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САОПШТЕЊЕ 
 

 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 12. (дванаестој) редовној 
сједници, одржаној 3. септембра 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 11. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 26. августа 2021. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања приједлога, донесен је Правилник о измјенама Правилника 
о издавању сертификата за производно постројење које производи 
електричну енергију из обновљивих извзора енергије или у ефикасној 
когенерацији. 

3. Након разматрања, донесена су рјешења којима је утврђено како слиједи: 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да планирана нето годишња производња електричне 
енергије за производно постројење Соларна фотонапонска електрана 
"Подроманија 2" номиналне активне снаге 244,14 kWp фотонапонски 
модули, 240 kW инвертори, износи: "243.100 kWh", умјесто: "262.900 
kWh", како је утврђено Рјешењем број 01-278-5/17/Р-47-131, од 12. маjа 
2017. године. 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да планирана нето годишња производња електричне 
енергије за производно постројење Соларна фотонапонска електрана 
"Подроманија 3" номиналне активне снаге 244,78 kWp фотонапонски 
модули, 240 kW инвертори, износи: "221.900 kWh", умјесто: "262.900 
kWh", како је утврђено Рјешењем број 01-279-3/17/Р-47-132, од 12. маjа 
2017. године. 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да планирана нето годишња производња електричне 
енергије за производно постројење Фотонапонска електрана "Дервента 
1" номиналне активне снаге 249,6 kWp фотонапонски модули, 240 kW 
инвертори, износи: "314.900 kWh", умјесто: "364.000 kWh", како је 
утврђено Рјешењем број 01-266-5/17/Р-46-113, од 11. маjа 2017. године. 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да планирана нето годишња производња електричне 
енергије за производно постројење Мала соларна електрана "Рамићи" 
номиналне активне снаге 156 kWp фотонапонски модули, 150 kW 
инвертори, износи: "149.700 kWh", умјесто: "198.875 kWh", како је 
утврђено Рјешењем број 01-234-5/17/Р-47-130, од 12. маjа 2017. године. 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да планирана нето годишња производња електричне 
енергије за производно постројење Мала соларна електрана "Инцел" 



номиналне активне снаге 329,13 kWp фотонапонски модули, 324 kW 
инвертори, износи: "322.600 kWh", умјесто: "430.000 kWh", како је 
утврђено Рјешењем број 01-411-8/17/Р-59-235, од 5. октобра 2017. 
године. 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да планирана нето годишња производња електричне 
енергије за производно постројење Мала соларна електрана "Угљевик" 
номиналне активне снаге 240,975 kWp фотонапонски модули, 225 kW 
инвертори, износи: "232.650 kWh", умјесто: "300.000 kWh", како је 
утврђено Рјешењем број 01-378-13/16/Р-32-342, од 25. новембар 2016. 
године. 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да планирана нето годишња производња електричне 
енергије за производно постројење Мала хидроелектрана „Говза Б-Г-1-
Јелеч“, инсталисане снаге на турбинама 4.980 kW, износи: "16.006.800 
kWh", умјесто: "22.448.978 kWh", како је утврђено Рјешењем број 01-
254-12/17/Р-77-97, од 19. априла  2018. године. 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да планирана нето годишња производња електричне 
енергије за производно постројење Мала хидроелектрана "Пакленица" 
инсталисане снаге на турбинама 245 kW, износи: "459.100 kWh", 
умјесто: "995.700 kWh", како је утврђено Рјешењем број 01-372-6/17/Р-
53-190, од 31. јула 2017. године. 

4. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну 
електрану „Озон 4“, подносиоца „ЕТМакс“ друштва са ограниченом 
одговорношћу за производњу, трговину и услуге, донесено је Рјешење о 
одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у 
производном постројењу Мала соларна електрана „Озон 4“. 

5. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај за производно 
постројење Мала соларна електрана „MADRA 3“, подносиоца захтјева „MADRA “ 
д.о.о. Челинац, донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за 
производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна 
електрана „MADRA 3“. 

6. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај за производно 
постројење Мала соларна електрана „MADRA 4“, подносиоца захтјева „MADRA “ 
д.о.о. Челинац, донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за 
производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна 
електрана „MADRA 4“. 

7. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај за производно 
постројење Мала соларна електрана „Језеро 1“, подносиоца захтјева „МАРКЕТ 
99 “ д.о.о. Требиње, донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за 
производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна 
електрана „Језеро 1“. 

8. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај за производно 
постројење Мала соларна електрана „Језеро 2“, подносиоца захтјева „ЛУЧ - 
ИНВЕСТ“ д.о.о. Требиње, донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај 
за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна 
електрана „Језеро 2“. 



9. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај за производно 
постројење Мала соларна електрана „Језеро 3“, подносиоца захтјева „EURO - 
TRANS“ д.о.о. Невесиње, донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за 
производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна 
електрана „Језеро 3“. 

10. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај за производно 
постројење Мала соларна електрана „Језеро 4“, подносиоца захтјева „SOLEL“ 
д.о.о. Требиње, донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за 
производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна 
електрана „Језеро 4“. 

11. Након разматрања захтјева за рјешавање спора по захтјеву Петра Панџе 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. 

 

 


