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САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 160. (стотинушездесетој) 
редовној сједници, одржаној 18. новембра 2020. у Требињу, разматрала је и 
анализирала питања из регулаторне надлежности, према тачкама дневног реда из 
обавјештења за јавност број:  01-434-1/20 од 13.11.2020. године. године те је 
донијела одлуке како слиједи: 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 159. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 12. новембра 2020. године, 
у Требињу. 

2. Након разматрања приједлога рјешења о цертификацији оператера 
транспортног система природног гаса, по захтјеву подносиоца Акционарско 
друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса 
''ГАС ПРОМЕТ'' Пале, донесено је рјешење о цертификацији оператера 
транспортног система природног гаса.  

3. Након разматрања приједлога рјешења о измјенама дозвола за обављање 
дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, донесено 
је рјешење о  измјени дозвола за oбављање дјелатности 
снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом. 

4. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије у Малој хидроелкетрани ''Богатићи Нова'', 
подносиоца Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП 
''Електродистрибуција'' а.д. Пале, донесен је закључак о одржавању опште 
расправе и утврђен је нацрт дозволе.  

5. Након разматрања приједлога закључка о обустављању поступка рјешавања 
спора по захтјеву Александра Тодоровића из Мркоњић Града, заступаног по 
пуномоћнику Милу Марчићу, адвокату из Мркоњић Града, против Мјешовитог 
холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, 
донесен је закључак којим се обуставља поступак рјешавања спора по захтјеву 
Александра Тодоровића из Мркоњић Града у вези са тарифама по којима се 
испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна 
утрошене електричне енергије, због одустанка странке од захтјева. 

6. Након разматрања захтјева Дарка Стојановића, представника Мјесне 
заједнице Доњи Волари, Град Приједор, за побољшање квалитета напајања 
електричном енергијом на овом дистрибутивном подручју од стране 
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 потпуну реконструкцију електродистрибуривне мреже на 
трафоподручју Доњи Волари Град Приједор - ННМ Доњи Волар-школа и то у 
року од шест мјесеци од дана пријема овога рјешења, те да до истека овог рока 
обавијести Регулаторну комисију о извршењу овог рјешења.   

7. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Зорана Недимовића 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. Разматрање захтјева за рјешавање спора привредног друштва ''KNEŽEVIĆ CO'' 
д.о.о. Бања Лука, заступаног по пуномоћнику Зорану Недимовићу, адвокату 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.   

 


