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На основу одредби члана 21. став 6. Правилника о  подстицању производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикaсној когенерацији  
(Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16, 29/19 и 79/19), 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће 
 

 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 
о пријему комплетног захтјева  

за одобрење права на подстицај производње  
електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у  

малој хидроелектрани 
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 15. марта 2021. 
године од привредног друштва "Credo Invest RS" д.о.о Бања Лука, Браце 
Поткоњака 45, Бања Лука, примила захтјев за одобрење права на подстицај за 
електричну енергију која ће се производити у малој хидроелектрани "Прелив". 
Према подацима који су наведени у захтјеву и пратећој документацији 
номинална активна снага производног постројења је 249 kW, планирана 
годишња нето производња је 1.107.000 kWh. Постројење је изграђено на ријеци 
Врело, на земљишту означеном као к.ч. број 181/2, 870/1, 175/1, 176/2, 
176/1,175/3, 182, 192/3, 193, 280/2, 871, 285, 318/2, 320, 319, 321, 322, 323, 324, 
325, 327, 328/2, 328/1, 328/3 и 849 к. о. Чајниче – град, општина Чајниче.  

На 2. редовној сједници, која је одржана 27. маја 2021. године, Регулаторна 
комисија је за ову соларну електрану донијела рјешење о издавању 
сертификата којима се потврђује да производи електричну енергију користећи 
обновљиви извор енергије, чиме је комплетиран захтјев за одобрење права на 
подстицај у МХЕ "Прелив". 

Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су испуњени прописани 
услови за додјелу права на подстицај у складу са Законом о обновљивим 
изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 
39/13, 108/13, 79/15 и 26/19) и Правилником о подстицању производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, на 
редовној сједници ће донијети коначну одлуку о праву на подстицај.   
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