
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 

ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 

TREBINJE 

 

Требиње, 20. октобра 2022. 

САОПШТЕЊЕ 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 53. (педесет трећој) редовној 
сједници, одржаној 19. 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 52. редовне сједнице Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске, одржане 7. октобра 2022. године, у Требињу. 

2. Након разматрања, утврђен је нацрт одлуке о висини накнаде за подстицање 
производње електричне eнергије из обновљивих извора и донесен је закључак о јавном 
разматрању. 

3. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности управљања 
постројењем за компримовани природни гас, подносиоца ''Прво гасно друштво'' Д.О.О. 
Зворник, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о јавном разматрању.  

4. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања 
и трговине електричном енергијом, подносиоца ''WASSERKRAFT'' д.о.о. Бања Лука, 
утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о јавном разматрању. 

5. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које 
користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''Влахиња 2'', подносиоца 
''ФАРАДЕЈЕВ КАВЕЗ'' Раденко Куљић с.п. Билећа, донесено је рјешење о издавању 
сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "Влахиња 2" којим се 
потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије. 

6. Након разматрања захтјева Друштва са ограниченом одговорношћу за заштиту на раду и 
од пожара ’’V&Z-ZAŠTITA’’ д.о.о. Бања Лука за промјену врсте подстицаја производње 
електричне енергије у производним постројењима: МСЕ ''Еко енергетика 1'', МСЕ ''Еко 
енергетика 2'', МСЕ ''Еко енергетика 3'', МСЕ ''Еко енергетика 4'', МСЕ ''Еко енергетика 5'' 
и МСЕ ''Љубиње ЗЈ 142 kWp’, донесено је рјешење о промјени врсте права на подстицај за 
производњу електричне енергије.  

7. Након разматрања захтјева привредног друштва ''ЕКО План'' д.о.о. Бања Лука за промјену 
врсте подстицаја производње електричне енергије у производном постројењу МСЕ 
''Будисавље'', донесено је рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу 
електричне енергије. 

8. Након разматрања захтјева привредног друштва ''БББ'' д.о.о. Шипово за промјену врсте 
подстицаја производње електричне енергије у производном постројењу МХЕ ''Главица'', 
донесено је рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне 
енергије. 

9. Након разматрања захтјева привредног друштва ''ЕРС мале хидроелектране'' д.о.о. Фоча 
за промјену врсте подстицаја производње електричне енергије у производном 
постројењу МХЕ ''Сућеска'',  донесено је рјешење о промјени врсте права на подстицај за 
производњу електричне енергије.  



10. Након разматрања захтјева привредног друштва ''PEMACO'' д.о.о. Бања Лука за одобрење 
права на подстицај у производним постројењима МСЕ ''Луг 9'' и МСЕ ''Геонова 3'', 
донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије 
у производном постројењу Мала соларна електрана "Луг 9" и рјешење о одобрењу права 
на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала 
соларна електрана "Геонова 3". 

11. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Удружења грађана Центар за едукацију 
''Твоја ријеч'' из Бања Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Луке и МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. 
Требиње, донесен је закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку и утврђен је 
нацрт рјешења. 

 


