
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 

ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 

TREBINJE 

 

Требиње, 27. јануара 2022. 

САОПШТЕЊЕ 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 24. (двадесетчетвртој) 

редовној сједници, број 01-42-1/21 од 20. јануара 2022, одржаној 26. јануара 2022. 

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, усвојен је Записник са 23. редовне сједнице Регулаторне 

комисије за енергетику Републике Српске, одржане 28. децембрa 2021. године, 

у Требињу. 

2. Након разматрања приједлога, утврђено је упутство за обрачун регулаторне 

накнаде. 

3. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о привременој 

регулаторној накнади за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године. 

4. Након разматрања захтјева, донесено рјешење којим се одобравају Правила за 

електронску размјену података између учесника на малопродајном тржишту 

електричне енергије у Републици Српској, привредних друштава МХ ''ЕРС'' МП 

а.д. Требиње ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, МХ ''ЕРС'' МП а.д. Требиње 

ЗП ''Електро Добој'' а.д. Добој, МХ ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗЕДП ''Електро-

Бијељина'' а.д. Бијељина, МХ ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП 

''Електродистрибуција'' а.д. Пале и МХ ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електро 

Херцеговина'' а.д. Требиње. 

5. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 

постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану 

''Дренова'', подносиоца ''ЋОРИЋ-ДЕНАРТ'' д.о.о. Прњавор, донесен је закључак 

којим се одбацује захтјев за издавање сертификата за производно постројење 

које користи обновљиви извор енергије Малa хироелектранa "Дренова", 

привредног друштва "ЋОРИЋ-ДЕНАРТ" д.о.о. Прњавор, као непотпун. 

6. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 

постројење које користи обновљиви извор енергије за Соларну електрану 

''Будисавље'', подносиоца ''ЕКО-ПЛАН'' д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о 

издавању Сертификата за производно постројење Соларна електрана 

"Будисавље" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи 

обновљиви извор енергије. 



7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захјеву 

привредног друштва ''МИНЕРВА'' д.о.о. Бијељина, заступаног по пуномоћнику 

Милошу Сикирашу, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - 

ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, донесено је рјешење  којим се одбија  

захтјев привредног друштва "МИНЕРВА" д.о.о. Бијељина, којим се оспорава 

основ за корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, као неоснован. 

Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. 

Бијељина да за мјерно мјесто подносиоца захтјева ''Хотел Дрина'',  сачини нову 

корекцију обрачуна утрошене електричне енергије.  

8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 

захтјеву привредног друштва ''НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ'' д.о.о. Приједор, 

заступаног по пуномоћнику Богдану Голубовићу, адвокату из Бање Луке, 

против Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' 

а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се утврђује да је корекција обрачуна 

испоручене електричне енергије сачињена неосновано те се рачун ставља ван 

снаге. Такође се обавезује Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 

"Електрокрајина" а.д. Бања Лука да подносиоцу захтјева надокнади трошкове 

управног поступка, под пријетњом принудног извршења и одбијају се 

приговори пасивне легитимације које су истакли Мјешовити холдинг "ЕРС" - 

МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука и МХ "Електропривреда 

Републике Српске" МП а.д. Требиње, као неосновани. 

 

 


