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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 ("Службени гласник Републике Српске",  број 6/10 и 107/19) 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 4. редовну сједницу у четвртак, 10. јуна 2021. 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 3. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 8. јуна 2021. године, у 
Требињу. 

2. Разматрање нацрта Правилника о јавнoм разматрању и поступку рјешавања 
спорова. 

3. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 
Малој хидроелектрани ''Прелив'', подносиоца ''Credo Invest RS'' д.о.о. Бања 
Лука. 

4. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малој хидроелектрани ''Јабланица'', привредног друштва 
''ENERGREEN'' д.о.о. Вишеград. 

5. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малој хидроелектрани ''Бук Челинац'', подносиоца ''Енергетик'' 
д.о.о. Бања Лука. 

6. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Соларним фотонапонским електранама ''БЕРКОВИЋИ 1'' – 
''БЕРКОВИЋИ 14'', подносиоца привредно друштво ''ECO ENERGY'' д.о.о. 
Требиње. 

7. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 



 

когенерацији у Малим соларним електранама ''ТУЛИ 1'' – ''ТУЛИ 4'', 
подносиоца привредно друштво ''ENERGY BUILDING'' д.о.о. Требиње. 

8. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малим соларним електранама ''Жица 1'' и ''Жица 2'', 
подносиоца привредно друштво Елинг хидроелектране д.о.о. Теслић. 
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