
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 

ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 

TREBINJE 

 

Требиње, 10. новембра 2022. 

САОПШТЕЊЕ 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. (педесет петој) редовној 
сједници, одржаној 10. новембра 2022. године у Требињу, разматрала је и анализирала 
питања из регулаторне надлежности, те је донијела одлуке како слиједи: 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 54. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 25. октобра 2022. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања приједлога, донесена је Одлука o висини накнаде за 
подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора.  

3. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о утврђивању трошкова рада 
Оператора система подстицаја.  

4. Након разматрања нацрта Правилника о измјени и допуни Правилника о 
методологији за утврђивање цијена јавног и резервног снабдијевања 
електричном енергијом,  утврђен је нацрт Правилника и донесен је закључак о 
јавном разматрању. 

5. Након разматрање нацрта Тарифног система за продају електричне енергије и 
коришћење дистрибутивне мреже, утврђен је нацрт Тарифног система и донесен 
је закључак о јавном разматрању. 

6. Након разматрања 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, донесено је рјешење  о давању сагласности 
на "Правила и тарифе за прикључење на транспортни систем природног гаса". 

7. Након разматрања 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, донесено је рјешење о давању сагласности на "Правила о раду транспортног 
система природног гаса". 

8. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за 
обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас, 
по захтјеву привредног друштва ''Прво гасно друштво'' Д.О.О. Зворник.  

9. Након разматрања 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, 
донесено је о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларнa 



фотонапонскa електранa "Браварија Пиле" којим се потврђује да производи 
електричну енергију користећи обновљиви извор енергије. 

10. Након разматрања 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, донесено је рјешење о издавању 
Сертификата за производно постројење Малa соларнa електранa 50 kW "МСЕ 
COMP ASTOR 50 kW" којим се потврђује да производи електричну енергију 
користећи обновљиви извор енергије. 

11. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије привредног друштва ОИЕ д.о.о. Зворник, 
утврђен је нацрт рјешења и донесен је закључак о јавном разматрању. 

 

 

 


