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САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику на 117. (стотинуседамнаестој) редовној 
сједници, одржаној 11. јула 2019. 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 116. редовне сједнице 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 4. јула 
2019. године у Требињу. 

2. Након разматрања приједлога, донесена је Одлука о измјенама и 
допунама Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном 
енергијом. 

3. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за oбављање 
дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом за 
дистрибуцију природног гаса, подносиоца привредно друштво А.Д. 
„ЗВОРНИК СТАН“  Зворник, утврђен је нацрт дозволе и донесен је 
закључак о одржавању опште расправе. 

4. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за oбављање 
дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, подносиоца 
привредно друштво А.Д. „ЗВОРНИК СТАН“  Зворник, утврђен је нацрт 
дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе. 

5. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну 
електрану „Електро Добој - Теслић“, подносиоца МХ ЕРС МП а.д Требиње 
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, донесено је рјешење о издавању 
Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана 
"Електро Добој - Теслић" којим се потврђује да производи електричну 
енергију користећи обновљиви извор енергије. 

6. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на 
подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији у Малој соларној електрани „Електро Добој - 
Теслић“, подносиоца привредно друштво МХ ЕРС МП а.д Требиње ЗП 
„Електро Добој“ а.д. Добој, донесено је рјешење о продужењу трајања 
прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у 
Соларнoj електрани „Електро Добој - Теслић“. 

7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Милошевић Велибора из Братунца, заступаног по пуномоћнику 



Предрагу Барошу, адвокату из Бање Луке, против МХ "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донесено је рјешење 
којим се усваја захтјев Милошевић Велибора којим тражи право на 
напајање електричном енергијом те се НАЛАЖЕ МХ "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, да без одлагања 
изврши прикључење овог мјерног мјеста на електродистрибутивну 
мрежу. 

8. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва 
"Минерва" д.о.о Бијељина, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП 
"Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донесен је закључак о одржавању 
формалне расправе у поступку рјешавања спора. 

9. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Благојевић Радована из 
Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Смиљани Ђ. Делић, адвокату из 
Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП 
"Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, донесен је закључак о одржавању 
формалне расправе у поступку рјешавања спора. 

 

 


