
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:  01-498-2/22              
Датум: 16.9.2022. 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 50. редовну сједницу у четвртак,  22. септембра 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 49. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 15. септембра 2022. 
године, у Требињу. 

2. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије, по захтјеву подносиоца 
''ДЕЛАСО'' д.о.о. Теслић  

3. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање 
дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом, по захтјеву 
подносиоца ''Trading Energy Cluster'' TEC д.о.о Фоча. 

4. Разматрање захтјева за измјену рјешења о праву на подстицај производње 
електричне енергије у производном постројењу МХЕ ''Подивич'', привредног 
друштва ''БУК" д.о.о. Источно Ново Сарајево.   

5. Разматрање захтјева за измјену рјешења о праву на подстицај производње 
електричне енергије у производном постројењу МХЕ ''Медна'', привредног 
друштва ''ЕХЕ'' д.о.о. Бања Лука 

6. Разматрање захтјева за измјену рјешења о праву на подстицај производње 
електричне енергије у производном постројењу МХЕ ''Запеће'',  привредног 
друштва ''ЕХЕ'' д.о.о. Бања Лука. 

7. Разматрање захтјева за измјену рјешења о праву на подстицај производње 
електричне енергије у производном постројењу МХЕ ''Новаковићи'', 
привредног друштва ''ЕХЕ'' д.о.о. Бања Лука. 

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



 

9. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Весне Јосиповић из Бање Луке, заступане по пуномоћнику Душку Ђурићу, 
адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње 
- ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука. 

10. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Милована Ожеговића из Поткозарја, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП 
а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука. 

 

 Предсједник 
 
 

Владислав Владичић 


