
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 

ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 

TREBINJE 

 

Требиње, 2. септембра 2022. 

САОПШТЕЊЕ 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 47. (четрдесет седмој) редовној 
сједници, одржаној 1. септембра 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 46. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 18. августа 2022. године, у 
Требињу. 

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

3. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије, подносиоца ''ДЕЛАСО'' д.о.о. Теслић, утврђен је 
нацрт дозволе и донесен закључак о јавном разматрању. 

4. Након разматрања захтјева привредног друштва "Отеша мале хидроелектране" 
д.о.о. Фоча за промјену врсте подстицаја производње електричне енергије у Малој 
хидроелектрани ''Отеша'', донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за 
производњу електричне енергије у производном постројењу Мала 
хидроелектрана "Отеша Б-О-2". 

5. Након разматрања захтјева привредног друштва ''Крупица мале хидроелектране'' 
д.о.о. за производњу и дистрибуцију електричне енергије, Фоча за промјену врсте 
подстицаја производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''БК2'', 
донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне 
енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана "БК2". 

6. Након разматрања захтјева Производног прометног услужног друштва са 
ограниченом одговорношћу ''САС'' Прибој за укидање рјешења о праву на 
подстицај производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''Крупац'', 
донесено је рјешење којим се укида Рјешење о одобрењу праву на подстицај за 
производњу електричне енергије у производном постројењу Малa 
хидроелектранa "Крупац" број 01-242-4/21/P-174-156 од 25. марта 2021. године. 

7. Након разматрања захтјева Друштва са ограниченом одговорношћу ''Novotrade'' 
Источно Сарајево за укидање рјешења о праву на подстицај производње 
електричне енергије у Малим соларним електранама ''Мируше 1 - 4'',  донесено је 
рјешење којим се укида рјешење о одобрењу праву на подстицај за производњу 
електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана 
"Мируше 1" број 01-134-3/22/P-32-119 од 8. априла 2022. године, "Мируше 2" број 
01-135-2/22/P-32-120 од 8. априла 2022. године, "Мируше 3" број 01-136-2/22/P-



32-121 од 8. априла 2022. године и "Мируше 4" број 01-137-2/22/P-32-122 од 8. 
априла 2022. године. 

8. Након разматрања захтјева привредног друштва ''СТРАЈКО-ИНЖЕЊЕРИНГ'' д.о.о. 
Требиње за промјену врсте подстицаја производње електричне енергије у Малим 
хидроелектранама ''Чемерно'' и ''Клобучарица'',  донесено је рјешење о одобрењу 
права на подстицај за производњу електричне енергије у производном 
постројењу Мала хидроелектрана "Чемерно“ и донесено је рјешење о одобрењу 
права на подстицај за производњу електричне енергије у производном 
постројењу Мала хидроелектрана "Клобучарица". 

9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Taтјане Обрадовић 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 Татјане 
Обрадовић, којим се оспорава рачун за утрошену електричну енергију, те се овај 
рачун ставља ван снаге. Такође се налаже МХ "Електропривреда Републике 
Српске" МП а.д. Требиње, да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне 
енергије на мјерном мјесту те да кориговани обрачун за мјесец август 2021. 
године достави подносиоцу захтјева. 

10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Милана Петровића 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 Милана 
Петровића, којим се оспорава рачун за утрошену електричну енергију за мјесец 
децембар 2021. године  те се ови рачуни стављају ван снаге. 

11. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Милице Чорни 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 Милице 
Чорни којим се оспоравају рачуни за утрошену електричну енергију на мјерном 
мјесту крајњег купца, те се ови рачуни стављају ван снаге. Такође се налаже  
Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања 
Лука, да због истека рока верификације бројила, без одлагања, успостави 
верификовано мјерење утрошене електричне енергије на мјерном мјесту и 
подносиоцу захтјева и МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње 
да без одлагања закључе уговор о снабдијевању електричном енергијом на овом 
мјерном мјесту. 

12. Након разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Бранка Пејаковића из Челинца, 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 Бранка 
Пејаковића из Челинца од 08.06.2022. године, којим се оспоравају рачуни за 
утрошену електричну енергију на мјерном мјесту крајњег купца, те се ови рачуни 
стављају ван снаге. 

13. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Ненада Милисавића из Бање Луке, 
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. 



14. Разматрање захтјева за рјешавање спора Милована Ожеговића из Поткозарја, 
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. 

15. Разматрање захтјева за рјешавање спора Весне Јосиповић из Бање Луке, 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. 

 


