
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 

ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 

TREBINJE 

 

Требиње, 17. марта 2022. 

САОПШТЕЊЕ 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 30. (тридесетој) редовној 
сједници, одржаној 17. марта 2022. године 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 29. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 10. марта 2022. године, у 
Требињу. 
 

2.  Након разматрања приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије, подносиоца привредно 
друштво ''ОИЕ БИМ'' д.о.о Пале, донесено је рјешење о издавању дозволе за 
обављање дјелатности производње електричне енергије. 

 
3.  Након разматрања приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање 

дјелатности производње електричне енергије, подносиоца привредно 
друштво ''МЕЛ'' д.о.о. Лакташи, донесено је рјешење о издавању дозволе за 
обављање дјелатности производње електричне енергије. 

  
4.  Након разматрања захтјева за давање сагласности на цјеновник 

нестандардних услуга, поднесених од стране оператера дистрибутивног 
система у Републици Српској: 
 Мјешовити холдинг "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања 

Лука, 
 МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, 
 МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, 
 Мјешовити холдинг "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрбуција" а.д. 

Пале и 
 Мјешовити холдинг "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. 

Требиње. 
донесено је рјешење којим се даје сагласност на Цјеновник нестандардних 
услуга оператора дистрибутивног система у Републици Српској. 
 

5.  Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацију у производном постројењу Мала соларна електрана "Елтинг 
НН", подносиоца привредно друштво "Eлтинг НН" д.о.о. Градишка, донесено је 
рјешење којим се одбија захтјев привредног друштва "Eлтинг НН" д.о.о. 
Градишка, Жарка Сабљића бб, Градишка за одобрење прелиминарног права 



на подстицај, за електричну енергију коју ће производити у Малој соларној 
електрани "Елтинг НН", као неоснован. 
 

6.  Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у производном постројењу Фотонапонска електрана "Јошавка"; 
подносиоца Дојчила Цвијића из Бање Луке,  донесено је рјешење којим се 
одбија захтјев Цвијић Дојчила за одобрење прелиминарног права на 
подстицај у Фотонапонској електрани "Јошавка 1", као неоснован. 

  
7.  Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 

производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у производном постројењу Фотонапонска електранa "Жижа"; 
подносиоца "Жижа" с.п. Марко Марковић, Осјечани, донесено је рјешење 
којим се одбија захтјев самосталног предузетника "Жижа" Живко Марковић 
Осјечани, за одобрење прелиминарног права на подстицај у Фотонапонској 
електрани "Жижа", као неоснован. 

 
8.  Разматрање 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, 
одложено је за наредну сједницу ради додатних анализа. 

 
9.  Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 

захтјеву Ђакић Стојана из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Илији 
Ђакићу, 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 на мјерном мјесту на којем је као крајњи купац евидентиран 
Живко Ђакић,  није постојала неовлашћена потрошња електричне енергије, 
тако да се рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију ставља ван 
снаге. Такође се обавезује Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, да подносиоцу захтјева накнади трошкове 
поступка. 

 
10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 

захтјеву Проле Алексе из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Арсенију 
Балтићу, 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 рачун за утрошену електричну енергију за назначени период 
неосновано сачињен и издат, те се овај рачун ставља ван снаге. Даље, налаже 
се привредном друштву МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. 
Требиње да изврши нови обрачун испоручене електричне енергије за 
поменути период. Такође се обавезује Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, да подносиоцу захтјева 
накнади трошкове поступка. 

 
11. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Миловановић Петре 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 Симић Драгана 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. 

 


