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На основу члана 19. став 3. Закона о електричној енергији ("Службени гласник 
Републике Српске", број 68/20), члана 11. Правилника о јавнoм разматрању и 
поступку рјешавања спорова ("Службени гласник Републике Српске", број 74/21) и 
члана 14. став 6. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике 
Српске", број 75/21), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске 
објављује 

ОБАВЈЕШТEЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 
 

"ETMax" Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге, 
Бања Лука, поднијело је 20.05.2022. године Регулаторној комисији за енергетику 
Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за измјену 
дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије.   

Регулаторна комисија je на 37. редовној сједници одржаној 09.06.2022. године у 
Требињу, након што је размотрила поднијети захтјев, утврдила Нацрт Рјешења о 
измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије за 
"ETMax" Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге, 
Бања Лука. 

Образац поднијетог захтјева и Нацрт рјешења стављени су на располагање јавности 
на интернет страници Регулаторне комисије: "www.reers.ba".  

Заинтересована лица могу добити информације и остварити увид у поједине 
документе из захтјева у просторијама Регулаторне комисије, те доставити коментаре 
на поднесени захтјев и Нацрт рјешења о измјени дозволе, у писаној форми, 
најкасније до 20.06.2022. године. Коментари у писаној форми морају бити 
потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра. 

Заинтересованом лицу које докаже постојање посебног права или правног интереса 
да учествује у поступку измјене дозволе, Регулаторна комисија може одобрити 
учешће у поступку, на његов образложен захтјев у писаној форми.  

Kоментари у писаној форми и захтјеви заинтересованих лица за учешће у поступку 
измјене дозволе могу се доставити, путем поште, на адресу: Регулаторна  комисија 
за енергетику Републике Српске, Краљице Јелене Анжујске број 7, 89101 Требиње, 
факсом на број 059-272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba.  
 
      Предсједник 
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