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САОПШТЕЊЕ 
 

 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 16. (шеснаестој) редовној 
сједници, одржаној 14. октобра 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 15. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 30. септембра 2021. 
године, у Требињу. 

2. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана „Хидраулика-флекс 1“, 
подносиоца привредно душтво „Хидраулика-флекс“ д.о.о. Лакташи, донесено 
је рјешење о  одобрењу права на подстицај за производњу електричне 
енергије у производном постројењу Мала соларна електрана "Хидраулика-
флекс 1“.  

3. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана „Хидраулика-флекс 2“, 
подносиоца привредно душтво „Хидраулика-флекс“ д.о.о. Лакташи, донесено 
је рјешење о  одобрењу права на подстицај за производњу електричне 
енергије у производном постројењу Мала соларна електрана "Хидраулика-
флекс 2“.  

4. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана „Котор Варош“ 
подносиоца привредно друштво „Energo Company“ д.о.о. Бања Лука, донесено 
је рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу 
електричне енергије у Малој хидроелектрани „Котор Варош“. 

5. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Удружења „БАЛТАЗАР“ 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 изврши корекцију обрачуна утрошене 
електричне енергије на наведеном мјерном мјесту за одређени временски 
период, те се рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију ставља ван 
снаге. 

6. Након разматрања поднеска привредног друштва „ЛИМУН ШПЕД“ д.о.о. Добој 
у вези са начином прикључења и промјеном категорије потрошње, донесено је 



рјешење којим је наложено привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕРС" - 
МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој'' а.д. Добој, да предузме потребне 
активности и привредно друштво ''Лимун Шпед'' д.о.о. Добој сврста у 
категорију потрошње ''потрошња на напонском нивоу од 1 kV до 35 kV'', да 
објекте постојећих крајњих купаца ''Еурокарт'' д.о.о. Добој и “Металотехника“ 
д.о.о. Илиџа прикључи на електродистрибутивну мрежу у року од 60 дана од 
дана пријема овога рјешења, те да у овом року обавијести Регулаторну 
комисију о извршењу овога рјешења.  

7. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Радослава Радивојца из Бање 
Луке, заступаног по Заједничкој адвокатској канцеларији „ПУЦАР“ из Бање 
Луке против МХ "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 поднеска Јадранка Вулића из Бање Луке, донесено је 
рјешење којим је наложено привредном друштву МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње – 
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука и привредном друштву Мјешовити 
холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће, 
Акционарско друштво Требиње, да изврше корекцију обрачуна утрошене 
електричне енергије на мјерном мјесту Јадранка Вулића у одговарајућем 
временском периоду, те да обавијесте Регулаторну комисију о извршењу 
овога рјешења у остављеном року. 

 


