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САОПШТЕЊЕ 
 

 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 6. (шестој) редовној 
сједници, број 01-380-1/21 од 17.6.2021. године, одржаној 23. јуна 2021. у Требињу, 
разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности, те је донијела 
одлуке како слиједи: 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 5. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 16. јуна 2021. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања приједлога рјешења о измјени дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''Бочац 
2'', у поступку по захтјеву Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње – ЗП 
''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град, донесено је рјешење о 
измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у 
Малој хидроелектрани "Бочац 2".  

3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану 
''Кућна турбина'', Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње – ЗП 
''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град, донесено је рјешење о 
издавању Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана 
"Kућна турбина" 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 хидроелекртану 
''Ситонија'', привредног друштва ''SETTE ENERGY'' д.о.о. Градишка, донесено је 
рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала 
хидроелектрана "Ситонија" 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 хидроелекртану 
„Голубача“, привредног друштва ''SETTE ENERGY'' д.о.о. Градишка, донесено је 
рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала 
хидроелектрана "Голубача" којим се потврђује да производи електричну 
енергију користећи обновљиви извор енергије. 

6. Након разматрања жалбе Миленке Сушић из Требиња, у вези са издавањем 
електроенергетске сагласности, од стране Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП 
а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, донесено је рјешење 
којим се усваја жалба Миленке Сушић из Требиња и предмет се враћа на 



поновно поступање и одлучивање Мјешовитом холдингу "ЕРС"- МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње. 

 

 

 

 


