
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:  01-237-2/22          
Датум 01.04.2022. 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 32. редовну сједницу, у петак, 8. априла 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 31. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 31. марта 2022. године, у 
Требињу. 

2. Разматрање приједлога рјешења о регулаторној накнади за 2022. годину. 

3. Разматрање захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности 
управљања постројењем за компромовани природни гас, Акционарског 
друштва ''Рафинерија нафте Брод'' Брод.  

4. Разматрање захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије, привредног друштва ''MEDOŠ ONE'' д.о.о. 
Бања Лука.  

5. Разматрање захтјева за пренос и издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану 
''Месићи - Нова'', привредних друштава Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале и ''ОИЕ БИМ'' д.о.о Пале. 

6. Разматрање захтјева за пренос и издавање сертификата за производно 
постројење које користи обновљиви извор енергије за Хидроелектрану 
''Богатићи Нова'', привредних друштава Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале и ''ОИЕ БИМ'' д.о.о Пале. 



 

7. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора енергије у Малој 
хидроелектрани "Котор Варош'', привредног друштва "Energo Company" д.о.о. 
Бања Лука. 

8. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора енергије у Малој 
хидроелектрани ''Самар'', привредног друштва ''БУК'' д.о.о. Источно Сарајево. 

9. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора енергије у Соларној 
електрани "РОМАНИЈАПУТЕВИ - 1", Акционарског друштва ''Романија путеви'' 
Соколац. 

10. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора енергије у Соларној 
електрани "РОМАНИЈАПУТЕВИ - 2", Акционарског друштва ''Романија путеви'' 
Соколац. 

11. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора енергије у Соларној 
електрани "Чајевић-комерц 1", привредног друштва Д.О.О. ''Чајевић-комерц'' 
Соколац. 

12. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора енергије у Соларној 
електрани "Чајевић-комерц 2", привредног друштва Д.О.О. ''Чајевић-комерц'' 
Соколац. 

13. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора енергије у Малој соларној 
електрани ''Мируше 1'', привредног друштва "Novotrade" друштво са 
ограниченом одговорношћу Источно Сарајево. 

14. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора енергије у Малој соларној 
електрани ''Мируше 2'', привредног друштва "Novotrade" друштво са 
ограниченом одговорношћу Источно Сарајево. 

15. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора енергије у Малој соларној 
електрани ''Мируше 3'', привредног друштва "Novotrade" друштво са 
ограниченом одговорношћу Источно Сарајево. 

16. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора енергије у Малој соларној 
електрани ''Мируше 4'', привредног друштва "Novotrade" друштво са 
ограниченом одговорношћу Источно Сарајево. 

17. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Петре Миловановић из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП 
а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука. 

18. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Драгана Симића из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука. 

19. Разматрање захтјева за рјешавање спора Анђелке Поповић из Бање Луке, 
заступане по пуномоћнику Светозару В. Давидовићу, адвокату из Бање Луке, 
против Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' 



 

а.д. Бања Лука и Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике Српске" - 
Матично предузеће, Акционарско друштво Требињe. 

20. Разматрање захтјева за рјешавање спора Росе Ћетојевић из Бање Луке, 
против Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' 
а.д. Бања Лука и Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике Српске" - 
Матично предузеће, Акционарско друштво Требињe. 

 

 Предсједник 
 
 

Владислав Владичић 


