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САОПШТЕЊЕ 
 

 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 169. 
(стотинушездесетдеветој) редовној сједници, одржаној 18. фебруара 2021. у 
Требињу, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности, према 
тачкама дневног реда из обавјештења за јавност број: 01-118-1/20 од 12. фебруара 
2021. године те је донијела одлуке како слиједи: 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Након разматрања, усвојен Записник са 168. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 28. јануара 2021. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности 
трговине и снабдијевања природним гасом, подносиоца Акционарско 
друштво ''РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БРОД'', утврђен је нацрт дозволе и донесен је 
закључак о одржавању опште расправе. 

3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану 
''ШТЕДРИЋ 1'', подносиоца Друштвo са ограниченом одговорношћу ''ZEMX'' 
Сребреница, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно 
постројење Мала хидроелектрана "Штедрић 1" којим се потврђује да 
производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије. 

4. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малим соларним електранама ''XC 1'' – ''XС 10'', подносиоца 
привредно друштво ''ХЕРЦСОФТ'' д.о.о. Требиње, донесена су рјешења о 
одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне 
енергије у Малим соларним електранама "ХС 1“ -  "ХС 10". 

5. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малим соларним електранама ''БРАТАЧ 1'' – БРАТАЧ 10'', 
подносиоца привредно друштво ''ETMax'' д.о.о. за прозводњу, трговину и 
услуге Бања Лука, донесена су рјешења о одобрењу прелиминарног права на 
подстицај за производњу електричне енергије у Малим соларним 
електранама "Братач 1 – Братач 10".  

6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малим соларним електранама ''ЛУГ 1'' – ''ЛУГ 10'', подносиоца 
''Солари Голијанин'' Гојко Голијанин с.п из Невесиња, донесена су рјешења о 



одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне 
енергије у Малој соларној електрани "Луг 1“ – „Луг 10" . 

7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву привредног друштва ''GRAND TRADE'' д.о.о. Бања Лука, против 
Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања 
Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев привредног друштва 
"GRAND TRADE'' д.о.о. Бања Лука, као неоснован, те је привредно друштво 
"GRAND TRADE'' д.о.о. Бања Лука, дужно платити Мјешовитом Холдингу "ЕРС" - 
МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, за испоручену 
електричну енергију на мјерном мјесту у Бањој Луци. 

8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Слободана Никића из Брчког, заступаног по пуномоћнику Мирјани 
Мрђен, адвокату из Брчког, против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро 
Добој" а.д. Добој, донесено је рјешење којим се налаже МХ "ЕРС" МП а.д. 
Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој да стави ван снаге корекцију обрачуна 
електричне енергије, за мјерно мјесто подносиоца захтјева које се налази на 
адреси Вукосавље - Фаза 1 бб, Општина Вукосавље, те да за ово мјерно мјесто 
сачини нову корекцију обрачуна електричне енергије, према потрошњи 
електричне енергије која је постигнута у временском периоду када је мјерење 
електричне енергије било исправно. 

9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Синише Петковић и Јелене Петковић Божић из Бање Луке, против 
Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања 
Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Петковић Синише и Божић 
Петковић Јелене из Бање Луке, за рјешавање спора од 19.10.2020. и 30.10.2020. 
године, којим се оспорава рачун за неовлаштену потрошњу, за мјерно мјесто у 
улици Франа Супила 31Е у Бањој Луци, као неоснован, па су Петковић Синише 
и Божић Петковић Јелена дужни платити Мјешовитом холдингу ''ЕРС'' – МП 
а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука. 

10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву привредног друштва ''CASAMASSIMA'' д.о.о. Бања Лука, заступаног по 
пуномоћнику Борису Стојановићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог 
холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, 
донесено је рјешење којим се усваја захтјев за рјешавање спора привредног 
друштва ''Casamassima''  д.о.о. Бања Лука од 15.10.2020. године, којим оспорава 
рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију од 31.08.2020. године, за 
мјерно мјесто, које се налази у улици Веселина Маслеше број 19Д у Бањој 
Луци, те се овај обрачун ставља ван снаге. Такође се налаже Мјешовитом 
холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука да на 
мјерном мјесту сачини корекцију обрачуна електричне енергије за период од 
20.08.2019. до 20.08.2020. године, примјеном методе прорачуна према 
оствареној потрошњи електричне енергије на овом мјерном мјесту у периоду 
који је узет за корекцију обрачуна. 

11. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Заједнице етажних власника у 
улици Рајка Боснића број 4 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 Миладина Јурошевића из 
Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. 



Бијељина, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и 
утврђен је нацрт рјешења. 

13. Разматрање по овој тачки дневног реда је одложено за сљедећу редовну 
сједницу. 


