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САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 134. 
(стотинутридесетчетвртој) редовној сједници, одржаној 23. јануара 2020. 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, усвојени су: 

 Записник са 132. редовне сједнице Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске, одржане 30. децембра 2019. 
године, у Требињу и 

 Записник са 133. редовне сједнице Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске, одржане 30. децембра 2019. 
године, у Требињу. 

2. Након разматрања приједлога рјешења о давању сагласности на 
Правила и тарифе за прикључење на транспортни систем 
природног гаса, по захтјеву Акционарског друштва за транспорт и 
управљање транспортним системом природног гаса ''ГАС 
ПРОМЕТ'' а.д. Пале, донесено је рјешење о давању сагласности на   
"Правила и тарифе за прикључење на транспортни систем 
природног  гаса". 
 

3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за 
производно постројење које користи обновљиви извор енергије за 
Малу хидроелектрану "БК2", подносиоца привредно друштво "МХЕ 
КРУПИЦА" д.о.о. Фоча, донесено је рјешење о издавању 
Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана 
"БК2" којим се потврђује да производи електричну енергију 
користећи обновљиви извор енергије. 

 
4. Након разматрања Извјештаја са редовне надзорне провјере 

корисника дозвола Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - 
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и приједлога рјешења о 
предузимање мјера након обављене редовне надзорне провјере, 
донесено је рјешење о предузимању мјера након обављене редовне 
надзорне провјере. 

 



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

 
6. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања 

спора по захтјеву Новице Врањеша 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 Врањеш Новице, којим се 
оспорава корекција обрачуна утрошене електричне енергије, као 
неоснован. 

 
7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања 

спора по захтјеву Слободана Ракића из Бање Луке, против 
Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП 
"Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се 
одбија захтјев Ракић Слободана којим се оспорава рачун за 
електричну енергију, као неоснован. 

 
8. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Божидара 

Ковачевића из Омарске, против 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 Божидара 
Ковачевића за остваривање поновног права на напајање 
електричном енергијом, као неоснован. 

 
9. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Љубе Вученовић из 

Бање Луке, против 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 за рјешавање спора Вученовић 
Љубе којим оспорава рачун за неовлаштено утрошену  
електричну, као неоснован. 

 
10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Момира 

Новаковића из Бање Луке, против 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 Момира 
Новаковића којим се оспорава рачун за неовлаштену потрошњу, 
као неоснован. 

 
11. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Дарије Павловић-

Ћурлић из Бање Луке, против 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 усваја захтјев Павловић Ћурлић 



Дарије у вези са одбијањем испоруке електричне енергије, због 
дуга за електричну енергију, те се налаже Мјешовитом Холдингу 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука да не 
обуставља испоруку електричне енергије због овог дуга.    
 

 

Портпарол  

  

Јелена Пртило    


