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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 55. редовну сједницу у четвртак, 10.  новембра 2022. године, са 
почетком у 9.00 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 54. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 25. октобра 2022. године, 
у Требињу. 

2. Разматрање приједлога Одлуке o висини накнаде за подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора.  

3. Разматрање приједлога рјешења за одобрење трошкова за рад Оператора 
система подстицаја. 

4. Разматрање нацрта Правилника о измјени и допуни Правилника о 
методологији за утврђивање цијена јавног и резервног снабдијевања 
електричном енергијом. 

5. Разматрање нацрта Тарифног система за продају електричне енергије и 
коришћење дистрибутивне мреже. 

6. Разматрање приједлога рјешења о давању сагласности на Правила и тарифе 
за прикључење на транспортни систем природног гаса, по захтјеву 
Акционарског друштва за транспорт и управљање транспортним системом 
природног гаса ''ГАС ПРОМЕТ'' Пале. 

7. Разматрање приједлога рјешења о давању сагласности на Правила о раду 
транспортног система природног гаса, по захтјеву Акционарског друштва за 
транспорт и управљање транспортним системом природног гаса ''ГАС 
ПРОМЕТ'' Пале. 

8. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање 
дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас, по 
захтјеву привредног друштва ''Прво гасно друштво'' Д.О.О. Зворник.  



 

9. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну фотонапонску 
електрану ''Браварија Пиле'', подносиоца ''Браварија Пиле'' д.о.о. Трн-
Лакташи. 

10. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење 
које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''COMP 
ASTOR 50 kW'', подносиоца ''COMP - ASTOR'' Ракани д.о.о. 
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