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САОПШТЕЊЕ 
 

 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 10. (десетој) редовној 
сједници, број 01-447-2/21 од 12.8.2021. године, одржаној 19. августа 2021. 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 9. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 22. јула 2021. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања нацрта измјена и допуна Правилника о издавању 
сертификата за производно постројање које производи електричну енергију 
из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији, донесен је 
закључак о јавном разматрању и утврђен је нацрт документа. 

3. Након разматрања приједлога рјешења о давању сагласности на Опште услове 
за снабдијевање природним гасом, привредном друштву "ОПТИМА Група" 
Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Бања Лука, 
донесено је рјешење о давању сагласности на "Опште услове за снабдијевање 
природним гасом". 

4. Након разматрања приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање 
дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, привредном друштву 
"ОПТИМА Група" Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и 
промет Бања Лука,  донесено рјешење о издавању дозволе за обављање 
дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом. 

5. Након разматрања захтјева за пренос сертификата и захтјева за издавање 
сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор 
енергије за Малу соларну електрану "Солар 4", привредних друштава 
''МОНТИНГ - енегртика'' д.о.о. Требиње и ''ЛУЧ - ИНВЕСТ'' д.о.о. Требиње, 
донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала 
соларна електрана "Солар 4" којим се потврђује да производи електричну 
енергију користећи обновљиви извор енергије. 

6. Након разматрања захтјева за продужење важења сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Биогасну електрану 
''BUFFALO GOLD ENERGY - MG'', Друштва са ограниченом одговорношћу за 
производњу и трговину ''GOLD - MG'' Доњи Жабар, донесено је рјешење о  
издавању Сертификата за производно постројење Биогасна електрана 
"BUFFALO ENERGY GOLD - MG", којим се потврђује да производи електричну 
енергију користећи обновљиви извор енергије. 



7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Џевада Куљанина из Зворника, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - 
МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донесено је 
рјешење којим се усваја захтјев Куљанин Џевада којим оспорава рачун за 
неовлашћено утрошену електричну енергију, те се овај рачун ставља ван 
снаге. Такође се налаже Мјешовитом Холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП 
"Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, да изврши корекцију обрачуна утрошене 
електричне енергије на датом мјерном мјесту за одређени период.  

8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Здравка Чабрила из Бање Луке, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - 
МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење 
којим се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, да сачини корекцију обрачуна испоручене 
електричне енергије на основу процјене потрошње електричне енергије у 
сљедећим обрачунским периодима када мјерење електричне енергије буде 
исправно, те се стављају ван снаге издати рачуни за испоручену електричну 
енергију у датом периоду. 

9. Након разматрања приједлога закључка о обустављању поступка рјешавања 
спора по захтјеву Велибора Слијепчевића из Прњавора, заступаног по 
пуномоћнику Ђорђу Бијелићу, адвокату из Прњавора, против Мјешовитог 
холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, 
донесен је закључак којим се обуставља поступак рјешавања спора у вези са 
обрачуном утрошене електричне енергије. 

10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва 
''ДРАГИША КОМЕРЦ'' д.о.о. Бања Лука, 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. 

11. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Драшка Галића 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 Горана Мрихинa 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. 

13. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Милана Ћосa 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.  

14. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Свјетлане Kaтић 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 

15. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Радована Вученовићa 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 



16. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Славише Шипке из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику 
Адвокатска фирма ''САЈИЋ'' из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" 
- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење 
којим се утврђује да на мјерном мјесту крајњег купца Славише Шипке, није 
постојала неовлашћена потрошња електричне енергије, те се рачун за 
неовлашћено утрошену електричну енергију ставља ван снаге. 

 

 


