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САОПШТЕЊЕ 
 

 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 174. 
(стотинуседамдесетојчетвртој) редовној сједници, одржаној 25. марта 2021. у 
Требињу, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности, према 
тачкама дневног реда из обавјештења за јавност број: 01-236-1/21 од 19. марта 2021. 
године те је донијела одлуке како слиједи: 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 173. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 23. марта 2021. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о утврђивању регулаторне 
накнаде за 2021. годину. 

3. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о давању сагласности на 
Опште услова за снабдијевање природним гасом Акционарског друштва 
''РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БРОД''. 

4. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за 
обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, по захтјеву 
Акционарског друштва ''РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БРОД''. 

5. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну 
електрану ''Озон 1'', привредног друштва ''ЕТМах'' друштво са ограниченом 
одговорношћу за производњу, трговину и услуге, Бањалука, донесено је 
рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна 
електрана "Озон 1" којим се потврђује да производи електричну енергију 
користећи обновљиви извор енергије. 

6. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну 
електрану ''Озон 2'', привредног друштва ''ЕТМах'' друштво са ограниченом 
одговорношћу за производњу, трговину и услуге, Бањалука, донесено је 
рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна 
електрана "Озон 2" којим се потврђује да производи електричну енергију 
користећи обновљиви извор енергије. 

7. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну 
електрану ''Озон 3'', привредног друштва ''ЕТМах'' друштво са ограниченом 
одговорношћу за производњу, трговину и услуге, Бањалука, донесено је 
рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна 



електрана "Озон 3" којим се потврђује да производи електричну енергију 
користећи обновљиви извор енергије. 

8. Након дискусије о овој тачки дневног реда, донесен је закучак да се рјешавање 
овог предмета одложи за неку од наредних редовних сједница. 

9. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
Малој хидроелектрани ''Крупац'', привредног друштва ''САС'' д.о.о. Прибој, 
донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу 
електричне енергије у производном постројењу Малa хидроелектранa 
"Крупац".  

10. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малој соларној електрани ''ЖЕПИНИЋ'', Златомира Жепинића 
из Бијељине, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Златомира 
Жепинића из Бијељине, Мајевичка 48/А, за одобрење прелиминарног права на 
подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за 
електричну енергију коју планира производити у производном постројењу 
Мала соларна елeктрана „Жепинић“, као неоснован. 

11. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малој соларној електрани ''РЕБИЋ'', Владимира Ребића из 
Зворника, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Владимира Ребића из 
Зворника, Карађорђева 8, 7/60, за одобрење прелиминарног права на 
подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за 
електричну енергију коју планира производити у производном постројењу 
Мала соларна елeктрана „Ребић“, као неоснован. 

12. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малој соларној електрани ''САНДИЋ'', Душана Сандића из 
Зворника, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Душана Сандића, са 
адресом Вука Караџића 62а, 5/13, Зворник, за одобрење прелиминарног права 
на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, 
за електричну енергију коју планира производити у производном постројењу 
Мала соларна елeктрана „Сандић“, као неоснован. 

13. Након разматрања приједлога рјешења у поступку по захтјеву за рјешавање 
спора Српске православне црквене општине у Вијачанима – Црква Светог 
Пророка Илије у Горњој Мравици, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се 
одбија захтјев којим се оспорава обустава испоруке електричне енергијe, као 
неоснован.  

14. Након разматрања приједлога рјешења у поступку по захтјеву за рјешавање 
спора Бициклистичког клуба ''БСК'' Бања Лука, против Мјешовитог Холдинга 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је 
рјешење којим се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука да сачини нову корекцију обрачуна утрошене 
електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца, а да корекцију обрачуна 
утрошене електричне енергије од 31.05.2020. године стави ван снаге. 

 


