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САОПШТЕЊЕ 
 

 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 178. 
(стотинуседамдесетосмој) редовној сједници, одржаној 22. априла 2021. у Требињу, 
разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности, према тачкама 
дневног реда из обавјештења за јавност број: 01-284-1/21 од 16. априла 2021. године 
те је донијела одлуке како слиједи: 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 177. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 9. априла 2021. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности 
трговине и снабдијевања природним гасом, привредног друштва ''ГАСНИ 
ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ И РАЗВОЈ'' д.о.о. Зворник, донесен је закључак којим се 
одбацује захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и 
снабдијевања природним гасом, Друштва са ограниченом одговорношћу 
"ГАСНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ И РАЗВОЈ" Зворник, као неуредан. 

3. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малој хидроелектрани ''МЕДОШ'', привредног друштва 
''МЕDOŠ ONE''  д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о продужењу 
прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у 
Малој хидроелектрани „Медош“. 

4. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малој соларној електрани ''Мтел-Требиње'', привредног 
друштва ''Мтел'' а.д. Бања Лука, донесен је закључак којим се одбацује захтјев 
за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне 
енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора 
енергије у производном постројењу Соларна електрана "МТЕЛ ТКЦ Требиње".  

5. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву  Мирослава Ћопићa из Бање Луке, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" 
- МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење 
којим се одбија захтјев Ћопић Мирослава из Бање Луке, којим се оспорава 
рачун за неовлаштену потрошњу, као неоснован, те је подносилац захтјева 
дужан платити назначени износ Мјешовитом холдингу ''ЕРС'' – МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука. 

6. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву  привредног друштва ''ЕЛТА-КАБЕЛ'' д.о.о. Добој, против Мјешовитог 



Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, 
донесено је рјешење којим се одбија захтјев привредног друштва Елта Кабел 
д.о.о. Добој, којим се оспорава рачун за неовлаштену потрошњу, као 
неоснован, па је подносилац захтјева дужан платити одређени износ 
Мјешовитом холдингу ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. 
Бања Лука. 

7. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Горана Чолића 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. 

8. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Душка Кременовића из Бање 
Луке, заступаног по пуномоћнику Заједничка адвокатска канцеларија 
''ПУЦАР'' 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 рјешавање спора Радослава Радивојца 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 Васкрсија Тошића из 
Прњавора, 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. 

 


