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САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 128. 
(стотинудвадесетосмој) редовној сједници, одржаној 5. децембра 2019. 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, усвoјен је Записник са 127. редовне сједнице 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 28. 
новембра 2019. године, у Требињу. 

2. Након разматрања захтјева привредног друштва Мјешовити холдинг 
„ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале утврђен је 
нацрт рјешења o издавању дозволе за обављање дјелатности 
дистрибуције електричне енергије и донесен је закључак о одржавању 
опште расправе. 

3. Након разматрања захтјева  привредног друштва Мјешовити холдинг 
„ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електро - Херцеговина“ а.д. Требиње, 
утврђен је нацрт рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности 
дистрибуције електричне енергије и донесен је закључак о одржавању 
опште расправе. 

4. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање 
дјелатности дистрибуције електричне енергије, подносиоца Мјешовити 
холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, 
утврђен је нацрт рјешења и донесен је закључак о одржавању опште 
расправе. 

5. Након разматрања захтјева привредног друштва „SAN FRANCISKO“ д.о.о. 
Билећа донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно 
постројење Мала соларна електрана "Билећанка 1" којим се потврђује 
да производи електричну енергију користећи обновљиви извор 
енергије. 

6. Након разматрања захтјева привредног друштва „SAN FRANCISKO“ д.о.о. 
Билећа, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно 
постројење Мала соларна електрана "Билећанка 2" којим се потврђује 
да производи електричну енергију користећи обновљиви извор 
енергије. 

7. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну 



електрану „Сунце Н1“, по захтјеву привредног друштва „ENERGY 
BUILDING“ д.о.о. Требиње,  донесено је рјешење о издавању Сертификата 
за производно постројење Мала соларна електрана "Сунце 1" којим се 
потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви 
извор енергије. 

8. Након разматрања захтјева за рјешавање спора 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, донесен је 
закључак о рјешавању спора у скраћеном поспуку, те је утврђен нацрт 
рјешења по захтјеву. 

Напомена: Све одлуке са редовне сједнице доступне су на интернет 
страници Регулаторне комисије у секцији ''Одлуке и закључци''. 

 

 

Портпарол  

  

Јелена Пртило    


