
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 

ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 

TREBINJE 

 

Требиње, 16. фебруара 2023. 

САОПШТЕЊЕ 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 63. (шездесет трећој) редовној 
сједници, одржаној 16. фебруара 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 62. редовне сједнице Регулаторне комисије 
за енергетику Републике Српске, одржане 26. јануара 2023. године, у Требињу. 

2. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и 
снабдијевања природним гасом, привредног друштва ''Бијељина Гас'' д.о.о. Бијељина, 
донесен је закључак о јавном разматрању и утврђен је нацрт дозволе.  

3. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и 
снабдијевања природним гасом, Акционарског друштва ''Рафинерија нафте Брод'', 
донесен је закључак о јавном разматрању и утврђен је нацрт дозволе.  

4. Након разматрања Извјештаја са ванредне надзорне провјере корисника дозволе 
Мјешовити Холдинг ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале и 
приједлога, донесено је рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне 
надзорне провјере.  

5. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које 
користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Бистрица Б-5а'', 
привредног друштва ''Taubinger elektrik'' д.о.о. Калиновик, донесено је рјешење о 
издавању сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана Бистрица Б-5а 
којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор 
енергије. 

6. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које 
користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Студена'', привредног 
друштва ''ЕЛИНГ МХЕ'' д.о.о. Теслић, донесено је рјешење о  издавању сертификата за 
производно постројење Мала хидроелектрана "Студена" којим се потврђује да 
производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије. 

7. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Милице Вукић из Бијељине, против 
МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и МХ 
"Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње, донесен је закључак да се 
спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

8. Разматрање захтјева за рјешавање спора Марице Перић из Бијељине, против МХ "ЕРС" 
- МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и МХ "Електропривреда 



Републике Српске" МП а.д. Требиње, донесен је закључак да се спор рјешава у 
скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

9. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Светлане Маринковић из Бијељине, 
против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и МХ 
"Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње, донесен је закључак да се 
спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Далибора Цветковић из Бијељине, 
против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и МХ 
"Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње, донесен је закључак да се 
спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

11. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва "НЕКРЕТНИНЕ 
КОТУР" д.о.о. Козарска Дубица, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - 
ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лукa, донесен је закључак о одржавању формалне 
расправе. 

 

 

 


