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САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 157. 
(стотинупедесетседмој) редовној сједници, одржаној 22. октобра 2020. у Требињу, 
разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности, према тачкама 
дневног реда из обавјештења за јавност број 01-405-2/20 од 16. октобра 2020. 
године, уз допуну дневног реда тачком 10. Разматрање Мишљења Секретаријата 
Енергетске заједнице број 2/20 на Приједлог Одлуке о сертификацији оператора 
транспортног система природног гаса број 01-334-6/19/Р-142-91 од 28.04.2020. 
године, те је донијела одлуке како слиједи: 

 
Д Н Е В Н И    Р Е Д 

 
1. Након разматрања, усвојен је Записник са 156. редовне сједнице Регулаторне 

комисије за енергетику Републике Српске, одржане 15. октобра 2020. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања, утврђен је Нацрт Одлуке o висини накнаде за подстицање 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији 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 соларну 
електрану „SEECO 1“, подносиоца привредно друштво “SEECO” д.о.о. Бања 
Лука, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење 
Мала соларна електрана "SEECO 1" 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 „SEECO 2“, подносиоца привредно друштво “SEECO” д.о.о. Бања 
Лука, донесено је рјешење о  издавању Сертификата за производно постројење 
Мала соларна електрана "SEECO 2" 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 „SEECO 3“, подносиоца привредно друштво “SEECO” д.о.о. Бања 
Лука, о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна 
електрана "SEECO 3" 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 2'', подносиоца 



привредно друштво ''ППА'' д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука, 
донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу 
електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана 
"Дијамант 2".  

7. 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 3'', подносиоца 
привредно друштво '''ППА'' д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука,  
донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу 
електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана 
"Дијамант 3" . 

8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву 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, донесено је рјешење којим се усваја захтјев привредног 
друштва ''ZEPTER INTERNATIONAL KD'' д.о.о. Козарска Дубица којим се 
оспорава рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију, те се налаже 
Мјешовитом Холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. 
Бања Лука, да овај рачун стави ван снаге. Такође, наложено је Мјешовитом 
Холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, да 
изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, те је одбијен 
захтјев подносиоца на накнадом трошкова поступка.  

9. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Јовановић Вељка из Градишке, 
п ротив 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. 

10. Након разматрања, прихваћена је информација о Мишљењу Секретаријата 
Енергетске заједнице број 2/20 на Приједлог Одлуке о сертификацији 
оператора транспортног система природног гаса број 01-334-6/19/Р-142-91 
од 28.04.2020. године. 

 

 


