РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ

REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE

Број: 01-407-2/22
Датум: 01.07.2022.

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 42. редовну сједницу у четвртак, 7. јула 2022. године, са почетком
у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица
краљице Јелене Анжујске број 7.
ДНЕВНИ

РЕД

1. Разматрање и усвајање Записника са 41. редовне сједнице Регулаторне
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 28. јуна 2022. године, у
Требињу.
2. Разматрање приједлога рјешења o издавању дозволе за обављање
дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом, привредног
друштва ''MEDOŠ ONE'' д.о.о. Бања Лука.
3. Разматрање захтјева за издавањe дозволе за обављање дјелатности
снабдијевања и трговине електричном енергијом, привредног друштва ''ELING
TRADE'' д.о.о. Teslić.
4. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које
користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Медош'',
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
"Отоке 1", самосталног предузетника Мала хидроелектрана "Отоке 1", Дула
Пиљића, с.п. Шипово.
6. Разматрање приједлога Одлуке о висини тржишне референтне цијене
електричне енергије.
7. Разматрање Нацрта Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија
за електричну енергију произведену из обновљивих извора енергије.
8. Разматрање
производње
когенерацији
самосталног
Петрово.

захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној
у производном постројењу Мала соларна електрана "Петрово 1",
предузетника "СЕЈДИНОВИЋ РС" Љиљана Сејдиновић с.п.

9. Разматрање
производње
когенерацији
самосталног
Петрово.

захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној
у производном постројењу Мала соларна електрана "Петрово 2",
предузетника "СЕЈДИНОВИЋ РС" Љиљана Сејдиновић с.п.

10. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву
Заједнице етажних власника у улици Рачанска 65 у Бијељини, против МХ "ЕРС"
- МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина.
11. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву
Миралема Мујагића 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.
12. Разматрање захтјева за рјешавање спора Бранка Пилиповића из Костајнице,
против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина"
а.д. Бања Лука.
Предсједник
Владислав Владичић

