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САОПШТЕЊЕ 
 

 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 168. 
(стотинушездесетосмој) редовној сједници, одржаној 28. јануара 2021. у Требињу, 
разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности, према тачкама 
дневног реда из обавјештења за јавност број: 01-35-1/21 од 22. јануара 2021. године 
те је донијела одлуке како слиједи: 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 167. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 26. јануара 2021. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
Малој хидроелектрани „Миљацка'', Друштва са ограниченом одговорношћу 
„GREEN ENERGY'' Пале,  донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за 
производњу електричне енергије у производном постројењу Мала 
хидроелектрана „Миљацка''.  

3. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малој хидроелектрани „ЈАБЛАНИЦА'', привредног друштва 
„ENERGREEN'' д.о.о. Вишеград, донесено је рјешење о продужењу 
прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у 
Малој хидроелектрани „Јабланица“. 

4. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малој хидроелектрани ''КОТОР ВАРОШ'', привредног друштва 
''ENERGO COMPANY'' д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о продужењу 
прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у 
Малој хидроелектрани „Котор Варош“. 

5. Разматрање захтјева у оквиру ове тачке дневног реда је одложено. 

6. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Олге Вулић из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се 
усваја захтјев Вулић Олге из Бањалуке, којим оспорава рачун за неовлашћено 
утрошену електричну енергију, те се овај рачун ставља ван снаге. Такође се 
поништава рјешење о  електроенергетској сагласности и налаже се 
Мјешовитом холдингу ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. 
Бања Лука да донесе ново рјешење о електроенергетској сагласности за 
прикључење објекта на ниски напон. 



7. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва 
''CASAMASSIMA'' д.о.о. Бања Лука, заступаног по пуномоћнику Борису 
Стојановићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП 
а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесен је закључак о 
рјешавању спора у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 


