
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:  01-460-2/21          
Датум: 20.08.2021. 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 11. редовну сједницу у четвртак, 26. августа 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 10. редовне сједнице Регулаторне 

комисије за енергетику Републике Српске, одржане 19. августа  2021. године, у 

Требињу. 

 

2. Разматрање захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине 

и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, 

подносиоца "Х.Г.Е." друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука. 
  

3. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које 

користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''МАДРА 3'', 

подносиоца ''МАДРА'' друштво са ограниченом одговорношћу Челинац. 
 

4. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које 

користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''МАДРА 4'', 

подносиоца ''МАДРА'' друштво са ограниченом одговорношћу Челинац.  
 

5. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које 

користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''Језеро 1'', 

подносиоца ''МАРКЕТ 99'' д.о.о. Требиње.  
 

6. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које 

користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''Језеро 2'', 

подносиоца ''ЛУЧ - ИНВЕСТ'' д.о.о. Требиње.  
 

7. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које 

користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''Језеро 3'', 

подносиоца ''EURO - TRANS'' д.о.о. Невесиње. 



 

 

8. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које 

користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''Језеро 4'', 

подносиоца ''SOLEL'' д.о.о. Требиње.  

 

9. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај за производно 

постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану 

“Жираја II”, подносиоца “MEGA ELEKTRIK” привредно друштво за производњу 

електричне енергије а.д. Лакташи. 

 

10. Разматрање захтјева привредног друштва „ЋОРИЋ ДЕНАРТ“ д.о.о. Прњавор 

за продужење прелиминарног права на подстицај за производно постројењe 

Мала хидроелектрана „Дренова“. 

 

11. Разматрање захтјева за рјешавање спора Родић Небојшe из Бање Луке, 

против против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 

"Електрокрајина" а.д. Бања Лука. 

 

12. Разматрање захтјева за рјешавање спора Видовић Дарка из Бање Луке, против 

против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" 

а.д. Бања Лука. 

 

          Предсједник 

 
 Владислав Владичић 
 


