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САОПШТЕЊЕ 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 158. 
(стотинупедесетосмој) редовној сједници, одржаној 5. новембра 2020. у Требињу, 
разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности, према тачкама 
дневног реда из обавјештења за јавност број:  01-427-1/20  од 30.10.2020. године, при 
чему тачке под редним бројевим 5, 6, 7 и 8 нису разматране и биће предмет 
разматрања на сљедећој редовној сједници,  те је донијела одлуке како слиједи: 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 157. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 22. октобра 2020. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања, утврђен је нацрт рјешења о измјенама дозвола за 
обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном 
енергијом. 

3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Соларну електрану Дом 
здравља ''Свети Лука'' Билећа, подносиоца ЈЗУ Дом здравља ''Свети Лука'' 
Билећа, донесен је закључак којим се одбацује захтјев за издавање 
сертификата, као неуредан. 

4. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно 
постројенјње које користи обновљиви извор енергије за Малу хироелектрану 
''Голеш'', подносиоца Петра Лаловића и Љубомира Лаловића из Рудог, 
донесено је рјешење којим се одбија захтјев за издавање сертификата за 
производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу 
хидроелектрану "Голеш“, као неоснован. 

5. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва ''GRAND 
TRADE'' д.о.о. Бања Лука, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње 
-  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесен је закључак о одржавању 
формалне расправе у поступку рјешавања спора. 

6. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Александра Тодоровића из 
Млиништа, заступаног по пуномоћнику Милу Марчићу, адвокату из Мркоњић 
Града, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у 
скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења. 

 


