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ПРЕДГОВОР 
 
 
Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, који је пред вама, 
садржи детаљан преглед пословања Регулаторне комисије у 2010. години.  

Рад  Регулаторне  комисије  у  2010.  години  одвијао  се  у  складу  са  планом  пословних 
активности  и  одобреним  буџетом,  а  увијек  имајући  у  виду  основну  мисију  Регулаторне 
комисије која подразумијева успостављање и унапређење регулаторног оквира потребног 
за функционисање енергетског сектора у Републици Српској на начин који ће, у тржишним 
условима, обезбиједити сигурност снабдијевања купаца енергијом и одрживи развој кроз 
заштиту  животне  средине,  енергетску  ефикасност  и  коришћење  обновљивих  извора 
енергије. 

Дјеловање  у  оквирима  надлежности  и  обавеза  прописаних  законом,  поштовање 
унапријед  донесених  и  објављених  правила,  процедура  и  методологија,  отвореност  и 
јавност  рада  који  укључују  обавезно  консултовање  јавности  код  доношења  одлука  ‐ 
основни су принципи рада Регулаторне комисије. 

У  шестој  години  свога  рада,  Регулаторна  комисија  је  проширила  своје  активности  на 
сектор  нафте  и  деривата  нафте  издавањем  првих  дозвола  за  обављање  дјелатности 
предузећима из овог сектора.  

У  електроенергетском  сектору  су  настављене  активности  које  се  односе  на  издавање 
дозвола  за  обављање  електроенергетских  дјелатности  и  изградњу  електроенергетских 
објеката, као и надзор над примјеном прописаних услова већ издатих дозвола.  

Сектор  природног  гаса  у  Републици  Српској  је  недовољно  развијен  с  обзиром  на 
капацитете  гасне  инфраструктуре  и  број  купаца,  а  истовремено  је  оптерећен  многим 
проблемима.  Проблеми  се  првенствено  односе  на  недовољну  оспособљеност,  односно 
незадовољавајући  напредак  у  побољшању  оспособљености  појединих  предузећа  из 
сектора  природног  гаса  да  одговоре  условима  издатих  дозвола.  Комплексности  овог 
проблема значајно доприносе екстерни фактори као што су неријешено функционисање 
гасног сектора на нивоу Босне и Херцеговине и неријешени имовинско‐правни односи са 
субјектима изван Босне и Херцеговине.   

У  оквиру  надлежности  која  се  односи на  заштиту  купаца,  Регулаторна  комисија  је  своје 
активности  у  2010.  години  усмјерила  на  спречавање  или  ограничавање  монополског  и 
нетранспарентног  понашања  дистрибутивних  предузећа  и  на  рјешавање  спорова  по 
појединачним захтјевима купаца електричне енергије. 

У сарадњи са Министарством индустрије, енергетике и рударства, Регулаторна комисија је 
припремила  Уредбу  о  производњи  и  потрошњи  енергије  из  обновљивих  извора  и 
когенерације  и  наставила  активности  на  припреми    и  доношењу  прописа  о  кориштењу 
обновљивих  извора  енергије  с  циљем  да  се  успостави  јасан  и  унапријед  познат 
регулисани  оквир  за  инвестициона  улагања  у  обновљиве  изворе  енергије  у  Републици 
Српској. 

Од  активности  које  се  односе  на  сарадњу  са  другим  институцијама,  треба  издвојити 
учешће  Регулаторне  комисије  у  имплементацији  Уговора  о  успостављању  Енергетске 
заједнице и изради Стратегије развоја енергетике Републике Српске. 
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Цијенећи  значај  и  потребу  сталног  стручног  оспособљавања  запослених  и  публиковања 
резултата њиховог рада за унапређење капацитета институције, Регулаторна комисија је и 
овој проблематици посветила дужну пажњу. 

У  извјештају  је  дат  Извјештај  независног  ревизора  са  ревидованим  финансијским 
извјештајима Регулаторне комисије за 2010. годину. 

Други  дио  овог  извјештаја,  насловљен  као  Регулаторни  извјештај,  који  садржи  основне 
показатеље  тржишта  електричне  енергије,  природног  гаса  и  нафте  и  деривата  нафте  у 
Републици  Српској,  припремљен  је  тако  да  је  прилагођен    форми извјештавања  која  се 
примјењује у земљама Европске уније и земљама потписницама Уговора о успостављању 
Енергетске заједнице и као такав примјенљив је за упоредне анализе. 

