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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

 
Требиње, 26. мaја 2020. 

 
САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 144. 
(стотинучетрдесетчетвртој) редовној сједници, одржаној 26. маја 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 143. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 14. маја 2020. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Дуб“, 
по захтјеву подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу за 
производњу, дистрибуцију у продају електричне енергије и трговину 
„ХИДРОИНВЕСТ“ Рогатица, донесено је рјешење о издавању дозволе. 

3. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије у Малој хидроелекртани „Медна“, 
подносиоца „ЕХЕ“ друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања 
Лука, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о провођењу јавне 
расправе. 

4. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана "Кућна 
турбина", подносиоца привредно друштво МХ ЕРС МП а.д. Требиње – ЗП 
Хидроелектране на Врбасу, а.д. Мркоњић Град, донесено је рјешење о 
одобрењу прелиминарног права на подстицај. 

5. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у производном постројењу Мини хидролектрана ''Кијево 2'', 
подносиоца привредно друштво ''GREEN HEAT'' д.о.о. Лукавац, донесено је 
рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај.  

6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у производном постројењу Мaла соларна електрана ''Влахиња 
1'', подносиоца Наде Црногорац из Гацка, донесено је рјешење о одобрењу 
прелиминарног права на подстицај.  



7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Самарџић Дражена из Лакташа, заступаног по пуномоћнику 
Вукојевић Милани, адвокату из Бањалуке, против Мјешовитог Холдинга 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је 
рјешење којим се одбија захтјев Самарџић Дражена којим оспорава рачун за 
утрошену електричну енергију као неоснован. Овим рјешењем је налажено 
Мјешовитом Холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње,  ЗП "Електрокрајина" а.д. 
Бања Лука, да стави ван снаге извршену корекцију обрачуна утрошене 
електричне енергије, те да фактурише утрошену електричну енергију на 
овом мјерном мјесту према стварно очитаном стању. 

8. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Цвијетић Љиљане 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 и утврђен је нацрт рјешења. 

9. Након разматрања захтјева за рјешавње спора Ороз Мира 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 
и утврђен је нацрт рјешења. 

10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Партало Слађане 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 и утврђен је нацрт рјешења. 

11. Након разматрања захтјева за рјешавње спора Шипка Драгана из Кнежице, 
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 електродистрибутивне мреже на 
трафоподручју СТС ''Јутрогошта'', Кнежица,   Општина Козарска Дубица, са 
које се електричном енергијом напаја објекат Драгана Шипке из Кнежице и 
то у року од три мјесецa од дана пријема овог рјешења, те да до истека овог 
рока обавијести Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске о 
извршењу овог рјешења. 

12. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Благојевић Далибора 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 и утврђен је нацрт рјешења. 

13. На овој редовној сједници је проширен дневни ред са тачком 13 под називом 
„Анализа достављених коментара на нацрт дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Миљацка“.  

Након расправе и анализе достављених коментара, донесен је закључак да се 
у поступку издавања ове дозволе одржи општа јавна расправа о утврђеном 
нацрту дозволе у Источном Старом Граду, дана 11.6.2020. године са почетком 
у 12 часова.  

Портпарол  

Јелена Пртило    


