
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 

ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 

TREBINJE 

 

Требиње, 31. марта 2022. 

САОПШТЕЊЕ 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 31. (тридесетпрвој) 
редовној сједници, одржаној 31. 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 30. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 17. марта 2022. године, у 
Требињу. 

2.  Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за 
обављање дјелатности производње електричне енергије, по захтјеву 
подносиоца ''ZEMX'' д.о.о Сребреница.  

3.  Након разматрање захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну 
електрану ''Мируше 1'', привредног друштва "Novotrade" друштво са 
ограниченом одговорношћу Источно Сарајево, донесено је рјешење о 
издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана 
"Мируше 1" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи 
обновљиви извор енергије. 

4.  Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну 
електрану ''Мируше 2'', привредног друштва "Novotrade" друштво са 
ограниченом одговорношћу Источно Сарајево, донесено је рјешење о 
издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана 
"Мируше 2" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи 
обновљиви извор енергије. 

5.  Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну 
електрану ''Мируше 3'', привредног друштва "Novotrade" друштво са 
ограниченом одговорношћу Источно Сарајево, донесено је рјешење о о 
издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана 
"Мируше 3" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи 
обновљиви извор енергије. 

6.  Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну 
електрану ''Мируше 4'', привредног друштва "Novotrade" друштво са 
ограниченом одговорношћу Источно Сарајево, донесено је рјешење о 
издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана 



"Мируше 4" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи 
обновљиви извор енергије. 

7.  Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву привредног друштва ''REFLEX'' д.о.о. Градишка, против МХ 
"Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње,  донесено је рјешење 
којим се усваја захтјев привредног друштва ''REFLEX'' д.о.о. Градишка којим 
оспорава рачун за утрошену електричну енергију, те се овај рачун ставља ван 
снаге. Налаже се Мјешовитом холдингу "Електропривреда Републике Српске" 
- Матично предузеће, Акционарско друштво Требиње да привредном друштву 
''REFLEX'' д.о.о. Градишка изда нови рачун.  

8.  Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву привредног друштва ''Family Group'' д.о.о. Угљевик, против МХ 
"Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње,  донесено је рјешење 
којим се усваја захтјев привредног друштва „Family Group“ д.о.о. Угљевик 
којим оспорава рачун за утрошену електричну енергију те се овај рачун 
ставља ван снаге. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "Електропривреда 
Републике Српске" - Матично предузеће, Акционарско друштво Требиње, да 
привредном друштву „Family Group“ д.о.о. Угљевик изда нови рачун.  

9.  Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Ћулафић Драгутина из Бање Луке, против МХ "Електропривреда 
Републике Српске" МП а.д. Требиње и 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 коригује обрачунске податке о испорученој електричној 
енергији, те да кориговане обрачунске податке достави МХ 
"Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње. Рачун за испоручену 
електричну енергију за поменути мјесец се ставља ван снаге, те се налаже МХ 
"Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње да за овај мјесец 
подносиоцу захтјева изда нови рачун за испоручену електричну енергију 
према достављеним коригованим подацима о количинама утрошене 
електричне енергије. 

10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Поповић Дејана 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 за дато мјерно неосновано сачињен рачун за 
неовлашћено утрошену електричну енергију, те се исти ставља ван снагe. 
Такође се налаже Мјешовитом холдингу ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, да сачини нови обрачун неовлашћене 
потрошње на поменутом мјерном мјесту због оштећења дистрибутивне 
пломбе. 

11. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву привредног друштва ''STUDIO DESIGN'' д.о.о. Бања Лука, против МХ 
"Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње, донесено је рјешење 
којим се усваја захтјев привредног друштва ''STUDIO DESING'' д.о.о. Бања Лука 
којим се оспорава рачун за утрошену електричну енергију, те се овај рачун 
ставља ван снаге. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "Електропривреда 
Републике Српске" - Матично предузеће, Акционарско друштво Требиње, да 
привредном друштву ''STUDIO DESING'' д.о.о. Бања Лука, за поменуто мјерно 
мјесто, изда нови рачун.  

12. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Драгана Шумана 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 Даниела Ђукића из Приједора, 
против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" 
а.д. Бања Лука и МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње, 
донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је 
нацрт рјешења. 

14. Разматрање захтјева за рјешавање спора Радована Зрнића из Бање Луке, 
против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" 
а.д. Бања Лука и МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње, 
донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је 
нацрт рјешења. 
 


