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САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 161. 
(стотинушездесетпрвој) редовној сједници, одржаној 3. децембра 2020. у Требињу, 
разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности, према тачкама 
дневног реда из обавјештења за јавност број: 01-445-2/20 од 26.11.2020. године, уз 
допуну дневног реда тачком број 13. Разматрање Нацрта Одлуке о измјени Одлуке о 
о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију 
произведену из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији, те је донијела 
одлуке како слиједи: 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 160. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 18. новембра 2020. године, 
у Требињу. 

2. Након разматрања Извјештаја водитеља поступка са формалне расправе и 
достављених коментара у тарифном поступку за одобрење цијена на прагу 
електране, по захтјеву привредног друштва Мјешовити холдинг „ЕРС“ -  МП 
а.д. Требиње - ЗП „Рудник и термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик, донесено 
је рјешење о утврђивању потребног годишњег прихода за обављање 
дјелатности производње електричне енергије у износу од 141.770.107 KМ, за 
годишњу производњу од 1.631 GWh уз средњу годишњу расположиву снагу од 
238.283 kW, односно на основу тога укупна просјечна цијена електричне 
енергије на прагу електране у износу од 0,0869 КМ/kWh. 

3. Након разматрања приједлога рјешења за издавање дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелкетрани 
''Богатићи Нова'', подносиоца Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - 
ЗП ''Електродистрибуција'' а.д. Пале, донесено је рјешење о издавању дозволе 
за обављање дјелатности произоводње електричне енергије.  

4. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Бочац 2'', 
подносиоца Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП 
„Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, утврђен је нацрт дозволе и 
донесен је закључак о одржавању опште расправе.  

5. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну 
електрану „Павићевић 3“, подносиоца Друштво за грађевинарство 
„Павићевић“ д.о.о. Требиње, донесено је рјешење о издавању Сертификата за 
производно постројење Мала соларна електрана „Павићевић 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 „Инокс“, подносиоца 
Производња готових металних производа "МБ ИНОКС" Марко Бошњак с.п. 
Билећа, донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу 
електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана 
„Инокс“. 

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 „Херц 1“, подносиоца 
Друштво са ограниченом одговорношћу „HERCSOFT“ Требиње, донесено је 
рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у 
производном постројењу Мала соларна електрана „Херц 1“. 

8. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана „Херц 2“, подносиоца 
Друштво са ограниченом одговорношћу „HERCSOFT“ Требиње, донесено је 
рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у 
производном постројењу Мала соларна електрана „Херц 2“. 

9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Вере Живковић из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – 
МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, донесено је рјешење 
којим се усваја захтјев Вере Живковић из Бање Луке којим се оспорава рачун 
за 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. 

10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Зорана Недимовића из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ 
– МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, донесено је рјешење 
којим се одбија захтјев Зорана Недимовића, као неоснован. 

11. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву привредног друштва „KNEŽEVIĆ CO“ д.о.о. Бања Лука, заступаног по 
пуномоћнику Зорану Недимовићу, адвокату 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 „KNEŽEVIĆ 
CO“ д.о.о. Бања Лука којим се оспорава рачун за 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. 

12. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Божане Вулић 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. 

13. Након разматрања, утврђен је Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о висини 
гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену 
из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији и донесен је закључак о 
јавном разматрању Нацрта одлуке. 



 


