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САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 154. 
(стотинупедесетчетвртој) редовној сједници, одржаној 24. септембра 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 153. редовне сједнице Регулаторне 

комисије за енергетику Републике Српске, одржане 17. септембра 2020. 
године, у Требињу. 

2. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије у Малој хидроелкетрани ''Дивич'', 
подносиоца Друштво с ограниченом одговорношћу ''ЕЛИНГ МАЛЕ 
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ'' Теслић, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о 
оджравању опште расправе. 

3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну 
електрану ''Дијамант'', подносиоца привредно друштво ''Солар 1'' друштво са 
ограниченом одговорношћу Билећа, донесено је рјешење о издавању 
Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "Дијамант" 
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 ''Будисавље 2'', подносиоца привредно друштво ''ЕКО-ПЛАН'' 
друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука,  донесено је рјешење о 
издавању Сертификата за производно постројење Мала Соларна електрана 
"Будисавље 2" којим се потврђује да производи електричну енергију 
користећи обновљиви извор енергије. 

5. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Кућна 
турбина'', привредног друштва Мјешовити холдинг ''Електропривреда РС'' – 
Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће ''Хидроелектране на 
Врбасу'' акционарско друштво Мркоњић Град,  донесено је рјешење о 
продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне 
енергије у Малој хидроелектрани „Кућна турбина“. 



6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Самар'', 
привредног друштва ''Бук'' д.о.о. Источно Сарајево, донесено је рјешење којим 
се одбија захтјев привредног друштва "Бук" д.о.о. Источно Сарајево, за 
одобрење прелиминарног права на подстицај, у виду права на обавезан откуп 
по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити 
у производном постројењу Мала хидроелектрана "Самар", као неоснован. 

7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Миловановић Дејана из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга 
''ЕРС'' - МП а.д. Требиње, ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, донесено је 
рјешење којим се усваја захтјев Миловановић Дејана из Бање Луке и утврђује 
право на напајање електричном енергијом пословног простора. Такође се 
налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" 
а.д. Бања Лука, да изда све потребне акте и омогући прикључење пословног 
простора подносиоца захтјева на електродистрибутивну мрежу и закључи 
уговор о снабдијевању.  

8. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Милијевић Ранка из 
Костајнице, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП 
"Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, утврђен је нацрт рјешења и донесен је 
закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. 

9. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Чекић Сање из Градишке, 
против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' 
а.д. Бања Лука,  утврђен је нацрт рјешања и донесен је закључак да се спор 
рјешава у скраћеном поступку. 

10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Шкорић Вере из Приједора, 
против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' 
а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се налаже привредном друштву 
Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања 
Лука, да изврши контролу мјерног мјеста, провјеру исправности бројила на 
овом мјерном мјесту и уговором уреди односе у вези са испоруком електричне 
енергије на овом мјерном мјесту, у року од 15 дана, од дана пријема овог 
рјешења, те да у овом року обавијести Регулаторну комисију о извршењу овог 
рјешења.  

 

    


