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САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику на 115. (стотинупетнаестој) редовној 
сједници, одржаној 20. јуна 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 114. редовне сједнице 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 6. јуна 
2019. године, у Требињу. 

2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе 
за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој 
хидроелектрани "Иломска, на ријеци Иломској, подносиоца привредно 
друштво "ЕЛИНГ МХЕ" д.о.о. Теслић.  

3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Фотонапонску 
соларну електрану „БУЛОЗИ“, подносиоца Спаић Пеђе из Пала, донесен је 
закључак којим се одбацује захтјев за издавање сертификата за 
производно постројење које користи обновљиви извор енергије 
Фотонапонска електрана "Булози" подносиоца Пеђе Спаића из Пала, као 
непотпун. 

4. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
Малој хидроелектрани ''КРУШЕВО БРДО'', подносиоца привредно 
друштво ''PURE ENERGY'' д.о.о. Котор Варош, донесено је рјешење о 
одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у 
производном постројењу Мала соларнa електранa "Торич 2. 

5. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
Малој хидроелектрани ''МЛЕЧВА'', подносиоца привредно друштво 
''GREEN ENERGY – R'' д.о.о. Братунац, донесено је рјешење о одобравању 
права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих 
извора у производном постројењу Мала хидроелектрана „Грабовица. 

6. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
Малој хидроелектрани ''ГРАБОВИЦА'', подносиоца привредно друштво 
''GREEN ENERGY – R'' д.о.о. Братунац,  донесено је рјешење о одобравању 
права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих 
извора у производном постројењу Мала хидроелектрана „Крушево брдо“ 



7. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
Малој соларној електрани ''ТОРИЧ 2'', подносиоца привредно друштво 
''ППА'' д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о одобрењу права на 
подстицај за производњу електричне енергије у производном 
постројењу Мала соларнa електранa "Торич 2". 

8. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на 
подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији у Малој хидроелектрани ''ДРЕНОВА'', 
подносиоца привредно друштво ''Ћорић Денарт'' д.о.о. Прњавор, 
донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за 
производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Дренова“ 

9. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на 
подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији у Малој солaрној електрани ''БЕСЈЕДА 1'', 
подносиоца привредно друштво ''БЕСЈЕДА'' д.о.о. Бања Лука,  

10. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на 
подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији у Малој солaрној електрани ''БЕСЈЕДА 2'', 
подносиоца привредно друштво ''БЕСЈЕДА'' д.о.о. Бања Лука, донесен је 
закључак којим се обуставља поступак по захтјеву за одобрење 
прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије 
коришћењем неакумулисане енергије сунца као обновљивог извора 
енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Бесједа 1“, 
привредног друштва „Бесједа“ д.о.о. Бања Лука, због одустанка странке 
од захтјева. 

11. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на 
подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији у Малој соларној електрани ''MС СОЛАР 1'', 
подносиоца привредно друштво ''METERING SOLUTIONS'' д.о.о. Бања 
Лука, донесен је закључак којим се обуставља поступак по захтјеву за 
одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне 
енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца као обновљивог 
извора енергије у производном постројењу Мала соларна електрана 
„Бесједа 2“, привредног друштва „Бесједа“ д.о.о. Бања Лука, због 
одустанка странке од захтјева. 

12. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на 
подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији у Малој соларној електрани ''MС СОЛАР 2'', 
подносиоца привредно друштво ''METERING SOLUTIONS'' д.о.о. Бања 
Лука, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на 
подстицај за производњу електричне енергије у Малој соларној 
електрани „МС Солар 2“. 

13. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Видовић Драга из Мркоњић Града, против Мјешовитог холдинга 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, донесено је 
рјешење којим се одбија захтјев Видовић Драга којим се оспорава рачун 
за неовлашћено утрошену електричну енергију на мјерном мјесту 
наплатни број 219248330, Ступари бб - Мркоњић Град, као неоснован. 



Такође се обавезује Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, да о свом трошку, измјести мјерно 
мјесто подносиоца захтјева, изван објекта. 

14. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Бјеловук Сима из Горњих Подградаца, против Мјешовитог 
холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, 
донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Бјeловук 
Сима године, којим се оспорава рачун за  неовлашћено утрошену 
електричну енергију као неоснован. 

15. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Савић Предрагa из Челопека, Град Зворник, заступаног по пуномоћнику 
Драгану Ј. Готовцу, адвокату из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донесено је рјешење 
којим се одбија захтјев Савић Предрага којим се оспорава обрачун 
неовлашћено утрошене електричне енергије као неоснован. 

16. Након разматрања захтјева за рјешaвање спора 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, донесен је закључак да се спор рјешава у 
скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев 
Милошевић Велибора, којим тражи право на напајање електричном 
енергијом на мјерном мјесту 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. 
Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' 
а.д. Бијељина да подносицу захтјева накнади штету због неосноване 
обуставе испоруке електричне енергије те да ову накнаду утврди за 
период од 05.03.2019. године до дана поновног укључења мјерног мјеста, 
у вриједности количине електричне енергије која је регистрована на 
овом мјерном мјесту у истом периоду претходне године. 

 

 


