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С А О П Ш Т Е Њ Е 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 123. редовној 
сједници, одржаној 8. октобра 2019. разматрала питања из регулаторне 
надлежности, те је донијела одлуке како слиједи: 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 122. редовне сједнице 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 19. 
септембра 2019. године, у Требињу. 

2. Након разматрања захтјева за измјену и допуну дозволе за изградњу 
Хидроелектране "Улог" на ријеци Неретви, привредног друштва "ЕФТ 
ХЕ Улог" д.о.о. Калиновик, утврђен је Нацрт рјешења о измјени и допуни 
дозволе за изградњу Хидроелектране "Улог" и донесен закључак о 
одржавању опште јавне расправе у овом поступку.   

3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну 
електрану "Инцел", привредног друштва "ППА" д.о.о. за производњу и 
трговину Бања Лука, донесено је рјешење о издавању Сертификата за 
ово производно постројење, којим се потврђује да производи 
електричну енергију користећи обновљиви извор енергије. 

4. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну 
електрану "Тркља 1", привредног друштва "ALPHA GROUP" друштво са 
ограниченом одговорношћу Билећа, донесено је рјешење о издавању 
сертификата за производно постројење Мала соларна електрана „Тркља 
1“, којим се потврђује да производи електричну енергију користећи 
обновљиви извор енергије.  

5. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну 
електрану "Тркља 2", привредног друштва "ALPHA GROUP" друштво са 
ограниченом одговорношћу Билећа, донесено је рјешење о издавању 
Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана 
"Тркља 2" којим се потврђује да производи електричну енергију 
користећи обновљиви извор енергије. 

6. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији 
у производном постројењу Мaла хидроелектрана "Студена", привредног 
друштва "Елинг мале хидроелектране" д.о.о. Теслић, донесено је 
рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне 
енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана „Студена“.  



7. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији 
у производном постројењу  Мала хидроелектрана "Демићка", 
привредног друштва "ДСМ ЕЛЕКТРУС" д.о.о. Котор Варош, донесено је 
рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне 
енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана „Демићка“.  

8. Након разматрања захтјева за продужењe прелиминарног права на 
подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала 
хидроелектрана "Миљацка", привредног друштва "Green Energy" д.о.о. 
Пале, донесено је рјешење о продужењу прелиминарног права на 
подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани 
"Миљацка". 

9. 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'', привредног друштва ''GREЕN HEAT'' д.о.о. 
Лукавац, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на 
подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани 
''Кијево 2''. 

10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку по захтјеву Трњанин 
Сенада из Козарца, Приједор, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење 
којим се одбија захтјев Трњанин Сенада којим оспорава рачун за 
неовлаштено утрошену електричну енергију, као неоснован. 

11. Након разматрања приједлога рјешења у поступку по захтјеву 
Даниловић Ђура из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" МП 
а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење 
којим се одбија захтјев Даниловић Ђура којим се оспорава рачун за  
неовлашћено утрошену електричну енергију, као неоснован. 

12. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Црнобрња Милорада из 
Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП 
"Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, донесен је закључак о рјешавању овог 
спора у скраћеном поступку, те је утврђен нацрт рјешења овог спора.     
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