
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-283-2/19  
Датум: 25.07.2019. године 
 
 
На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике 
Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске",  
број: 6/10) 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 119. редовну сједницу у сриједу, 31. јула 2019. 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 118. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 24. јула 2019. године, у 
Требињу. 

2. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за oбављање 
дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом за 
дистрибуцију природног гаса, подносиоца привредно друштво А.Д. 
''ЗВОРНИК СТАН''  Зворник. 

3. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за oбављање 
дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, подносиоца 
привредно друштво А.Д. ''ЗВОРНИК СТАН''  Зворник. 

4. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Когенеративно постројење на 
биомасу "ФАГУС", подносиоца привредно друштво ''ФАГУС'' д.о.о. Котор 
Варош. 

5. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана ''ЕФТ СОЛАР'', 
подносиоца привредно друштво "ЕФТ - РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА 
СТАНАРИ" д.о.о. Станари. 

6. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Електро Добој - Теслић", 
подносиоца привредно друштво Mјешовити холдинг "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно 
предузеће ''ЕЛЕКТРО ДОБОЈ'' а.д. Добој.  



 

7. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана 
''КРЕКАВИЦЕ 1'', подносиоца привредно друштво ''SH ENERGY'' д.о.о. 
Невесиње. 

8. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''КИЈЕВО 2'', 
подносиоца привредно друштво ''GREЕN HEAT'' д.о.о. Лукавац. 

9. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''МЕДОШ'', 
подносиоца привредно друштво ''МЕDOŠ ONE'' д.о.о. Бања Лука. 

 
Предсједник 

 

  Владислав Владичић 

                                                                                                                                                 

 