Сматрамо да презентовањем информација на начин како је то учињено у овом извјештају, 
Регулаторна  комисија  обезбјеђује  извјештавање  о  свом  раду  у  складу  са  чланом  26. 
Закона о енергетици Републике Српске. 

 
 
 
 

                    Миленко Чокорило 
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УВОД 
 
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске као самостална,  специјализована, 
непрофитна и независна организација припремила је овај Извјештај о свом раду за 2010. 
годину  као  интегрисан  текст  који  обухвата  информације  о  активностима  Регулаторне 
комисије  које  су  обиљежиле  протеклу  годину  као  и  стање  у  енергетском  сектору  у 
Републици Српској.  
Дјелокруг рада и надлежности Регулаторне комисије су прописане Законом о енергетици, 
Законом о електричној енергији, Законом о гасу и Законом о нафти  и дериватима нафте.  
Закон о енергетици, чланом 26. прописује обавезу Регулаторној комисији, као независном 
тијелу,  да  поднесе  Извјештај  о  свом  раду  Народној  скупштини  Републике  Српске,  на 
усвајање.  

Први  дио  извјештаја  је  подијељен  на  неколико  цјелина,  у  којима  су  представљене 
најзначајније активности Регулаторне комисије које се односе на: 

- показатеље  о  броју  одржаних  редовних  сједница,  интерних  састанака  и  јавних 
расправа као и број и врсте донесених аката,  

- активности у сектору електричне енергије, 
- активности у сектору природног гаса, 
- активности у сектору нафте и деривата нафте, 
- сарадњу, 
- запослене у Регулаторној комисији и 
- финансирање и финансијске показатеље пословања. 

У  другом  дијелу  извјештаја  дат  је  регулаторни  извјештај  о  функцинисању  енергетског 
сектора  и  тржишта  електричне  енергије,  природног  гаса  и  нафте  и  деривата  нафте  у 
Републици  Српској,  прилагођен форми извјештавања  за  земље  Европске  уније  и  земље 
потписнице Уговора о оснивању Енергетске заједнице. 
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А. АКТИВНОСТИ РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ НА РЕГУЛАЦИЈИ ЕНЕРГЕТСКОГ СЕКТОРА У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 

1. Правни основ за регулацију енергетског сектора и надлежности 
Регулаторне комисије 

Правни основ за регулацију енергетског сектора, на основу којих Регулаторна комисија спроводи 
своје активности, чине: 
- закони: 

 Закон о енергетици (Службени гласник Републике Српске, број 49/09),  

 Закон  о  електричној  енергији  –  пречишћени  текст  (Службени  гласник  Републике 
Српске 8/08, 34/09,  92/09 и 1/11), 

 Закон о гасу Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 86/07)  и  

 Закон о нафти и дериватима нафте (Службени гласник Републике Српске, број 36/09) и  
-  подзаконска акта: 

 Одлука  о  именовању  предсједника  и  Одлуке  о  именовању  чланова  Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 
128/06 и 116/09), 

 Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвајању Буџета Регулаторне комисије 
за енергетику Републике Српске за 2010. годину (Службени гласник Републике Српске, 
број 16/10), 

 Статут  Регулаторне  комисије  за  енергетику  Републике  Српске  ‐  пречишћени  текст 
(Службени гласник Републике Српске, број 6/10), 

 Етички  кодекс  за  чланове  и  запослене  у  Регулаторној  комисији  за  енергетику 
Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 49/04), 

 Пословник  о  раду  Регулаторне  комисије  за  енергетику  Републике  Српске  (Службени 
гласник Републике Српске, број 59/10), 

 Одлука о регулаторној накнади за 2010. годину (Службени гласник Републике Српске, 
број 18/10), 

 Одлука  о  висини  једнократних  регулаторних  накнада  (Службени  гласник  Републике 
Српске, број 16/09), 

 Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом (Службени гласник 
Републике Српске, број 85/08 и 79/10), 

