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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 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ 

да ће одржати 12. редовну сједницу у петак, 3. септембра 2021. године, са почетком 
у 08.00 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 11. редовне сједнице Регулаторне 

комисије за енергетику Републике Српске, одржане 26. августа 2021. године, у 

Требињу. 

2. Разматрање приједлога Правилника о измјенама Правилника о издавању 
сертификата за производно постројање које производи електричну енергију из 
обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији. 

3. Разматрање приједлога измјена рјешења о одобрењу права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и ефикасне 
когенерације за производна постројења: 

- Соларна фотонапонска електрана „Подроманија 2“, друштво са ограниченом 
одговорношћу за промет и производњу роба на велико и мало Соколац 
"Столарија Подроманија", 

- Соларна фотонапонска електрана „Подроманија 3“, друштво са ограниченом 
одговорношћу за промет и производњу роба на велико и мало Соколац 
"Столарија Подроманија", 

- Фотонапонска електрана „Дервента 1“, Услужно трговинско привредно 
друштво "АЛТА" д.о.о. Прњавор, 

- Мала соларна електрана „Рамићи“, „ЕIB Internationale“ друштвo за 
производњу, услуге и промет a.д. Бања Лука, 

- Мала соларна електрана „Инцел“, привредно друштво „ППА“ д.о.о. Бања 
Лука, 

- Мала соларна електрана „Угљевик“, МХ „Електропривреда Републике 
Српске“ МП а.д. Требиње, ЗП „Рудник и термоелектрана Угљевик“ а.д. 
Угљевик, 

- Мала хидроелектрана "Говза Б-Г-1-Јелеч", „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. за 
производњу и трговину и 



 

- Мала хидроелектрана "Пакленица", Мјешовити холдинг "Електропривреда 
Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће 
"Електро Добој" акционарско друштво Добој. 

4. Разматрање захтјева подносиоца Друштва са ограниченом одговорношћу за 
производњу, трговину и услуге "ЕТМакс'' Бања Лука за одобрење права на 
подстицај производње електричне енргије из обновљивих извора енергије у 
производном постројењу Мала соларна електрана "Озон 4".  

5. Разматрање захтјева подносиоца „MADRA“ друштвo са ограниченом 
одговорношћу Челинац за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора енергије у производном постројењу 
Мала соларна електрана „MADRA 3“. 

6. Разматрање захтјева подносиоца „MADRA“ друштвo са ограниченом 
одговорношћу Челинац за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора енергије у производном постројењу 
Мала соларна електрана „MADRA 4“. 

7. Разматрање захтјева подносиоца "MARКЕТ 99" д.о.о. Требиње за одобрење 
права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора 
енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Језеро 1“. 

8. Разматрање захтјева подносиоца "ЛУЧ - ИНВЕСТ'' д.о.о. Требиње" д.о.о. 
Требиње за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из 
обновљивих извора енергије у производном постројењу Мала соларна 
електрана „Језеро 2“. 

9. Разматрање захтјева подносиоца ''EURO - TRANS'' д.о.о. Невесиње за 
одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих 
извора енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Језеро 
3“. 

10. Разматрање захтјева подносиоца " SOLEL " д.о.о. Требиње за одобрење права 
на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије 
у производном постројењу Мала соларна електрана „Језеро 4“. 

11. Разматање захтјева за рјешавње спора Петра Панџе из Бање Луке, против 
Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања 
Лука. 

 

          Предсједник 
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