РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ

REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE

Број: 01-420-2/22
Датум: 15.07.2022. 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 44. редовну сједницу у четвртак, 21. јула 2022. године, са почетком у
09.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице
Јелене Анжујске број 7.
ДНЕВНИ

РЕД

1. Разматрање и усвајање Записника са 43. редовне сједнице Регулаторне комисије
за енергетику Републике Српске, одржане 15. јула 2022. године, у Требињу.
2. Разматрање захтјева за стицање статуса странке у тарифном поступку за
одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система електричне
енергије у Републици Српској.
3. Разматрање приједлога Правилника о тарифној
транспорта и складиштења природног гаса.

методологији

у

систему

4. Разматрање радног материјала Тарифног система за продају електричне енергије
и коришћење дистрибутивне мреже.
5. Разматрање приједлога Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија
за електричну енергију произведену из обновљивих извора енергије.
6. 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.
7. 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.
8. Разматрање приједлога рјешења у предмету Тихомира Шукала из Бање Луке
против против Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП
"Електрокрајина'' а.д. Бања Лука.

9. Разматрање захтјева за рјешавање спора привредног друштва Франко Џеп д.о.о.
Вршани, заступаног по Адвокатској канцеларији "Лукић" из Бијељине, против МХ
"ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина.
Предсједник
Владислав Владичић

