
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:  01-401-2/21          
Датум: 09.07.2021. године 
 
 
На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике 
Српске", број 49/09) 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 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ 

да ће одржати 8. редовну сједницу у четвртак, 15. јула 2021. 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 7. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 24. јуна 2021. године, у 
Требињу. 

2. Разматрање приједлога рјешења по захтјеву за издавање претходног 
одобрења за изградњу директног гасовода, Акционарског друштва 
''Рафинерија нафте Брод''. 

3. Разматрање 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. 

4. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малој соларној електрани ''Текстил Дијана'', привредног 
друштва ''Текстил-Дијана'' д.о.о. Србац.  

5. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Соларним фотонапонским електранама ''БЕРКОВИЋИ 1'' – 
''БЕРКОВИЋИ 14'', привредног друштва ''ECO ENERGY'' д.о.о. Требиње.  

6. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малим соларним електранама ''ТУЛИ 1'' – ''ТУЛИ 4'', 
привредног друштва ''ENERGY BUILDING'' д.о.о. Требиње.  

7. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малој хидроелектрани ''Хотовље'', привредног друштва 
"Деласо" д.о.о. Теслић. 



 

8. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
привредног друштва ''БП ДРАГСТЕС'' д.о.о. Брчко, заступаног по 
пуномоћнику Игору Остојићу, адокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП 
а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина. 

9. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Марије Кнежевић из Бање Луке – с.п. ''Мотел Драгана'' Бања Лука, против 
Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће, заступаног по пуномоћнику Огњену Лојовићу, адвокату из 
Требиња. 

10. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Марије Девић из Теслића, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Електро 
Добој" а.д. Добој. 

11. Разматрање захтјева за рјешавање спора Џевада Куљанина из Зворника, 
против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. 
Бијељина. 

 

          Предсједник 

 
 Владислав Владичић 
 


