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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 сљедеће: 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ 

 

да ће одржати 49. редовну сједницу у четвртак, 15.  септембра 2022. 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 48. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 8. септембра 2022. 
године, у Требињу. 

2. Разматрање приједлога  Правилника о тарифној методологији и тарифном 
систему за дистрибуцију природног гаса. 

3. Разматрање приједлога Правилника о  јавном снабдијевању природним 
гасом. 

4. Разматрање захтјева за одобрење тарифа за приступ транспортном систему  
оператора транспортног система природног гаса у Републици Српској, ''ГАС-
ПРОМЕТ А.Д. ПАЛЕ'' и покретање тарифног поступка за одобрење тарифних 
ставова за кориснике транспортаног система природног гаса за зону Зворник. 

5. Разматрање захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности 
снабдијевања и трговине природним гасом, привредног друштва ''БИЈЕЉИНА 
ГАС'' д.о.о. Бијељина.  

6. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Малe соларнe електранe 
''БЕРКОВИЋИ 1-24’’, привредног друштва ''ECO ENERGY'' д.о.о. Требиње. 

7. Разматрање захтјева привредног друштва ’’ZEMX’’ д.о.о. Сребреница, за 
укидање рјешења о праву на подстицај производње електричне енергије у 
производном постројењу Мала хидроелектрана ''ШТЕДРИЋ'' и Мала 
хидроелектрана ''ШТЕДРИЋ 1''. 



 

8. Разматрање захтјева за измјену рјешења о праву на подстицај производње 
електричне енергије у производном постројењу биогасна електрана ’’BUFALO 
ENERGY GOLD-MG’’, привредног друштва ''GOLD-MG’’ д.о.о. Доњи Жабар.   

9. Разматрање захтјева за измјену рјешења о праву на подстицај производње 
електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана 
''БИСТРИЦА'', привредног друштва ''БОБАР ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК'' д.о.о. 
Калиновик.   

10. Разматрање захтјева за измјену рјешења о праву на подстицај производње 
електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ДО'',   
привредног друштва ''СТРАЈКО'' д.о.о. Берковићи. 

11. Разматрање приједлога рјешења по пријави Радомира Вујовића из Требиња, 
у вези са закључењем уговора о снабдијевању. 

 

 Предсједник 
 
 

Владислав Владичић 


