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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 ("Службени гласник Републике Српске",  број 6/10 и 107/19) 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 155. редовну сједницу у четвртак, 1. октобра 2020. 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 154. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 24. септембра 2020. 
године, у Требињу. 

2. Разматрање захтјева за издавање дозволе за изградњу Мале 
хидроелектране ''Медош'', подносиоца провредно друштво ''MEDOŠ ONE'' 
д.о.о. Бања Лука. 

3. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Малу саоларну електрану 
''ДИЈАМАНТ 2'', подносиоца привредно друштво ''ППА'' д.о.о. за производњу 
и трговину Бања Лука. 

4. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Малу саоларну електрану 
''ДИЈАМАНТ 3'', подносиоца привредно друштво ''ППА'' д.о.о. за производњу 
и трговину Бања Лука. 

5. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Малу саоларну електрану 
''КАСАРНА 1''', подносиоца ''СОЛАРИ ГОЛИЈАНИН'' Гојко Голијанин с.п. 
Невесиње. 

6. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана ''ДИЈАМАНТ'' подносиоца 
привредно друштво ''СОЛАР 1'' д.о.о. Билећа. 



 

7. Разматрање захтјева за рјешавање спора привредног друштва ''ZEPTER 
INTERNATIONAL KD'' д.о.о. Козарска Дубица, којег заступа пуномоћник 
Синиша Марић, адвокат из Бање Луке, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - 
МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука. 

8. Разматрање жалбе привредног друштва БП ''ДРАГСТЕС'' д.о.о. Брчко на 
рјешење о издавању елекроенергетске сагласности донесене од стране МХ 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина. 
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