 Правилник о издавању дозвола (Службени гласник Републике Српске, број 39/10), 

 Правилник  о  тарифној  методологији  и  тарифном  поступку  за  електричну  енергију  
(Службени гласник Републике Српске, број 61/05), 

 Одлука  о  тарифном  систему  за  продају  електричне  енергије  у  Републици  Српској 
(Службени гласник Републике Српске, број 28/06, 40/06, 59/07 и 114/07), 

 Правилник о методологији за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну 
мрежу (Службени гласник Републике Српске, број  123/08), 

 Правилник  о  тарифној  методологији  у  систему  транспорта,  дистрибуције, 
складиштења и снабдијевања прирoдним гасом (Службени гласник Републике Српске, 
број 9/09), 

 Одлука  о  садржају  и  форми  образаца  у  тарифном  поступку  (Службени  гласник 
Републике Српске, број 65/05), 

 Одлука о одређивању образаца захтјева за одобрење цијена и тарифа и образаца за 
техничке  и  финансијске  податке  (Службени  гласник  Републике  Српске,  број  65/05  и 
59/07), 

 Правилник  о  стицању  статуса  квалификованог  купца  (Службени  гласник  Републике 
Српске, број 88/06 и број 29/10), 
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 Правилник  о  јавним  расправама  и  рјешавању  спорова  и  жалби  (Службени  гласник 
Републике Српске, број 70/10), 

 Правилник о повјерљивим информацијама (Службени гласник Републике Српске, број 
10/07), 

 Правилник о извјештавању (Службени гласник Републике Српске, број 70/10), 

 Одлука  о  јединственом  регулаторном  контном  плану  (Службени  гласник  Републике 
Српске, број  39/10) и 

 Правилник  о  раду,  унутрашњој  организацији  и  систематизацији  радних  мјеста 
Регулаторне  комисије  за  енергетику  Републике  Српске –  пречишћени  текст,  број 01‐
126‐4/9 од 09.12.2009. године. 

Основне надлежности Регулаторне комисије у сектору електричне енергије су прописане Законом 
о електричној енергији ‐ пречишћени текст, а односe се на сљедеће: 

а) надзор и регулисање односа између произвођача, дистрибутера, снабдјевача,  трговаца и 
купаца електричне енергије, 

б) прописивање  методологије  и  критеријума  за  утврђивање  тарифа  за  коришћењe 
дистрибутивне мреже и  тарифа за  снабдијевање неквалификованих купаца електричном 
енергијом  и  методологије  за  утврђивање  накнаде  за  прикључење  на  дистрибутивну 
мрежу, 

в) доношење тарифног система за продају електричне енергије и коришћење дистрибутивне 
мреже, 

г) утврђивање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и тарифних ставова за 
неквалификоване купце, 

д) утврђивање цијена електричне енергије на прагу електране, 

ђ)    издавање  и  одузимање  дозвола  за  обављање  дјелатности:  производње,  дистрибуције, 
снабдијевања  тарифних  купаца  електричном  енергијом  и  трговине  и  снабдијевања 
електричном  енергијом  на  територији  БиХ,  те  дозвола  за  изградњу  електроенергетских 
објеката, 

е) доношење општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, 

ж) заштиту купаца електричне енергије и 

з) заштиту  произвођача  електричне  енергије  и  квалификованих  купаца  и  других  корисника 
дистрибутивне мреже којима  је неосновано одбијен приступ мрежи или су незадовољни 
условима приступа. 

У  сектору  природног  гаса,  надлежност  и  одговорност  Регулаторне  комисије  за  енергетику 
Републике Српске прописани су Законом о гасу и обухватају сљедеће: 

а) утврђивање  методологије  за  обрачунавање  трошкова  производње,  транспорта, 
дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом, 

б) утврђивање методологије за обрачунавање трошкова прикључења на мрежу, 

в) доношење  тарифног  система  за  обрачунавање  цијене  за  коришћење  система  за 
производњу, транспорт, дистрибуцију, складиштење природног гаса и тарифног система за 
обрачун цијена природног гаса за снабдијевање тарифних купаца, 

г) утврђивање  критеријума  и  прописивање  услова  за  добијање,  измјену  и  одузимање 
дозвола  за  обављање  дјелатности,  те  рјешавање  у  поступку  за  добијање,  измјене  и 
одузимање дозвола за обављање дјелатности у сектору природног гаса, 

