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САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику на 119. (стотинудеветнаестој) редовној 
сједници, одржаној 31. јула 2019. разматрала је и анализирала питања из 
регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи: 

 
Д Н Е В Н И    Р Е Д 

 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 118. редовне сједнице 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 24. јула 
2019. године, у Требињу. 

2. Након разматрања приједлога. донесено је рјешење о издавању дозволе 
за oбављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним 
системом за дистрибуцију природног гаса, подносиоца привредно 
друштво А.Д. ''ЗВОРНИК СТАН''  Зворник. 

3. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе 
за oбављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, 
подносиоца привредно друштво А.Д. ''ЗВОРНИК СТАН''  Зворник. 

4. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Когенеративно 
постројење на биомасу "ФАГУС", подносиоца привредно друштво 
''ФАГУС'' д.о.о. Котор Варош, донесено је рјешење о издавању 
Сертификата за производно постројење Когенеративно постројење на 
биомасу "ФАГУС", којим се потврђује да производи електричну енергију 
користећи обновљиви извор енергије. 

5. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији 
у производном постројењу Мала соларна електрана ''ЕФТ СОЛАР'', 
подносиоца привредно друштво "ЕФТ - РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА 
СТАНАРИ" д.о.о. Станари,  донесено је рјешење о одобрењу права на 
подстицај за производњу електричне енергије у производном 
постројењу Мала соларна електрана "ЕФТ Солар". 

6. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији 
у производном постројењу Мала соларна електрана "Електро Добој - 
Теслић", подносиоца привредно друштво Mјешовити холдинг 
"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" Матично предузеће а.д. 
Требиње, Зависно предузеће ''ЕЛЕКТРО ДОБОЈ'' а.д. Добој, донесено је 
рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне 



енергије у производном постројењу Мала соларнa електранa „Електро 
Добој – Теслић“. 

7. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на 
подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна 
електрана ''КРЕКАВИЦЕ 1'', подносиоца привредно друштво ''SH 
ENERGY'' д.о.о. Невесиње,  донесен је закључак којим се одбацује захтјев 
привредног друштва „SH ENERGY“ д.о.о. Невесиње за одобрење 
прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, 
коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора 
енергије, у производном постројењу Мала соларна електрана 
„Крекавице 1“, због некомплетности. 

8. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на 
подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала 
хидроелектрана ''КИЈЕВО 2'', подносиоца привредно друштво ''GREЕN 
HEAT'' д.о.о. Лукавац,  донесен је закључак којим се одбацује захтјев за 
одобрење прелиминарног права на подстицај у Мини хидролектрани 
''Кијево 2'', подносиоца привредно друштво ''GREEN HEAT'' д.о.о. 
Лукавац.  

9. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на 
подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала 
хидроелектрана ''МЕДОШ'', подносиоца привредно друштво ''МЕDOŠ 
ONE'' д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешње о продужењу трајања 
прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије 
у Малој хидроелектрани „Медош“ 

 

 


