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Требиње, 26. марта 2020. 

 
САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 140. 
(стотинучетрдесетој) редовној сједници, одржаној 26. марта 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, усвојен је Записник са 139. редовне сједнице 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 12. 
марта 2020. године, у Требињу. 

2. Након разматрања приједлога, донесена је одлука о усвајању Упутства 
за обрачун регулаторне накнаде. 

3. Након разматрања приједлога, донесена је Одлука о висини 
гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију 
произведену из обновљивих извора и у ефикасаној когенерацији. 

4. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора у Малој хидроелектрани 
''КЛОБУЧАРИЦА'', привредног друштва ''СТРАЈКО-ИНЖЕЊЕРИНГ'' д.о.о. 
Требиње, донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за 
производњу електричне енергије у производном постројењу Мала 
хидроелектрана ''Клобучарица''.  

5. Након разматрања жалбе привредног друштва ''6. МАЈ'' д.о.о. Милићи 
против Рјешења о електроенергетској сагласности за објекат крајњег 
купца на ниском напону број 6286-1/19 од 23.12.2019. године, донесено 
је рјешење којим се одбија жалба привредног друштва „6. Мај“ д.о.о. 
Милићи, , на рјешење о електроенергетској сагласности, Мјешовитог 
холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. 
Бијељина, као неоснована. 

6. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва 
''МАРИНКОВИЋ КОМЕРЦ'' д.о.о. Бања Лука, против Мјешовитог 
Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, 
донесен је закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку и утврђен 
је нацрт рјешења. 

7. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Гагула Фрање из Бања 
Луке, заступаног по пуномоћнику Заједничка адвокатска канцеларија 
''Пуцар'' из Бање Луке, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. 



Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесен је закључак о 
рјешавању спора у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

8. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Каурин Ивице из Бања 
Луке, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесен је закључак о рјешавању спора 
у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

9. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва 
''МИБ-КОМЕРЦ'' д.о.о. Рогатица, против Мјешовитог холдинга  "ЕРС" - 
МП а.д. Требиње ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале, донесен је 
закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку и утврђен је нацрт 
рјешења.  

10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Полић Жарка из Бања 
Луке, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесен је закључак о рјешавању спора 
у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

11. Разматрање захтјева за рјешавње спора Бурсаћ Ђуре из Приједора, 
против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се налаже  
привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бањалука, да изврши реконструкцију 
електродистрибуривне мреже на трафоподручју СТС ''Чејреци 3-Мотел'' 
у Приједору и то у року од 6 мјесеци од дана пријема овога рјешења, те 
да до истека овог рока обавијести Регулаторну комисију о извршењу 
овога рјешења. 

12. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Ђаковић Славице из 
Прњавора, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесен је закључак о рјешавању спора 
у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

 

Портпарол  

Јелена Пртило    


