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САОПШТЕЊЕ 
 

 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 2. (другој) редовној 
сједници, одржаној 27. маја 2021. у Требињу, разматрала је и анализирала питања из 
регулаторне надлежности, према тачкама дневног реда из обавјештења за јавност 
број: 01-332-1/21 од 21. маја 2021. године те је донијела одлуке како слиједи: 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 1. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 20. маја 2021. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања захтјева Удружења ЕКО ЦЕНТАР ЧАЈНИЧЕ за стицање 
статуса умјешача у поступку издавања сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану „Прелив'', 
подносиоца „Credo Invest RS'' д.о.о. Бања Лука, донесен је закључак којим се 
утврђује да Удружење Еко центар Чајниче, нема властито право нити правни 
интерес да као странка учествује у поступку издавања сертификата за 
производно постројење Мала хидроелектрана "Прелив", по захтјеву „Credo 
Invest RS'' друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука.  

3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану 
„Прелив'', подносиоца „'Credo Invest RS'' д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење 
о издавању Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана 
"Прелив" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи 
обновљиви извор енергије. 

4. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малој соларној електрани „БРАВАРИЈА ПИЛЕ 1'', привредног 
друштва „БРАВАРИЈА ПИЛЕ'' д.о.о. Лакташи, донесено је рјешење о продужењу 
прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у 
Малој соларној електрани „Браварија Пиле 1". 

5. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву  Горана Чолића из Бање Луке, против Мјешовитог Холдинга „ЕРС" - 
МП а.д. Требиње -  ЗП „Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење 
којим се усваја захтјев Горана Чолића из Бање Луке и утврђује се да је рачун за 
електричну енергију за мјесец септембар 2020. године неисправно сачињен и 
ставља се ван снаге. Такође се налаже Мјешовитом Холдингу „ЕРС"- МП а.д. 
Требиње - ЗП „Електрокрајина" а.д. Бања Лука, да изврши корекцију обрачуна 
утрошене електричне енергије на овом мјерном мјесту. 



6. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву  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, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Кременовић Душка из Бање 
Луке којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије као неоснован. 
Такође се одбија захтјев подносиоца за накнаду трошкова поступка.  

7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву  Радослава Радивојца из Бање Луке, против Мјешовитог Холдинга 
„ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП „Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је 
рјешење којим се одбија захтјев Радивојац Радослава из Бање Луке за 
рјешавање спора којим се оспорава рачун за неовлаштену потрошњу као 
неоснован, па је Радослав Радивојац дужан платити утврђени износ 
Мјешовитом холдингу „ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина'' а.д. Бања 
Лука. 

8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву  Васкрсија Тошића из Прњавора, против Мјешовитог Холдинга „ЕРС" - 
МП а.д. Требиње -  ЗП „Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење 
којим се одбија захтјев Васкрсије Тошића из Прњавора, којим се тражи 
поновно прикључење објекта на електродистрибутивну мрежу, као 
неоснован.  

9. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Слободанке Ковачић 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. 

10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Мирка Брчина 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. 

11. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Милоша Дудуковића 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. 

12. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Мирослава Вујаковића 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. 

 


