
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 

ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 

TREBINJE 

 

Требиње, 10. марта 2023. 

САОПШТЕЊЕ 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 64. (шездесет четвртој) 
редовној сједници, одржаној 9. марта 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, усвојени су: Записник са 63. редовне сједнице, одржане 16. 
фебруара 2023. године, у Требињу и Записник са 1. ванредне сједнице, одржане 
28. фебруара 2023. године, у Требињу. 

2.  Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о давању сагласности на 
Опште услове за снабдијевање природним гасом привредном друштву ''Бијељина 
Гас'' д.о.о. Бијељина. 

3.  Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за 
обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, по захтјеву 
привредног друштва ''Бијељина Гас'' д.о.о. Бијељина.  

4.  Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о давању сагласности на 
Опште услове за снабдијевање природним гасом Акционарском друштву 
''Рафинерија нафте Брод''.  

5.  Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за 
обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, по захтјеву 
Акционарског друштва ''Рафинерија нафте Брод''.  

6.  Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије, привредног друштва ''Taubinger elektrik'' д.о.о. 
Калиновик, донесен је закључак о јавном разматрању и утврђен је нацрт дозволе.  

7.  Након разматрања захтјева за пренос и издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану 
"Влахиња 1", предузетника ''Фарадејев кавез'' Раденко Куљић с.п. Билећа и 
"BEVERLY HILLS" Марко Продановић с.п. Билећа, донесено је рјешење о издавању 
Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "Влахиња 1" 
којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор 
енергије. 

8.  Након разматрања захтјева привредног друштва ''Е-промет'' д.о.о. Котор Варош за 
промјену врсте подстицаја производње електричне енергије у малој 
хидроелектрани ''Грабовичка ријека'', донесено је рјешење о промјени врсте 
права на подстицај за производњу електричне енергије.  

9.  Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
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, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Милице Вукић из Бијељине, 
у дијелу којим се оспорава корекција обрачуна за период април – октобар 2021., 
те се акт о енергетском задужењу и издате књижне обавијести за период април – 
октобар 2021. године стављају ван снаге. Такође се одбија захтјев Милице Вукић 
из Бијељине, у дијелу који се односи на оспоравање књижних обавијести издатих 
28.07.2022. године за период од октобра 2021. године до јуна 2022. године, као 
неоснован. 

10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
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, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Марице Перић из Бијељине, 
којим се оспорава корекција обрачуна за период 01. јула 2021 – 31. маја 2022. 
године, те се акт о енергетском задужењу и издате књижне обавијести за период 
корекције стављају ван снаге. 

11. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Далибора Цветковића из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП 
"Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и МХ "Електропривреда Републике Српске" МП 
а.д. Требиње, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Далибора Цвјетковића 
из Бијељине којим оспорава рачуне за електричну енергију за октобар, новембар 
и децембар 2021. године, те се ови рачуни стављају ван снаге.Такође се налаже 
Далибору Цвјетковићу и МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. 
Требиње да, без одлагања, закључе уговор о снабдијевању те да о томе, без 
одлагања, обавијесте МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. 
Бијељина.  

12. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
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, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Светлане Маринковић, 
којим се оспорава Рачун за електричну енергију за мјесец јули 2022. године те се 
овај рачун ставља ван снаге. Налаже Светлани Маринковић и МХ 
"Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње да, без одлагања, закључе 
уговор о снабдијевању електричном енергијом за ово мјерно мјесто. Такође се 
налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина да 
о свом трошку измјести ово мјерно мјесто у року од 30 дана од дана пријема oвог 
рјешења. 

13. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Миладинке Микаћ из Челинца, 
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 о рјешавању спора у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

14. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Рајка Вујичића из Челинца, 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 о рјешавању спора у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења 

15. Након разматрања приједлога закључка о накнади трошкова поступка рјешавања 
спора по захтјеву Божане Пајић из Бање Луке, заступане по пуномоћнику Драгињи 
Селак, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП  
а.д.Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесен је закључак којим се 



одбија захтјев Пајић Божане из Бање Луке за накнаду трошкова поступка 
рјешавања спора, као неоснован. 

 

 

 

 

 


