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САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 155. 
(стотинупедесетпетој) редовној сједници, одржаној 1. октобра 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 154. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 24. септембра 2020. 
године, у Требињу. 

2. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за изградњу Мале 
хидроелектране ''Медош'', подносиоца провредно друштво ''MEDOŠ ONE'' 
д.о.о. Бања Лука, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о 
одржавању опште расправе. 

3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу саоларну 
електрану ''ДИЈАМАНТ 2'', подносиоца привредно друштво ''ППА'' д.о.о. за 
производњу и трговину Бања Лука, донесено је рјешење о издавању 
Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "Дијамант 
2" 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 саоларну 
електрану ''ДИЈАМАНТ 3'', подносиоца привредно друштво ''ППА'' д.о.о. за 
производњу и трговину Бања Лука,  донесено је рјешење о издавању 
Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "Дијамант 
3" 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 саоларну 
електрану ''КАСАРНА 1''', подносиоца ''СОЛАРИ ГОЛИЈАНИН'' Гојко Голијанин 
с.п. Невесиње, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно 
постројење Мала соларна електрана "Касарна 1" 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 Мала соларна електрана ''ДИЈАМАНТ'' подносиоца 
привредно друштво ''СОЛАР 1'' д.о.о. Билећа, донесено је рјешење о  



одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Дијамант“. 

7. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва 
''ZEPTER INTERNATIONAL KD'' д.о.о. Козарска Дубица, којег заступа 
пуномоћник Синиша Марић, адвокат из Бање Луке, против Мјешовитог 
Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, 
донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је 
нацрт рјешења. 

8. Након разматрања жалбе привредног друштва БП ''ДРАГСТЕС'' д.о.о. Брчко на 
рјешење о издавању елекроенергетске сагласности донесене од стране МХ 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина,  донесен је 
закључак којим се одбацује жалба привредног друштва БП „Драгстес“ д.о.о. 
Брчко, против Рјешења о електроенергетској сагласности за објекат крајњег 
купца на ниском напону, као неблаговремена и изјављена од неовлаштеног 
лица. Такође се одбија захтјев подносиоца жалбе којим тражи накнаду 
трошкова поступка. 

    


