
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 

ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 

TREBINJE 

 

Требиње, 21. јуна 2022. 

САОПШТЕЊЕ 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 38. (тридесетосмој) редовној 
сједници, одржаној 21. 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 37. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 9. јуна 2022. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања захтјева за издавањe дозволе за обављање дјелатности 
снабдијевања и трговине електричном енергијом, привредног друштва ''MEDOŠ 
ONE'' д.о.о. Бања Лука, донесен је закључак о јавном разматрању и утврђен је 
нацрт дозволе. 

3. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о давању сагласности на 
Опште услове за снабдијевање природним гасом, привредном друштву ''ГАС - 
РЕС'' д.о.о. Бања Лука. 

4. Након разматрања захтјева  за давање сагласности за изградњу директног вода 
за електричну енергију, привредног друштва ''DELASO'' д.о.о. Теслић, донесено је 
рјешење којим се одбија захтјев привредног друштва ''ДЕЛАСО'' д.о.о. Теслић за 
издавање сагласности на изградњу директног вода, као неоснован.  

5. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''Луг 3'', 
привредног друштва ''ППА'' д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о издавању 
сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "Луг 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 ''Батковићи 
1'', привредног друштва ''INS ENERGY'' д.о.о. Источно Ново Сарајево, донесено је 
рјешење о издавању сертификата за производно постројење Мала соларна 
електрана "Батковићи 1" којим се потврђује да производи електричну енергију 
користећи обновљиви извор енергије. 

7. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''Батковићи 
2'', привредног друштва ''INS ENERGY'' д.о.о. Источно Ново Сарајево, донесено је 
рјешење о издавању сертификата за производно постројење Мала соларна 
електрана "Батковићи 2" којим се потврђује да производи електричну енергију 
користећи обновљиви извор енергије. 



8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
привредног друштва ''WIZARD'' д.о.о. Бијељина, против Мјешовитог холдинга 
"Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће, Акционарско 
друштво Требињe, донесено је рјешење којим се усваја захтјев привредног 
друштва ''WIZARD'' д.о.о. Бијељина којим се оспоравају књижне обавијести те се 
ове књижне обавијести стављају ван снаге. Такође се налаже Мјешовитом 
холдингу "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће, 
Акционарско друштво Требиње, да привредном друштву ''WIZARD“ д.о.о. 
Бијељина, издa нове рачуне за дати период према цијени активне електричне 
енергије из Уговора о потпуном снабдијевању.  

9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Синише Јаковљевића из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Љубиши С. 
Драгичевићу, адвокату 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 утврђује да је рачун за 
електричну енергију за мјесец децембар 2021. године  неосновано сачињен и 
исти се ставља ван снаге. Налаже се Мјешовитом холдингу ''ЕРС'' – МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука да укупну количину електричне 
енергије расподјели према вишем и нижем сезонском тарифном ставу према 
стандардном профилу оптерећења крајњих купаца за категорију потрошње 
''домаћинство'' 1. тарифна група и податке о томе достави Мјешовитом холдингу 
"Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће, Акционарско 
друштво Требињe. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "Електропривреда 
Републике Српске" - Матично предузеће, Акционарско друштво Требињe, да 
сачини нови обрачун утрошене електричне енергије, на основу достављених 
података. 

10. Након разматрање квалитета напона електричном енергијом на подручју насеља 
Буковица, 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 подручју насеља Буковица у Лакташима 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.  

 

 


