
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  
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Број:  01-704-2/21          
Датум: 23.12.2021. 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 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ 

да ће одржати 23. редовну сједницу у сриједу, 29. децембра 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 22. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 23. децембрa 2021. 
године, у Требињу. 

2. Разматрање приједлога Општих услова за испоруку и снабдијевање 
електричном енергијом. 

3. Разматрање приједлога Методологије за утврђивање накнаде за коришћење 
дистрибутивне мреже и обрачун цијене коришћења затвореног 
дистрибутивног система. 

4. Разматрање приједлога Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и 
премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у 
ефикасној когенерацији. 

5. Разматрање приједлога рјешења о укидању дозволе за обављање 
дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији 
Босне и Херцеговине, по захтјеву привредног друштва ''LE TRADING BH'' 
друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука.  

6. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у Малој хидроелектрани ''Самар'', подносиоца ''БУК'' д.о.о. 
Источно Сарајево. 

7. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у малим соларним електранама ''Батковићи 6'' - ''Батковићи 9'', 
подносиоца "ЕТМах" д.о.о. Бањалука.  



 

8. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије из обновљивих извора енергије у Малој соларној 
електрани ''ХТ Солар 2'', привредног друштва ''ХТ Company'' д.о.о. Требиње. 

9. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај 
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији у малим соларним електранама ''Батковићи 5'' и ''Батковићи 
10'', подносиоца "ЕТМах" д.о.о. Бањалука.  

 

 

 Предсједник 
 
 

Владислав Владичић 


