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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ

REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE
Требиње, 7. јула 2022.
САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 42. (четрдесет другојј) редовној
сједници, одржаној 7. јула 2022. године у Требињу, разматрала је и анализирала питања из
регулаторне надлежности, те је донијела одлуке како слиједи:
ДНЕВНИ РЕД

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 41. редовне сједнице Регулаторне
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 28. јуна 2022. године, у
Требињу.
2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење o издавању дозволе за
обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом,
привредног друштва ''MEDOŠ ONE'' д.о.о. Бања Лука.
3. Након разматрања захтјева за издавањe дозволе за обављање дјелатности
снабдијевања и трговине електричном енергијом, привредног друштва ''ELING
TRADE'' д.о.о. Teslić, донесен је закључак о јавном разматрању и утврђен је нацрт
дозволе.
4. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење
које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Медош'',
привредног друштва ''MEDOŠ ONE'' д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о
издавању Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Медош"
којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви
извор енергије.
5. Након разматрања захтјева за пренос и издавање сертификата за производно
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану
"Отоке 1", самосталног предузетника Мала хидроелектрана "Отоке 1", Дула
Пиљића, с.п. Шипово, донесено је рјешење о издавању Сертификата за
производно постројење Мала хидроелектрана "Отоке 1" којим се потврђује да
производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.
6. Након разматрања приједлога, донесена је одлука о висини тржишне референтне
цијене електричне енергије.
7. Након разматрања, утврђен је нацрт Одлуке о висини гарантованих откупних
цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора
енергије и донесен је закључак о јавном разматрању.
8. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној
когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана "Петрово 1",
самосталног предузетника "СЕЈДИНОВИЋ РС" Љиљана Сејдиновић с.п. Петрово,
донесено је рјешење којим се одбија захтјев за продужење прелиминарног права

на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу
Мала соларна електрана ''Петрово 1'', као неоснован.
9. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној
когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана "Петрово 2",
самосталног предузетника "СЕЈДИНОВИЋ РС" Љиљана Сејдиновић с.п. Петрово,
донесено је рјешење којим се одбија захтјев за продужење прелиминарног права
на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу
Мала соларна електрана ''Петрово 2'', као неоснован.
10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву
Заједнице етажних власника у улици Рачанска 65 у Бијељини, против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, донесено је рјешење
којим се утврђује да су рачуни за утрошену електричну енергију за jануар и
фебруар 2022. године неосновано издати, те се ови рачуни стављају ван снаге.
Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д.
Бијељина, да МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње достави
податке о очитању бројила на мјерним мјестима подносиоца. Такође се налаже
привредном друштву МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње
да изврши нови обрачун испоручене електричне енергије и изда нове рачуне
подносиоцу захтјева.
11. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву
Миралема Мујагића 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 налаже Мјешовитом холдингу
''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука и Мјешовитом
холдингу "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће да за
назначени временски период ускладе финансијско задужење подносиоца
захтјева.
12. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Бранка Пилиповића из
Костајнице, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесен је закључак о рјешавању спора у
скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења.

