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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 

ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 

TREBINJE 

 

Требиње, 22. јула 2022. 

САОПШТЕЊЕ 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 44. (четрдесетчетвртој) редовној 
сједници, одржаној 21. јула 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 43. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 15. јула 2022. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања приједлога, донесен је Правилник о тарифној методологији у 
систему транспорта и складиштења природног гаса. 

3. Након разматрања, утврђен је радни материјал Тарифног система за  продају 
електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже. 

4. Након разматрања приједлога, донесена је Одлука о висини гарантованих 
откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих 
извора енергије. 

5. 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, донесено је рјешење о  одобрењу 
права на подстицај за производњу електричне енергије у производном 
постројењу Мала хидроелектрана "Богатићи – Нова“. 

6. 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, донесено је рјешење о одобрењу права на 
подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала 
хидроелектрана "Месићи – Нова“. 

7. Након разматрања приједлога рјешења у предмету Тихомира Шукала из Бање 
Луке против против  Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се налаже 
привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Требиње, да без наплате трошкова поновног прикључења, 
прикључи на електродистрибутивну мрежу мјерно мјесто Тихомира Шукала, у 
року од 3 дана од дана пријема овога рјешења, те да у истом року обавијести 
Регулаторну комисију о извршењу овога рјешења. 

8. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва Франко Џеп 
д.о.о. Вршани, заступаног по Адвокатској канцеларији "Лукић" 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. 

 


