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САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 152. 
(стотинупедесетдругој) редовној сједници, одржаној 3. септембра 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 151. редовне сједнице Регулаторне 

комисије за енергетику Републике Српске, одржане 20. августа 2020. године, 
у Требињу. 
 

2. Након разматрања захтјева привредног друштва „'Бесједа“ д.о.о. Бања Лука, 
донесено је рјешење о издавању сертификата за производно постројење 
Мала соларна електрана „Бесједа 1“ којим се потврђује да производи 
електричну енергију користећи обновљиви извор енергије. 

 
3. Након разматрања захтјева привредног друштва „Бесједа“ д.о.о. Бања Лука, 

донесено је рјешење о о издавању Сертификата за производно постројење 
Мала соларна електрана „Бесједа 2“ којим се потврђује да производи 
електричну енергију користећи обновљиви извор енергије. 

 
4. Након разматрања захтјева самосталног предузетника Раденка Куљића под 

називом „ФАРАДЕЈЕВ КАВЕЗ“ с.п. Билећа, донесено је рјешење о издавању 
Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана „Влахиња 1“ 
којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви 
извор енергије. 

 
5. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 

захтјеву Мишић Зорана из Бијељине, заступаног од стране адвокатске 
канцеларије Весне Стевановић из Бијељине, донесено је рјешење којим је 
одбијен захтјев Мишић Зорана, којим је оспоравана корекција обрачуна 
електричне енергије, као неоснован. Овим рјешењем је налажено МХ „ЕРС“ - 
МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина, да утврђени 
износ корекције умањи за износ који је фактурисан и наплаћен према 
издатим мјесечним рачунима за утрошену електричну енергију у периоду 
који је обухваћен корекцијом обрачуна. 

 
6. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 

захтјеву Милошевић Велибора из Братунца, заступаног од стране адвокатске 
канцеларије Предраг Барош из Бање Луке, донесено је рјешење којим се 



усваја захтјев Милошевић Велибора из Братунца за напајање електричном 
енергијом мјерног мјеста у Братунцу. Овим рјешењем је усвајен захтјев 
подносица за накнаду штете, те је налажено МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - 
ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина да подносиоцу захтјева измири 
износ штете по основу неосноване обуставе испоруке електричне енергије за 
назначени период. Одбијен је захтјев Бандука Неђељка за накнаду трошкова 
правног заступања, те је одлучено да свака странка сноси своје трошкове које 
је имала у овом поступку. 

 
7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 

захтјеву Пастир Драгана из Бањалуке, кога заступа Заједничка адвокатска 
канцеларија Кременовић-Микановић из Бањалуке, донесено је рјешење 
којим је одбијен захтјев Пастир Драгана, којим су оспоравани рачуне за 
утрошену електричну енергију, као неоснован, те je одлучено да је 
подносилац захтјева дужан да плати износ на наведеним рачунима 
Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ - МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања 
Лука.  

 
8. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Миловановић Дејана 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. 

    


