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САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, одржала је у четвртак, 18.
јуна 2020. године, са почетком у 9,00 часова, 146. редовну сједницу. На редовној
сједници је, поред тачака дневног реда према обавјештењу за јавност број 01-2472/20 од 12.6.2020. године, разматрана и додатна тачка дневног рада - Разматрање
извјештаја са опште расправе, приспјелих коментара и начина даљег поступања по
захтјевима Друштва са ограниченом одговорношћу „GREEN ENERGY“ Пале.
На сједници су донешене одлуке како слиједи:
ДНЕВНИ РЕД
1.

Након разматрања, усвојен је Записник са 145. редовне сједнице Регулаторне
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 5. јуна 2020. године, у
Требињу.

2.

Након разматрања планиране годишње производње електричне енергије у
сљедећим производним постројењима за које је одобрено право на подстицај
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној
когенерацији донесена су рјешења којима је утврђено како слиједи:
2.1. УТВРЂУЈЕ СЕ да планирана нето годишња производња електричне
енергије за производно постројење Мала хидроелектрана "Запеће",
инсталисане снаге 3.877 kW и то турбина 1: 2.529 kW и турбина 2: 1.348
kW, износи: "10.539.300 kWh", умјесто: "14.900.000 kWh", како је
утврђено Рјешењем број 01-79-6/16/Р-04-55, од 18. фебруара 2016.
године.
2.2. УТВРЂУЈЕ СЕ да планирана нето годишња производња електричне
енергије за производно постројење Мала хидроелектрана "Отоке 1",
инсталисане снаге 32 kW, износи: "205.100 kWh", умјесто: "147.000
kWh", како је утврђено Рјешењем број 01-186-10/16/Р-10-131, од 5.
априла 2016. године.
2.3. УТВРЂУЈЕ СЕ да планирана нето годишња производња електричне
енергије за Когенеративно производно постројење на биомасу "Нова
топлана", инсталисане снаге постројења 250 kW, номиналнe снагe
мотора 250 kW, номиналнe снагe генератора: 313 kVA; cos φ - 0,8; 250,4
kW, износи: "1.430.000 kWh", умјесто: "1.960.000 kWh", како је утврђено
Рјешењем број 01-528-6/16/Р-29-313, од 27. октобра 2016. године.

3. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у
производном постројење Мала хидроелектрана „СИТОНИЈА“, привредног друштва

„SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка, донесено је рјешење о одобрењу права на
подстицај.
4. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у
производном постројење Мала хидроелектрана „ГОЛУБАЧА“, привредног
друштва „SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка, донесено је рјешење о одобрењу права
на подстицај.
5. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у
производном постројењу Мaла хидроелектрана „Главица“, привредног друштва
за производњу, пренос, дистрибуцију и продају електричне енергије „БББ“ д.о.о.
Шипово, донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај.
6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној
когенерацији у производном постројењу Мaла хидроелектрана „ВОЈСКОВА“,
привредног друштва „ХИДРО – ВОЈСКОВА“ д.о.о. Крупа на Уни, донесено је
рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај.
7. Након разматрања приједлога закљука о одржавању формалне расправе у
поступку рјешавања спора по захтјеву Мишић Зорана из Бијељине, заступаног по
Адвокатској канцеларији Стевановић из Бијељине, против МХ „ЕРС“ – МП а.д.
Требиње –ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина, донесен је закључак о
одржавању формалне расправе.
8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по затјеву
Цвијетић Љиљане из Бање Луке, против Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д.
Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се
одбија захтјев Цвијетић Љиљане из Бање Луке, којим се оспорава корекција
обрачуна утрошене електричне енергије, као неоснован.
9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по затјеву
Ороз Мира из Бање Луке, против Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње –
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев
Ороз Мира из Бање Луке, којим се оспорава корекција обрачуна утрошене
електричне енергије, као неоснован.
10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по затјеву
Партало Слађане из Бање Луке против Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д.
Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се
одбија захтјев Партало Слађане из Бање Луке, којим се оспорава корекција
обрачуна утрошене електричне енергије, као неоснован.
11. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по затјеву
Благојевић Далибора из Бање Луке против Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д.
Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се
одбија захтев Благојевић Далибора из Бање Луке, којим се оспорава рачун за
неовлаштену потрошњу, као неоснован.
12. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Дакић Ј. Миленка из Бање Луке,
против Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д.
Бања Лука, донесен је закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку и
утврђен је нацрт рјешења.

13. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Тркуља Давора из Бање Луке,
против Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д.
Бања Лука, донесен је закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку и
утврђен је нацрт рјешења.
14. Након разматрања извјештаја са опште расправе, приспјелих коментара и начина
даљег поступања по захтјевима Друштва са ограниченом одговорношћу „GREEN
ENERGY“ Пале донесени су закључци како слиједи:
14.1. ПРЕКИДА СЕ поступaк издавања дозволе за обављање дјелатности
производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Миљацка“.
14.2. ПРЕКИДА СЕ поступaк издавања сертификата за производно
постројење које користи обновљиви извор енергије Мала
хидроелектрана „Миљацка“.

