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Требиње, 23. септембра 2022. 

САОПШТЕЊЕ 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 50. (педесетој) редовној сједници, 
одржаној 22. 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 49. редовне сједнице Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске, одржане 15. септембра 2022. године, у Требињу. 

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

3. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање 
дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом, по захтјеву подносиоца 
''Trading Energy Cluster'' TEC д.о.о Фоча. 

4. Након разматрања захтјева, донесено је рјешења о промјени врсте права на подстицај 
производње електричне енергије у производном постројењу МХЕ ''Подивич'', 
привредног друштва ''БУК" д.о.о. Источно Ново Сарајево,    

5. Након разматрања захтјева за измјену рјешења о праву на подстицај производње 
електричне енергије у производном постројењу МХЕ ''Медна'', привредног друштва 
''ЕХЕ'' д.о.о. Бања Лука,  донесен је закључак којим се обуставља поступак по захтјеву 
"ЕХЕ" друштва за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука, за промјену врсте 
права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије, у 
производном постројењу Мала хидроелектрана „Медна“,  због одустанка странке од 
захтјева 

6. Након разматрања захтјева за измјену рјешења о праву на подстицај производње 
електричне енергије у производном постројењу МХЕ ''Запеће'',  привредног друштва 
''ЕХЕ'' д.о.о. Бања Лука, донесен је закључак којим се обуставља поступак по захтјеву 
"ЕХЕ" друштва за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука, за промјену врсте 
права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије, у 
производном постројењу Мала хидроелектрана „Запеће“,  због одустанка странке од 
захтјева 

7. Након разматрања захтјева за измјену рјешења о праву на подстицај производње 
електричне енергије у производном постројењу МХЕ ''Новаковићи'', привредног друштва 
''ЕХЕ'' д.о.о. Бања Лука, донесен је закључак којим се обуставља поступак по захтјеву 
"ЕХЕ" друштва за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука, за промјену врсте 
права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије, у 
производном постројењу Мала хидроелектрана „Новаковићи“,  због одустанка странке од 
захтјева. 

8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Ненада 
Милисавића из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Ненада 



Милисавића из Бање Луке, којим оспорава корекцију обрачуна, утврђује да је Акт о 
енергетском задужењу за корекцију обрачуна утрошене електричне енергије  
неосновано сачињен, те се овај акт, као и сачињена корекција обрачуна на основу њега, 
стављају ван снаге 

9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Весне 
Јосиповић из Бање Луке, заступане по пуномоћнику Душку Ђурићу, адвокату из Бање 
Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. 
Бања Лука, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Весне Јосиповић, те се ставља ван 
снаге рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију Такође се налаже 
Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука да за 
мјерно мјесто подносиоца захтјева, сачини нови обрачун неовлаштене потрошње.  

10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Милована Ожеговића из Поткозарја, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се усваја 
захтјев Милована Ожеговића, којим оспорава корекцију обрачуна на мјерном мјесту, 
утврђује се да је Акт о енергетском задужењу за корекцију обрачуна утрошене 
електричне енергије неосновано сачињен, те се овај акт, као и сачињена корекција 
обрачуна на основу њега, стављају ван снаге. 

 


