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САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 126. 
(стотинудвадесетшестој) редовној сједници, одржаној 14. новембра 2019. 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 125. редовне сједнице 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 24. 
октобра 2019. године, у Требињу. 

2. Након разматрања приједлога Одлуке o висини накнаде за подстицање 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији оцијењено је да у току поступка утврђен износ накнаде 
који је идентичан као у тренутно важећој одлуци, тј. у износу од 0,0075 
КМ/kWh, те је донесен закључак  да ће се и даље примјењивати накнада 
утврђена Одлуком o висини накнаде за подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији 
број 01-366-7718/Р-95-245 од 09.11.2018. године, на коју је сагласност 
дала Влада Републике Српске, те је донесено рјешење о утврђивању 
трошкова рада Оператора система подстицаја за 2020. годину. 

3. Након разматрања приједлога донесена је Одлука о висини 
једнократних регулаторних накнада којом се утврђују једнократнe 
регулаторнe накнадe за спровођење поступака по захтјевима који се 
подносе Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске. 

4. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на 
подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији у производном постројењу Фотонапонска 
електрана "Сунце 1", привредног друштва ''BUILDing'' д.о.о. Tребиње, 
донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за 
производњу електричне енергије у Малој соларној електрани ''Сунце 1''. 

5. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Благојевић Радована из Бање Луке, заступаног од стране 
Смиљане Делић, адвоката из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено 
је рјешење којим се усваја захтјев Благојевић Радована те се Рачун за 
неовлаштено утрошену електричну енергију ставља ван снаге. Такође 
се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука да утврди електроенергетске и 



техничке услове под којима су мјерна мјеста подносиоца захтјева 
прикључена на електродистрибутивну мрежу и да о томе сачини 
декларације о прикључку, по потреби уреди ова мјерна мјеста у складу 
са прописима, те да о томе обавијести Регулаторну комисију у писменој 
форми у року од 15 дана, од дана пријема овога рјешења. 

6. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Мирка Стојнића из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, донесено је 
рјешење којим се одбија захтјев Стојнић Мирка којим оспорава рачун за 
неовлашћено утрошену електричну енергију, као неоснован. 

7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Мирка Ћосића из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику 
Зорици Микић Ћосић, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог 
холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, 
донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Мирка 
Ћосића из Бање Луке којим се оспорава корекција обрачуна утрошене 
електричне енергије због грешке у мјерењу, као неоснован. 

 

 

Портпарол Записничар – виши стручни сарадник за 
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