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САОПШТЕЊЕ 
 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 163. 
(стотинушездесеттрећој) редовној сједници, одржаној 10. децембра 2020. у Требињу, 
разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности, према тачкама 
дневног реда из обавјештења за јавност број: 01-481-1/20 од 11.12.2020. године те је 
донијела одлуке како слиједи: 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 162. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 10. децембра 2020. године, 
у Требињу. 

2. Након разматрања приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Бочац 
2", на ријеци Врбас, по захтјеву привредног друштва Мјешовити холдинг 
''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град, 
донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Бочац 2". 

3. Након поновног разматрања захтјева за обављање дјелатности производње 
електричне енергије у Малој хидроелектрани ''Миљацка'', привредног 
друштва ''GREEN ENERGY'' д.о.о. Пале, утврђен је нацрт рјешења и донесен је 
закључак о одржавању опште расправе. 

4. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малој хидроелектрани ''Миљацка'', привредног друштва 
''GREEN ENERGY'' д.о.о. Пале, донесено је рјешење о продужењу 
прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у 
Малој хидроелектрани "Миљацка". 

5. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне 
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у Малој соларној 
електрани ''Павићевић 3'', привредног друштва ''ПАВИЋЕВИЋ'' д.о.о. Требиње 
– одложено је за наредну редовну сједницу. 

6. Након разматрања приједлога рјешења о измјени рјешења о одобрењу права 
на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији у Малој хидреоелектрани ''Дивич'', привредног 
друштва ''ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ'' д.о.о. Теслић,  донесено је рјешење  
којим се утврђене количине електричне енергије које су предмет подстицања, 
те су усклађени технички подаци са измијењеним сертификатом за  
производно постројење Мала хидроелектрана Дивич. 

 


