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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-364-9/20 
Датум: 05.11.2020. године 
 
На основу одредби члана 60. став 3. Правилника о издавању дозвола ("Службени 
гласник Републике Српске" број 7/19), Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске издаје сљедеће 
 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА ЈАВНОСТ 
 
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) је на 158. редовној сједници одржаној 05.11.2020. године у 
Требињу утврдила Нацрт рјешења о измјени дозвола за обављање дјелатности 
снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, а које су издате 
рјешењима Регулаторне комисије, како слиједи: 

  Рјешење број 01-445-9/17/Р-65-288 од 22.12.2017. године привредном 
друштву Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - 
Матично предузеће акционарско друштво Требиње Зависно 
електродистрибутивно предузеће "Електро-Бијељина" акционарско 
друштво Бијељина,  

  Рјешење број 01-446-10/17/Р-65-287 од 22.12.2017. године привредном 
друштву Мјешовити холдинг "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" 
Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "ЕЛЕКТРО ДОБОЈ" 
акционарско друштво Добој,  

  Рјешење број 01-440-12/17/Р-65-290 од 22.12.2017. године привредном 
друштву Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - 
Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електро-
Херцеговина" акционарско друштво Требиње,  

  Рјешење број 01-444-10/17/Р-65-286 од 22.12.2017. године привредном 
друштву Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - 
Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електрокрајина" 
акционарско друштво Бања Лука и  

  Рјешење број 01-441-10/17/Р-65-289 од 22.12.2017. године привредном 
друштву Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - 
Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће 
"Електродистрибуција" акционарско друштво Пале. 

 

Нацрт Рјешења о измјени дозвола за обављање дјелатности снабдијевања 
тарифних купаца електричном енергијом је објављен на интернет страници 
Регулаторне комисије "www.reers.ba".  
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Заинтересована лица могу доставити коментаре на Нацрт рјешења о измјени 
дозвола, у писаној форми, на адресу Регулаторне комисије, најкасније до 
16.11.2020. године. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у 
противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра. 

Заинтересованом лицу које докаже постојање посебног права или правног 
интереса да учествује у поступку издавања дозволе, Регулаторна комисија може 
одобрити учешће у поступку, на његов образложен захтјев у писаној форми.  

Kоментари у писаној форми и захтјеви заинтересованих лица за учешће у 
поступку издавања дозволе могу се доставити, путем поште, на адресу: 
Регулаторна  комисија за енергетику Републике Српске, Краљице Јелене Анжујске 
број 7, 89101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или путем електронске поште: 
regulator@reers.ba. 
                                                                                                                Предсједник 
                                                                                                                

                                                                                                                    Владислав Владичић 
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