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САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику на 121. (стотинудвадесетпрвој) редовној 
сједници, одржаној 12. септембра 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, усвајен је Записник са 120. редовне сједнице 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 29. 
августа 2019. године, у Требињу. 

2. Након разматрања Извјештаја са опште расправе, достављених 
коментара и приједлога измјена и допуна Општих услова за испоруку и 
снабдијевање електричном енергијом, усвојене су Измјене и допуне 
Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом. 

3. Након разматрања приједлога, донесен је закључак о објављивању 
Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за 
електричну енергију произведену из обновљивих извора или у 
ефикасној когенерацији. 

4. Након разматања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу 
хидроелектрану "Демићка", подносиоца привредно друштво ''ДСМ 
ЕЛЕКТРУС'' друштво са ограниченом одговорношћу Котор Варош, 
донесено је рјешење о издавању сертификата за производно постројење 
Малу хидроелектрану „Демићка“ којим се потврђује да производи 
електричну енергију користећи обновљиве изворе енергије. 

5. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу 
хидроелектрану "Жираја II",  подносиоца "МЕГА ЕЛЕКТРИК" привредно 
друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи, донесено је 
рјешење о издавању сертификата за производно постројење Малу 
хидроелектрану „Жераја II“, којим се потврђује да производи 
електричну енергију користићи обновљиви извор енергије. 

6. Након разматрања захтјева за пренос сертификата и захтјева за 
издавање сертификата за производно постројење које користи 
обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану "АТЛАНТИК", 
привредних друштава ''ЕТМax'' Друштво са ограниченом одговорношћу 
за производњу, трговину и услуге Бања Лука и ''МАДРА'' друштво са 
ограниченом одговорношћу Челинац, донесено је рјешење о издавању 
сертификата за производно постројење „АТЛАНТИК“, којим се 



потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиве 
изворе енергије. 

7. Након разматрања захтјева за пренос права на подстицај и захтјева за 
одобрење права на подстицај производње електричне енергије у 
производном постројењу Мала соларнa електранa "АТЛАНТИК", 
привредних друштава ''ЕТМax'' Друштво са ограниченом одговорношћу 
за производњу, трговину и услуге Бања Лука и ''МАДРА'' друштво са 
ограниченом одговорношћу Челинац, донесено је рјешење о 
одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из 
обновљивих извора енергија у производном постројењу Мала соларне 
електрана „Атлантик“. 

8. Након разматрања приједлога рјешења за одобрење права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана 
"Инцел 2", донесено је рјешење о измјени рјешења о утврђивању права 
на подстицај за производњу електричне енергије у производном 
постројењу Мала соларна електрана „Инцел 2“. 

9. Након разматрања жалбе Милић Драгана из Требиња од 26.8.2019. 
године, против рјешења о електроенергетској сагласности број 
01.03.0230.1192-04/19 од 09.8.2019. године, донесеног од стране 
Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-
Херцеговина" а.д. Требиње, усвојена је жалба Милић Драгана из 
Требиња и поништено наведено рјешење, те је предмет враћен на 
поновно поступање и одлучивање у складу са датим правним 
схватањима и смјерницама. 

 

 

Портпарол       Записничар 

Јелена Пртило      Мирко Вулетић 


