној цијени, већ се 
могао у систему подстицаја појавити само као крајњи купац електричне енергије који 
производи електричну енергију за властите потребе по систему нето мјерења. 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 25. редовној сједници, 
одржаној 11. фебруара 2022. године, донијела Рјешење о издавању Сертификата за 
производно постројење Мала соларна електрана "Електро Добој - Теслић", број 01-
557-10/21/P-25-13 којим се потврђује да производи електричну енергију користећи 
обновљиви извор енергије, као и одговарајуће мјерне уређаје за ову врсту 
подстицаја. 

У складу са чланом 35. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији (у даљем тексту: Закон) и чланом 17. Правилникa о подстицању 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији 
(у даљем тексту: Правилник о подстицању) подносиоцу захтјева је одобренo право 
на подстицај у виду обавезног откупа по принципу нето мјерења за нето произведену 
електричну енергију у планираном годишњем износу од 51.865 kWh, инсталисане 
снаге 48 kW, како је наведено у Захтјеву, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива 
овог рјешења. 

Остваривања овог права одређује се уговором о примопредаји по принципу нето 
мјерења између снабдјевача и крајњег купца, како је прописано одредбом  члана 17. 
Правилника о подстицању, те је одлучено као у тачки 2. диспозитива овог рјешења. 

Одредбама члана 15. Закона прописано је да је оператор система одговоран за 
очитавање и обрачун електричне енергије испоручене на мрежу и свих других 
енергетских величина у производном постројењу које користи обновљиве изворе 
енергије, укључујући и властиту потрошњу и потрошњу за властите потребе. Такође, 
одредбном члана 17. став (4) Правилникa о подстицању прописано је да је Оператор 
дистрибутивног система дужан да очитава мјерни уређај и обавјештава Оператора 
система подстицаја и снабдјевача крајњег купца о оствареној производњи, односно 
потрошњи електричне енергије крајњег купца који остварује право на примопредају 
електричне енергије по принципу нето мјерења. С обзиром на наведено одлучено је 
као у тачки 3. диспозитива. 

Одредбом члана 35. став (2) Закона прописано је да је нето стање двосмјерног 
бројила ективне електричне енергије основ за обрачун, те плаћање или поравнање 
између уговорних страна за преузету, односно испоручену електричну енергију. 
Подаци о мјерном мјесту и мјерним мјестима преузети су из Сертификата за ово 
производно постројење, Декларације о мјерним мјестима за Малу соларну електрану 
"Електро Добој - Теслић", број 15212/21 од 22. децембра 2021. године. С обзиром на 
наведено, одлучено као у тачки 4. диспозитива овог рјешења. 

Тачке 5. и 6. диспозитива овог рјешења заснивају се на одредбама члана 35. став (3) 
и (4) Закона и члана 17. став (7) и (8) Правилника о подстицају, којим је прописан 
начин плаћања, односно начин поравнања између уговорних страна за преузету, 
односно испоручену електричну енергију. 

Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона 
о енергетици, с обзиром на коначност, те на одредби члана 20. став (3) истог закона 
и одредби члана 22. став (2) Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/21, с обзиром на објављивање.  



Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о 
енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник 
Републике Српске, број 109/05 и 63/11). 

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

                                                                                                       Предсједник 
                                                                                                
                                                                  

                                                                                               Владислав Владичић 

Достављено: 
- Подносилац захтјева;                                                             
- Оператор система подстицаја – МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње; 
- Оператор система – Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње – ЗП 

"Електро Добој" а.д. Добој; 
- архива.                                                                                                             


