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Број:  01-201-2/22          
Датум 11.03.2022. 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 30. редовну сједницу, у четвртак, 17. марта 2022. 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 29. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 10. марта 2022. године, у 
Требињу. 

2. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије, подносиоца привредно 
друштво ''ОИЕ БИМ'' д.о.о Пале.  

3. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије, подносиоца привредно 
друштво ''МЕЛ'' д.о.о. Лакташи.  

4. Разматање захтјева за давање сагласности на цјеновник нестандардних 
услуга, поднесених од стране оператера дистрибутивног система у 
Републици Српској: 

 Мјешовити холдинг "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. 
Бања Лука, 

 МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. 
Бијељина, 

 МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, 

 Мјешовити холдинг "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрбуција" 
а.д. Пале и 

 Мјешовити холдинг "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-
Херцеговина" а.д. Требиње. 



 

5. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацију у производном постројењу Мала соларна електрана "Елтинг 
НН", подносиоца привредно друштво "Eлтинг НН" д.о.о. Градишка. 

6. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у производном постројењу Фотонапонска електрана "Јошавка"; 
подносиоца Дојчила Цвијића из Бање Луке.  

7. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у производном постројењу Фотонапонска електранa "Жижа"; 
подносиоца "Жижа" с.п. Марко Марковић, Осјечани. 

8. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај, 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана "Котор 
Варош'', подносиоца привредно друштво "Energo Company" д.о.о. Бања Лука. 

9. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Ђакић Стојана из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Илији Ђакићу, 
адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње 
- ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука. 

10. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Проле Алексе из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Арсенију Балтићу, 
адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње 
- ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука. 

11. Разматрање захтјева за рјешавање спора Миловановић Петре из Бање Луке, 
против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" 
а.д. Бања Лука. 

12. Разматрање захтјева за рјешавање спора Симић Драгана из Бање Луке, 
против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" 
а.д. Бања Лука. 
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