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САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику на 122. (стотинудвадесетдругој) редовној 
сједници, одржаној 19. септембра 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 121. редовне сједнице 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 12. 
септембра 2019. године, у Требињу. 

2. Након разматања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу 
хидроелектрану "Студена", подносиоца Друштво са ограниченом 
одговорношћу "Елинг мале хидроелектране" Теслић, донесено је 
рјешење о издавању сертификата за производно постројење Мала 
хидроелектрана "Студена" којим се потврђује да производи електричну 
енергију користећи обновљиви извор енергије. 

3. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији 
у Когенеративном постројењу на биомасу „Фагус“, подносиоца "ФАГУС“ 
Друштво са ограниченом одговорношћу Котор Варош, донесено је 
рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне 
енергије у Когенеративном постројењу на биомасу "ФАГУС". 

4. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији 
у производном постројењу Мала соларна електрана ''МЕ СОЛАР'', 
подносиоца привредно друштво "Монтинг-енергетика'' д.о.о. Требиње, 
донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу 
електричне енергије у производном постројењу Мала соларнa 
електранa "МЕ-солар".  

5. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији 
у производном постројењу Соларна електрана на крову објекта од 48 
kW, подносиоца Жепинић Златомира из Бијељине, донесен је закључак 
којим се одбацује захтјев Жепинић Златомира за одобрење права на 
подстицај у соларној електрани.  

6. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији 
у производном постројењу Соларна електрана на крову објекта од 48 



kW, подносиоца Сандић Душана из Зворника, донесен је закључак којим 
се одбацује захтјев Сандић Душана из Зворника број 2 од 5. септембра 
2019. године, за одобрење права на подстицај у соларној електрани.  

7. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији 
у производном постројењу Соларна електрана на крову објекта од 48 
kW, подносиоца Ребић Владимира из Зворника, донесен је закључак 
којим се одбацује захтјев Ребић Владимир за одобрење права на 
подстицај у соларној електрани.  

8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Брчин Душана из Крупе на Уни, против Мјешовитог холдинга 
"ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је 
рјешење којим се усваја захтјев Брчин Душана којим оспорава обрачуне 
електричне енергије у периоду од августа 2018. године до јануара 2019. 
године. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" МП а.д. Требиње - 
ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, да сачини корекцију обрачуна 
утрошене електричне енергије у периоду од 22.01.2017. до 22.01.2019. 
године, а према процјени потрошње у одговарајућем обрачунском 
периоду када је мјерење било исправно. 

9. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Трњанин Сенада из 
Козарца, Приједор, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње - 
ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесен је закључак да се спор 
рјешава у скраћеном поступку. Такође се утврђује нацрт рјешења којим 
се одбија захтјев Трњанин Сенада којим оспорава Рачун за неовлаштено 
утрошену електричну енергију као неоснован. 

10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Даниловић Ђура 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. Такође је утврђен нацрт рјешења којим се одбија 
захтјев Даниловић Ђура, којим се оспорава рачун за  неовлашћено 
утрошену електричну енергију као неоснован. 

 

 

 

 

 

Портпарол  Записничар –  

 виши стручни сарадник за правне 
послове 

Јелена Пртило   Рајка Рајковић 


