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Требиње, 18. новембра 2021. 

САОПШТЕЊЕ 
 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 19. (деветнаестој) 
редовној сједници, број 01-583-1/21 од 12. новембра 2021, одржаној 17. новембра 
2021. године у Требињу, разматрала и анализирала питања из регулаторне 
надлежности, те је донијела одлуке како слиједи: 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Након разматрања, усвајен је Записник са 18. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 12. новембра 2021. године, 
у Требињу. 

2. Након разматрања Нацрта Општих услова за испоруку и снабдијевање 
електричном енергијом, утвђрен је нацрт и донесен је закључак о јавном 
разматрању. 

3. Након разматрања Нацрта Методологије за утврђивање накнаде за 
коришћење дистрибутивне мреже и обрачун цијене коришћења затвореног 
дистрибутивног система,  утрђен је нацрт и донесен је закључак о јавном 
разматрању. 

4. Након разматрања захтјева за укидање рјешења о одобравању прелиминарних 
права на подстицај  производње електричне енергије из обновљивих извора и 
у ефикасној когенерацији у малим соларним електранама ''Геонова 5'', 
''Геонова 6'' и ''Геонова 10'', подносиоца "Геонова" д.о.о. Бања Лука, донесено је 
рјешење којим се укидају рјешења о одобрењу прелиминарног права на 
подстицај производње електричне енергије малим соларним електранама 
"Геонова 5", "Геонова 6" и "Геонова 10", привредног друштва „Геонова“ д.о.о. 
Бања Лука. 

5. Након разматрања захтјева за укидање рјешења о одобравању прелиминарних 
права на подстицај  производње електричне енергије из обновљивих извора и 
у ефикасној когенерацији у малим соларним електранама ''ХС 3'', ''ХС 4'', ''ХС 
6'', ''ХС 7'', ''ХС 8'', ''ХС 9'' и ''ХС 10'', подносиоца "ХЕРЦСОФТ" д.о.о. Требиње, 
донесено је рјешење којим се укидају рјешења о одобрењу прелиминарног 
права на подстицај производње електричне енергије у малим соларним 
електранама ''ХС 3'', ''ХС 4'', ''ХС 6'', ''ХС 7'', ''ХС 8'', ''ХС 9'' и ''ХС 10'', привредног 
друштва "Херцсофт" д.о.о. Требиње.  

- Разматрање захтјева за укидање рјешења о одобравању прелиминарних 
права на подстицај  производње електричне енергије из обновљивих 
извора и у ефикасној когенерацији у малим соларним електранама ''Луг 
1'', ''Луг 2'', ''Луг 5'', Луг 6'' и ''Луг 10'', подносиоца "Солари Голијанин" 
Гојко Голијанин с.п. Невесиње, донесено је рјешење којим се укидају 
рјешења о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње 



електричне енергије у малим соларним електранама ''Луг 1'', ''Луг 2'', 
''Луг 5'', Луг 6'' и ''Луг 10'', привредног друштва "Солари Голијанин" 
Гојко Голијанин с.п. Невесиње. 

6. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Дика Петровића из Зворника, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - 
МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донесено је 
рјешење којим се одбија захтјев Петровић Дике из мјеста Доња Пилица, Град 
Зворник којим оспорава корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на 
мјерном мјесту, као неоснован. 

7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Николе Милановића из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику 
Милану Малешевићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга 
''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, донесено је 
рјешење којим се одбија захтјев Николе Милановића којим се оспорава 
постојање неовлашћене потрошње, као неоснован, те је подносилац захтјева 
дужан платити Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију, 
Мјешовитом холдингу ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. 
Бања Лука. 

 

 


