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САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 139. 
(стотинутридесетдеветој) редовној сједници, одржаној 12. марта 2020. у 
Требињу, 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 138. редовне сједнице 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 28. 
фебруара 2020. године, у Требињу. 

2. Након разматрања, утврђен је нацрт Одлуке висини грантованих 
откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из 
обновљивих извора и у ефикасаној когенерацији и донесен је закључак 
о одржавању опште расправе. 

3. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани 
''ГЛАВИЦА'', привредног друштва ''БББ'' д.о.о. Шипово, утврђен је нацрт 
дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе. 

4. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу 
хидроелектрану ''КЛОБУЧАРИЦА'', привредног друштва ''СТРАЈКО - 
ИНЖЕЊЕРИНГ'' д.о.о. Требиње, донесено је рјешење о о издавању 
Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана 
"Клобучарица" којим се потврђује да производи електричну енергију 
користећи обновљиви извор енергије. 

5. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на 
подстицај производње електричне енегије из обновљивих извора у 
Малој ходроелектрани ''МИЉАЦКА'', привредног друштва 'GREEN 
ENERGY'' д.о.о. Пале, донесено је рјешење о издавању Сертификата за 
производно постројење Мала хидроелектрана "Клобучарица" којим се 
потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви 
извор енергије. 

6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на 
подстицај производње електричне енегије из обновљивих извора у Малој 
соларној електрани ''БУДИСАВЉЕ'', привредног друштва ''ЕТМАX'' д.о.о. 
Бања Лука, донесено је рјешење о одобравању прелиминарног права на 
подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу 
Соларна електрана „Будисавље“. 



7. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на 
подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора у Малој 
соларној електрани ''Мтел-Требиње'', привредног друштва ''Мтел'' а.д. 
Бања Лука, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на 
подстицај за производњу електричне енергије у Соларној електрани 
„МТЕЛ ТКЦ Требиње“. 

8. Након разматрања, донесен је закључак о одржавању формалне 
расправе у поступку рјешавања спора по захтјеву Милошевић Велибора 
из Братунца, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-
Бијељина" а.д. Бијељина.  

9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Ристић Слободана из Теслића, против МХ "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, донесено је рјешење којим се 
одбија захтјев Ристић Слободана, у вези са оспоравањем примјене мјере 
обуставе испоруке електричне енергије, као неоснован. 

10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Пастир Драгана из 
Бања Луке, заступаног по Заједничкој адвокатској канцеларији 
Кременовић-Микановић из Бања Луке, против Мјешовитог Холдинга 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесен је 
закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора 

 

 Портпарол  

Јелена Пртило    


