
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:  01-345-2/22              
Датум: 02.06.2022. 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 сљедеће: 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ 

да ће одржати 37. редовну сједницу у четвртак, 9. јуна 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 36. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 26. маја 2022. године, у 
Требињу. 

2. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање 
дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом, по захтјеву 
привредног друштва ''Energy Financing Team'' д.о.о. Билећа.  

3. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије, по захтјеву привредног 
друштва ''ППА'' д.о.о. Бања Лука.  

4. Разматрање захтјева за издавањe дозволе за обављање дјелатности 
снабдијевања и трговине електричном енергијом, привредног друштва 
''Renewable Energy Solutions BH'' д.о.о. Бања Лука.  

5. Разматрање захтјева за измјену дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије, привредног друштва ''ETMax'' д.о.о. Бања 
Лука.  

6. Разматрање Извјештаја са ванредне надзорне провјере корисника дозволе 
МХ ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина и 
приједлога рјешења о предузимању мјера након обављене ванредне 
надзорне провјере. 

7. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора енергије у Малој соларној 
електрани ''Мируше 9'', привредног друштва ''САВИЋ'' д.о.о. Билећа. 

8. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора енергије у Малој соларној 
електрани ''Мируше 10'', привредног друштва ''Sol Nova'' д.о.о. Требиње. 



 

9. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора енергије у хидроелектрани 
''Богатићи нова'', Друштва са ограниченом одговорношћу "Обновљиви извори 
електричне енергије Богатићи и Месићи" Пале. 

10. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора енергије у хидроелектрани 
''Месићи нова'', Друштва са ограниченом одговорношћу "Обновљиви извори 
електричне енергије Богатићи и Месићи" Пале. 

11. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора енергије у Малој хидроелектрани 
''Медош'', привредног друштва ''MEDOŠ ONE'' д.о.о. Бањалука. 

12. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малој соларној електрани ''ЖЕПИНИЋ'', Златомира Жепинића 
из Бијељине.  

13. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малој соларној електрани ''РЕБИЋ'', Владимира Ребића из 
Зворника.  

14. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малој соларној електрани ''САНДИЋ'', Душана Сандића из 
Зворника.  

15. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
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. 

16. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Стефана Чорног из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука и МХ "Електропривреда 
Републике Српске" МП а.д. Требиње. 

17. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
привредног друштва МЕСНА ИНДУСТРИЈА ''ТРИВАС'' д.о.о. Прњавор, против 
МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње. 

18. Разматрање квалитета напона електричном енергијом на подручју мјеста 
Гламочани, општина Лакташи. 

19. Разматрање захтјева за рјешавање спора Милутина Вученовића из 
Приједора, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука и МХ "Електропривреда Републике Српске" 
МП а.д. Требиње. 

20. Разматрање захтјева за рјешавање спора Ђура Илића из Бијељине, против 
МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина. 

 

 Предсједник 
 
 

Владислав Владичић 


