
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 

ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 

TREBINJE 

 

Требиње, 26. јануара 2023. 

САОПШТЕЊЕ 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 62. (шездесет другој) 
редовној сједници, одржаној 26. јануара 2023. 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 61. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 18. јануара 2023. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о привременој регулаторној 
накнади за први квартал 2023. године. 

3. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности 
снабдијевање и трговине електричном енергијом привредног друштва ''M FARM'' 
д.о.о. Пале, донесен је закључак којим се одбацује захтјев за издавање дозволе за 
обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом, као 
неуредан. 

4. Након разматрања захтјева за давање сагласности на накнаде за прикључење на 
дистрибутивни систем природног гаса привредног друштва ''САРАЈЕВО-ГАС'' А.Д. 
Источно Сарајево, донесено је рјешење којим се даје сагласност на Одлуку о 
висину трошкова за типско прикључење на дистрибутивни систем природног 
гаса, „САРАЈЕВО-ГАС“ А.Д. Источно Сарајево са утврђеним цијенама типских 
прикључака.  

5. Након разматрања жалбе Радована Јандрића, с.п. Предузетничка радња "Ада" 
Шипово на рјешење Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Луке број 2-2022-44-1/21 од 13.12.2022. године, 
донесено је рјешење којим се поништава рјешење број 2-2022-44-1 од 13.12.2022. 
године Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. 
Бања Лука и налаже се оператеру дистрибутивног система да, у року од 15 дана, 
донесе ново рјешење којим ће се утврдити електроенергетски и технички услови 
за прикључење на електродистрибутивну мрежу. 

6. Након разматрања жалбе Самира Мешковића из Тузле на услове понуђеног 
уговора о прикључењу објекта на електродистрибутивну мрежу у насељу Дивич, 
Град Зворник, донесено је рјешење којим се поништава Акт број 14992-2 од 
12.12.2022. године МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. 
Бијељина и налаже се МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. 
Бијељина, као оператеру дистрибутивног система да у року од 8 дана, од дана 
пријема овога рјешења закључи уговор о прикључењу на електродистрибутивну 



мрежу са Самиром Мешковићем из Тузле, без обавезе плаћања трошкова 
прикључења његовог објекта у насељу Дивич, Град Зворник. 

7. Након разматрања захтјева за рјешавање спора у вези са корекцијом обрачуна 
утрошене електричне енергије,  донесено је рјешење којим се одбија захтјев Пајић 
Божане из Бање Луке од 28.01.2020. године којим оспорава корекцију обрачуна 
електричне енергије, као неоснован.  

 

 


