
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТРЕБИЊЕ  
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Требиње, 10. октобра 2022. 

САОПШТЕЊЕ 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 52. (педесет другој) редовној 
сједници, одржаној 7. октобра 2022. године 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 51. редовне сједнице Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске, одржане 28. септембра 2022. године, у Требињу. 

2. Након разматрања приједлога, донесена је Одлука о висини тржишне референтне цијене 
електричне енергије у систему подстицаја 

3. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о измјени дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије, по захтјеву привредног друштва ''ETMax'' 
д.о.о. Бања Лука. 

4. Након разматрања захтјева за пренос и издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану "Геонова 3", 
привредних друштава ''ETMax'' д.о.о. Бања Лука и "PEMACO" д.о.о. Бања Лука,  донесено је 
рјешење о издавању сертификата за производно постројење Мала соларна електрана 
"Геонова 3" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви 
извор енергије. 

5. Разматрање захтјева за пренос и издавање сертификата за производно постројење које 
користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану "Луг 9", привредних 
друштава ''ETMax'' д.о.о. Бања Лука и "PEMACO" д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о 
издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "Луг 9" којим 
се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије. 

6. Након разматрања захтјева привредног друштва ''ЕЛЕКТРОС'' д.о.о. Нови Град за 
промјену врсте подстицаја производње електричне енергије у производном постројењу 
Мала хидроелектрана ''Говза Б-Г-1-Јелеч'', донесено је рјешење о промјени врсте права 
на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у 
производном постројењу Мала хидроелектрана „Говза Б-Г-1-Јелеч. 

7. Након разматрања захтјева привредног друштва ''PURE ENERGY'' д.о.о. Котор Варош за 
промјену врсте подстицаја производње електричне енергије у производном постројењу 
Мала хидроелектрана ''Крушево брдо'', донесено је рјешење о промјени врсте права на 
подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала 
хидроелектрана "Крушево брдо". 

8. Након разматрања захтјева привредног друштва ''Мега електрик'', а.д. Лакташи за 
промјену врсте подстицаја производње електричне енергије у производним 
постројењима: Мала хидроелектрана ''Жираја'', Мала хидроелектрана ''Велика Јасеница'', 
Мала хидроелектрана ''Жираја II'' и Мала хидроелектрана ''Жежеља'', донесено је 
рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије 
у производном постројењу Мала хидроелектрана "Велика Јасеница ", рјешење о 



промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије у производном 
постројењу Мала хидроелектрана "Жежеља“, рјешење о  промјени врсте права на 
подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала 

хидроелектрана "Жираја", рјешење о промјени врсте права на подстицај за 
производњу електричне енергије у производном постројењу Мала 
хидроелектрана "Жираја 2". 

9. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Марка Раце из Градишке, 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. 

10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Наде Колунџије из Приједора, 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. 

11. Разматрање захтјева за рјешавање спора Горана Панића из Бање Луке, против 
Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, 
донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

12. Разматрање захтјева за рјешавање спора Синише Марковића из Бање Луке, против 
Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лукa и МХ 
"Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње, донесен је закључак да спор 
рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

13. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Момира М. Радуловића из Бијељине, 
против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и МХ 
"Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње, донесен је закључак да се спор 
рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

14. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Драженке Јанковић из Бање Луке, против 
Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лукa и МХ 
"Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње, донесен је закључак да се спор 
рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

 


