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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-491-2/19           
Датум: 20.12.2019. године 
 
 
На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике 
Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике 
Српске",  број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", 
број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје 
сљедеће 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ 

да ће одржати 130. редовну сједницу у сриједу, 25. децембра 2019. године, са 
почетком у 09.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, 
Улица Краљице Јелене Анжујске број 7.     

 
Д Н Е В Н И    Р Е Д 

 

1. Разматрање и усвајање Записника са 129. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 17. децембра 2019. 
године, у Требињу. 

2. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану 
"Делта", Обрађивача метала резањем ''Делта'' Боро Ћорић с.п. Дервента. 

3. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Соларну електрану "Еко 
енергетика 1", привредног друштва "В-З-ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука. 

4. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Соларну електрану "Еко 
енергетика 2", привредног друштва "В-З-ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука. 

5. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Соларну електрану "Еко 
енергетика 3", привредног друштва "В-З-ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука. 

6. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Соларну електрану "Еко 
енергетика 4", привредног друштва "В-З-ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука. 

7. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Соларну електрану "Еко 
енергетика 5", привредног друштва "В-З-ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука.  

8. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије у Малој соларној електрани ''ТОРИЧ 3'', привредног 
друштва ''ТАБАКОВИЋ“ д.о.о. Билећа. 
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9. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије у Малој соларној електрани "МС Солар 1", 
привредног друштва "Меtering Solutions" д.о.о. Бањалука. 

10. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије у Малој соларној електрани "МС Солар 2", 
привредног друштва "Меtering Solutions" д.о.о. Бањалука. 

11. Разматрање рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног 
друштва "Tea Promesa" д.о.о Бања Лука, заступаног од стране 
пуномоћника, Огњена Д. Ђурића, адвоката из Бање Луке, против 
Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. 
Бања Лука. 

12. Разматрање рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Ступар 
Милке из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука. 

13. Разматрање рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Мишић 
Зорана из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП 
"Електро-Бијељина" а.д. Бијељина. 

  

 

Предсједник 

 

  Владислав Владичић 

 


