
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 

ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 

TREBINJE 

 

Требиње, 9. јуна 2022. 

САОПШТЕЊЕ 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 37. (тридесетседмој) редовној 
сједници, одржаној 9. јуна 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 36. редовне сједнице Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске, одржане 26. маја 2022. године, у Требињу. 

2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање 
дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом, по захтјеву привредног 
друштва ''Energy Financing Team'' д.о.о. Билећа.  

3. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије, по захтјеву привредног друштва ''ППА'' 
д.о.о. Бања Лука.  

4. Након разматрања захтјева за издавањe дозволе за обављање дјелатности снабдијевања 
и трговине електричном енергијом, привредног друштва ''Renewable Energy Solutions 
BH'' д.о.о. Бања Лука, донесен је закључак о јавном разматрању и утврђен је нацрт 
дозволе.  

5. Након разматрања захтјева за измјену дозволе за обављање дјелатности производње 
електричне енергије, привредног друштва ''ETMax'' д.о.о. Бања Лука, донесен је закључак 
о јавном разматрању и утврђен је нацрт рјешења о измјени дозволе. 

6. Након разматрања Извјештаја са ванредне надзорне провјере корисника дозволе МХ 
''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина и приједлога рјешења 
о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере, донесено је рјешење о 
предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере. 

7. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне 
енергије из обновљивих извора енергије у Малој соларној електрани ''Мируше 9'', 
привредног друштва ''САВИЋ'' д.о.о. Билећа, донесено је рјешење о одобрењу права на 
подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна 
електрана "Мируше 9". 

8. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне 
енергије из обновљивих извора енергије у Малој соларној електрани ''Мируше 10'', 
привредног друштва ''Sol Nova'' д.о.о. Требиње, донесено је рјешење о одобрењу права на 
подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна 
електрана "Мируше 10". 

9. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне 
енергије из обновљивих извора енергије у хидроелектрани ''Богатићи нова'', Друштва са 
ограниченом одговорношћу "Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и 
Месићи" Пале, донесен је закључак којим се задужују стручне службе да привредног 
друштва ''ОИЕ БиМ'' д.о.о. Пале затраже додатну документацију која се односи на 



производно постројење хидроелектрана ''Богатићи нова'', те да након достављања 
додатне документације припреме приједлог рјешења по захтјеву. 

10. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне 
енергије из обновљивих извора енергије у хидроелектрани ''Месићи нова'', Друштва са 
ограниченом одговорношћу "Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и 
Месићи" Пале, донесен је закључак којим се задужују  стручне службе да од привредног 
друштва ''ОИЕ БиМ'' д.о.о. Пале затраже додатну документацију која се односи на 
производно постројење хидроелектрана ''Месићи нова'', те да након достављања додатне 
документације припреме приједлог рјешења по захтјеву. 

11. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне 
енергије из обновљивих извора енергије у Малој хидроелектрани ''Медош'', привредног 
друштва ''MEDOŠ ONE'' д.о.о. Бањалука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев 
привредног друштва „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука за одобрење права на подстицај 
производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Медош“, као неоснован. 

12. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
Малој соларној електрани ''ЖЕПИНИЋ'', Златомира Жепинића из Бијељине, донесено је 
рјешење  донесено је рјешење којим се одбија захтјев за продужење прелиминарног 
права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала 
соларна електрана ''Жепинић'', као неоснован. 

13. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
Малој соларној електрани ''РЕБИЋ'', Владимира Ребића из Зворника., донесено је 
рјешење којим се одбија захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај за 
производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана 
''Ребић'', као неоснован. 

14. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
Малој соларној електрани ''САНДИЋ'', Душана Сандића из Зворника, донесено је рјешење 
којим се одбија захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај за производњу 
електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана ''Сандић'', као 
неоснован. 

15. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Росе 
Ћетојевић из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина'' а.д. Бања Лука и Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике 
Српске" - Матично предузеће, Акционарско друштво Требињe, донесено је рјешење којим 
се усваја захтјев Росе Ћетојевић којим оспорава рачун за неовлашћено утрошену 
електричну енергију те се овај рачун ставља ван снаге. 

16. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Стефана 
Чорног 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, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Чорни Стефана којим оспорава 
рачуне за испоручену електричну енергију, те се ови рачуни стављају ван снаге. Налаже 
се Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука да 
обрачунске податке о испорученој електричној енергији за спорни период достави МХ 
"Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње и то према потрошњи електричне 
енергије на овом мјерном мјесту оствареној у истом периоду претходне године. Такође се 
налаже МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње да подносиоцу 
захтјева изда нове рачуне за испоручену електричну енергију према достављеним 
подацима о количинама утрошене електричне енергије из претходног периода. 

17. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
привредног друштва МЕСНА ИНДУСТРИЈА ''ТРИВАС'' д.о.о. Прњавор, против МХ 



"Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње, донесено је рјешење којим се 
усваја захтјев привредног друштва МЕСНА ИНДУСТРИЈА ''ТРИВАС'' д.о.о. Прњавор, којим 
се оспорава рачуне за утрошену електричну енергију, те се ови рачуни стављају ван 
снаге. Налаже се Мјешовитом холдингу "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће, Акционарско друштво Требиње, да привредном друштву МЕСНА ИНДУСТРИЈА 
''ТРИВАС'' д.о.о. Прњавор, за поменуто мјерно мјесто, издa нове рачуне за поменути 
период према цијени активне електричне енергије из претходног уговора о потпуном 
снабдијевању.  

18. Након разматрања квалитета напона електричном енергијом на подручју мјеста 
Гламочани, општина Лакташи, донесено је рјешење којим се налаже привредном 
друштву Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Требиње, 
да изврши реконструкцију нисконапонске електродистрибутивне мреже на трафо 
подручју на којем се налази породични објекат Влада Халића из Гламочана, општина 
Лакташи и обезбиједи прописани квалитет напона у року од 12 мјесеци од дана пријема 
овога рјешења, те да до истека овог рока обавијести Регулаторну комисију о извршењу 
овога рјешења. 

19. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Милутина Вученовића 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. 

20. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Ђура Илића из Бијељине, против МХ 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, донесен је закључак 
да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

21. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај за производњу електричне 
енергије из обновљивих извора енергија у МХЕ „Јабланица“ Друштва са органиченом 
одговорношћу "Energreen'' Вишеград, донесено је рјешење о одобрењу права на 
подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала 
хидроелектрана "Јабланица. 

 


