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САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 147. 
(стотинучетрдесетседмој) редовној сједници, одржаној 2. јула 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 146. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 18. јуна 2020. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за изградњу Мале 
хидроелектране ''МЕДОШ'', подносиоца привредно друштво ''MEDOŠ ONE'' 
д.о.о. Бања Лука, донесен је Закључак којим се одбацује захтјев за издавање 
дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Медош", привредног друштва 
"MEDOŠ ONE" д.о.о. Бања Лука, као неуредан. 

3. Након разматрања захтјева о преносу сертификата за производно 
постројење Мала хидроелектрана ''МЕДНА'', са привредног друштва ''Л.С.Б. 
ЕЛЕКТРАНЕ'' д.о.о. Бања Лука на привредно друштво ''ЕХЕ'' д.о.о. Бања Лука, 
донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење 
Малa хидроелектранa "Медна" којим се потврђује да производи електричну 
енергију користећи обновљиви извор енергије. 

4. Након разматрања захтјева о преносу права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној когенерацији за 
производно постројење Мала хидроелектрана ''МЕДНА'', са привредног 
друштва ''Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ'' д.о.о. Бања Лука на привредно друштво ''ЕХЕ'' 
д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за 
производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном 
постројењу Мала хидроелектрана „Медна“. 

5. Након разматрања захтјева за продужење прелиминaрног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној 
когенерацији за производно постројење Мала хидроелектрана ''МЕДОШ'', 
подносиоца привредно друштво ''MEDOŠ ONE'' д.о.о. Бања Лука, донесено је 
рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу 
електричне енергије у Малој хидроелектрани „Медош“. 

6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној 
когенерацији за производно постројење Мала хидроелектрана ''ШТЕДРИЋ 
1'', подносиоца привредно друштва „ZEMX“ д.о.о. Сребреница, донесено је 



рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу 
електричне енергије у Малој хидроелектрани „Штедрић 1“ 

7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора Малић 
Стојанке из Бањe Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, 
ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија 
захтјев Малић Стојанке којим оспорава корекцију обрачуна електричне 
енергије, као неоснован. 

8. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора Зрнић Бранка 
из Бањe Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП 
"Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев 
Зрнић Бранка, којим се оспорава рачун за неовлаштену потрошњу као 
неоснован. 

9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора 
Штековић Рајка из Бањe Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се 
одбија, као неоснован, захтјев Штековић Рајка из Бање Луке за рјешавање 
спора којим оспорава рачуне за неовлаштену потрошњу.  

10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Комљеновић Данице и Дарка 
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 рјешавање спора Кекић Стане 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. 

12. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Симић Мирка 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. Након разматрања захтјева Српске православне црквене општине у 
Бистрици – Црква Светог Василија Острошког 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. 

14. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Пајић Божане из Бање Луке, 
заступанoj по пуномоћнику Драгињи Селак, адвокaту 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 скрећеном поступку и утврђен 
је нацрт рјешења. 

 

Портпарол  

Јелена Пртило    


