
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 

ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 

TREBINJE 

 

Требиње, 30. новембра 2022. 

САОПШТЕЊЕ 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 57. (педесет седмој) редовној 
сједници, одржаној 30. новембра 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 56. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 30. новембра 2022. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања приједлога, донесен је Правилник о измјени и допуни 
Правилника о методологији за утврђивање цијена јавног и резервног 
снабдијевања електричном енергијом. 

3. Након разматрања приједлога, донесен је Тарифни систем за продају електричне 
енергије и коришћење дистрибутивне мреже. 

4. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за 
обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричне енергије, по захтјеву 
привредног друштва ''WASSERKRAFT'' д.о.о. Бања Лука. 

5. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије, привредног друштва ''GREEN ENERGY'' д.о.о. 
Пале, донесен је закључак о јавном разматрању и утврђен је нацрт дозволе. 

6. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије, привредног друштва Мјешовити холдинг ''ЕРС'' 
– МП а.д. Требиње – ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град, донесен је 
закључак о јавном разматрању и утврђен је нацрт дозволе. 

7. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности 
дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса, 
привредног друштва ''Бијељина гас'' д.о.о. Бијељина, донесен је закључак којим се 
одбацује захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и 
управљања дистрибутивним системом природног гаса,  као неуредан. 

8. Након разматрања захтјева привредног друштва ''ДСМ ЕЛЕКТРУС'' д.о.о. Котор 
Варош за промјену врсте подстицаја производње електричне енергије у 
производном постројењу мала хидроелектрана ''Демићка'', донесено је рјешење о 
о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије. 

9. Након разматрања захтјева привредног друштва ''ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА'' 
д.о.о. Теслић за укидање рјешења о праву на подстицај производње електричне 
енергије у производном постројењу мала хидроелектрана ''Јелеч'', донесено је 
рјешење којим се укида Рјешење о одобрењу праву на подстицај за производњу 



електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Јелеч'' из 
2018. године. 

10. Након разматрања приједлога рјешења у вези са утврђивањем 
електроенергетских и техничких услова за прикључење на мрежу за објекат 
Радована Јандрића, с.п. Предузетничка радња "Ада" Шипово, донесено је рјешење 
којим се укида Закључак из марта.2022. године и налаже се Мјешовитом холдингу 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Требиње, да у року од 15 дана 
утврди електроенергетске и техничке услове за прикључење на дистрибутивну 
мрежу објекта Радова Јандрића у улици Радомира Путника бб у Шипову.  

11. Након разматрање захтјева за рјешавање спора 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, донесен је закључак о 
рјешавању спора у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

12. Након разматрања захтјева првог друштва „ЕХЕ“ д.о.о. Бања Лука за промјену 
врсте подстицаја у МХЕ „Запеће“, „Новаковићи“ и „Медна“, донесено је рјешење о 
промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије. 

 


