
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 

ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 

TREBINJE 

 

Требиње, 28. децембра 2022. 

САОПШТЕЊЕ 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 59. (педесет деветој) 
редовној сједници, одржаној 27. децембра 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 58. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 15. децембра 2022. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања приједлога рјешења о давању сагласности на Упутство о раду 
балансне групе обновљивих извора енергије, привредном друштву Мјешовити 
Холдинг ''Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће, а.д. Требиње, 
у функцији Оператера система подстицаја, донесено је рјешење о давању 
сагласности на ''Упутство о раду балансне групе обновљивих извора енергије''. 

3. Након разматрања захтјева привредног друштва ''ЕНЕРГАНА'' д.о.о. Требиње за 
промјену врсте подстицаја производње електричне енергије у малим соларним 
електранама ''Турменти 1'', ''Турменти 2'', ''Турменти 3'' и ''Турменти 4'', 
донесено је рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу 
електричне енергије у малим соларним електранама ''Турменти 1'', ''Турменти 2'', 
''Турменти 3'' и ''Турменти 4''. 

4. Након разматрања захтјева привредног друштва ''МХЕ - Тесла'' д.о.о. Бања Лука за 
промјену врсте подстицаја производње електричне енергије у малој 
хидроелектрани ''Црквина'',  донесено је рјешење о промјени врсте права на 
подстицај за производњу електричне енергије.  

5. Након разматрања захтјева привредног друштва ''Енергија воде'' д.о.о. Бања Лука 
за промјену врсте подстицаја производње електричне енергије у малој 
хидроелектрани ''Стопани 2'', донесено је рјешење о промјени врсте права на 
подстицај за производњу електричне енергије.  

6. Након разматрања захтјева привредног друштва ''HELVETIC SOLAR ENERGY'' д.о.о. 
Требиње за укидање рјешења о праву на подстицај производње електричне 
енергије у малим соларним електранама ''Геонова 7'' и ''Геонова 8'',  донесено је 
рјешење којим се укида Рјешење о одобрењу праву на подстицај за производњу 
електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана 
,,Геонова 7” од 10. марта 2022. године и донесено је рјешење којим се укида 
Рјешење о одобрењу праву на подстицај за производњу електричне енергије у 
производном постројењу Мала соларна електрана „Геонова 8” од 10. мартa 2022. 
године. 



7. Након разматрања захтјева привредног друштва ''Сафир'' д.о.о. Требиње за 
укидање рјешења о праву на подстицај производње електричне енергије у малим 
соларним електранама ''ХС2'' и ''ХС5'', донесено је рјешење којим се укида 
Рјешење о одобрењу праву на подстицај за производњу електричне енергије у 
производном постројењу Мала соларна електрана „ХС 2” од 10. марта 2022. 
године и рјешење којим се укида Рјешење о одобрењу праву на подстицај за 
производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна 
електрана „ХС 5” од 10. мартa 2022. године. 

8. Након разматрања приједлога рјешења у вези са утврђивањем 
електроенергетских и техничких услова за прикључење на 
електродистрибутивну мрежу, поводом жалбе Дервиша Талића из Шипова, 
донесено је рјешење којим се  поништава Рјешење од 03.10.2022. године 
Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања 
Лука и предмет се враћа на поновно поступање и одлучивање. 

9. Након разматрања приједлога рјешења у вези са квалитетом слабдијевања 
електричном енергијом на подручју МЗ Љубија, донесено је рјешење којим се  
налаже привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бањалука, да изврши потпуну реконструкцију 
нисконапонске електродистрибутивне мреже на трафо подручју на којем се 
налази породични објекат Милорада Кнежевића у Љубији - НН мрежа ТП СТС 
Миска глава – Јањоши, излаз према Јањошима, те да обезбиједи прописани 
квалитет напона на том дистрибутивном подручју, у року од шест мјесеци од 
дана пријема овог рјешења, те да до истека овог рока обавијести Регулаторну 
комисију о извршењу овог рјешења.  

10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Бојане Арсенић из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лукa, донесено је рјешење којим се 
утврђује да је постојала неовлашћена потрошња електричне енергије у виду 
неовлашћеног скидања или оштећења пломбе оператера дистрибутивног 
система, те се налаже оператору да сачини нови обрачун неовлашћене потрошње 
електричне енергије за овај вид неовлашћене потрошње. 

11. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Стане Шалипур из Бијељине, против МХ "Електропривреда Републике Српске" МП 
а.д. Требиње и МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. 
Бијељина, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Шалипур Стане из 
Бијељине којим оспорава корекцију обрачуна на датом мјерном мјесту и утврђује 
се да су дате књижне обавијести, неосновано сачињене, те се ове књижне 
обавијести стављају ван снаге- 

12. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Драга Копрене из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лукa и МХ "Електропривреда Републике 
Српске" МП а.д. Требиње, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Копрен 
Драга из Бање Луке, којим оспорава корекцију обрачуна на датом мјерном мјесту 
у Бањој Луци и утврђује се да Акт о енергетском задужењу за електричну 
енергију и на основу тога сачињена корекција обрачуна и рачуни за електричну 
енергију у износу, неосновано сачињени, те се ови акти стављају ван снаге. 

13. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Гојка Пејашиновића из Новe Тополe, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Луке и МХ "Електропривреда Републике 



Српске" МП а.д. Требиње, донесено је рјешење којим се дати рачуни за електричну 
енергију, стављају ван снаге, те се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Луке, да достави снабдјевачу податаке о 
количинама електричне енергије за сачињавање корeкције обрачуна за наведене 
мјесеце, када је мјерење било исправно.  

14. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Јова Богдановића из Бања Луке, 
против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. 
Бања Луке и МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње, донесен 
је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

15. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Новице Врањеша из Бање Луке, 
против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. 
Бања Луке и МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње, донесен 
је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

16. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Алмира Надаревића из Бање Луке, 
против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. 
Бања Луке и МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње, донесен 
је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења.  

17. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Велибора Мркаљевића из 
Прњавора, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Луке и МХ "Електропривреда Републике Српске" МП 
а.д. Требиње, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и 
утврђен је нацрт рјешења.  

18. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Бошка Трнића из Бање Луке, 
против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. 
Бања Луке и МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње, донесен 
је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

19. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Милке Додев из Бање Луке, 
против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. 
Бања Луке и МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње, донесен 
је закључак се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

 