д) рјешавање  по  жалби  на  рјешење  оператора  транспортног  и  дистрибутивног  система  у 
поступцима  давања  одобрења  за  коришћење  мреже  и  одобрења  за  прикључење  на 
мрежу, 
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ђ)  утврђивање  минималне  годишње  потрошње  природног  гаса  којом  се  стиче  статус 
квалификованог купца и утврђивање статуса,  те вођење регистра квалификованих купаца 
природног гаса, 

е) давање  сагласности  на  правила  рада  транспортне  мреже  природног  гаса  у  Републици 
Српској,  правила  рада  дистрибутивне  мреже  природног  гаса  и  на  опште  услове  за 
снабдијевање природним гасом и 

ж) давање  сагласности  енергетским  субјектима  на  цијене  услуга  и  цијене  снабдијевања 
природним гасом. 

У  сектору  нафте  и  деривата  нафте,  Регулаторна  комисија  за  енергетику  Републике  Српске 
надлежна је да: 

а) утврђује методологије за обрачун трошкова транспорта нафте нафтоводима и транспорта 
деривата нафте продуктоводима, 

б) доноси  тарифни  систем  за  обрачун  цијене  за  коришћење  нафтовода,  односно 
продуктовода, 

в) одобрава цијене за коришћење нафтовода, односно продуктовода, 

г) утврђује  критеријуме  и  прописује  услове  за  добијање,  измјену,  допуну  и  одузимање 
дозволе  за  обављање  дјелатности,  рјешава  у  поступку  за  добијање,  измјену,  допуну  и 
одузимање дозволе  за  обављање дјелатности  у  области нафте и деривата нафте и  води 
регистар  издатих  дозвола  и  привремено  или  трајно  одузетих  дозвола  за  обављање 
дјелатности у области нафте и деривата нафте, 

д) рјешава у другом степену по жалби, 

ђ)  врши  надзор  над  обављањем  дјелатности  за  које  издаје  дозволе  у  области  нафте  и 
деривата нафте у складу са законом и начелима утврђеним законом, укључујући праћење 
примјене тарифних система и методологија за приступ и коришћење нафтовода, односно 
продуктовода и 

е) обавља и друге послове у складу са законом.  

2. Кључне активности  Регулаторне комисије 

2.1 Сједнице, састанци и јавне расправе 

У току 2010. године Регулаторна комисија је одржала 18 редовних сједница и 24 интерна састанка. 
На редовним сједницама разматрана су и донесена акта из регулаторне надлежности у складу са 
Законом  о  енергетици,  Законом  о  електричној  енергији,  Законом  о  гасу  и  Законом  о  нафти  и 
дериватима  нафте,  а  на  интерним  састанцима  су  разматрана  питања  и  усвајани  акти 
организационо  ‐  административне  природе.  У  табели  1  су  дати  подаци  о  структури  и  броју 
усвојених аката на редовним сједницама и интерним састанцима.  

Редовне сједнице  –  18  Интерни састанци – 24 

Врста документа са 
редовне сједнице 

Број 
Врста документа са 
интерног састанка

Број 

Усвојене одлуке  10 Усвојене одлуке 68

Усвојена рјешења  51 Усвојена рјешења 16

Усвојени закључци  55  Усвојени закључци  15 

Усвојени општи акти из 
регулаторне надлежности 

8  Усвојени правилници  1 

Обавјештења за јавност  42 Упутства 1 
Записници  18 Записници  24

Табела 1 - Структура и број донесених докумената 
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Регулаторна комисија, уважавајући начело јавности свог рада, је одржала више јавних расправа у 
складу са Правилником о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби. У току 2010. године, 
Регулаторна комисија је одржала 21 јавну расправу и то: 

‐   у поступцима доношења општих нормативних аката и 
‐      у поступцима издавања дозвола за:  

 обављање електроенергетских дјелатности, 

 обављање дјелатности из сектора природног гаса, 

 обављање дјелатности из сектора нафте и деривата нафте и 

 изградњу електроенергетских објеката.  

У табели 2 приказан је број јавних расправа по врсти: 

Врста јавне 
расправе 

Правила 
и 

прописи

Издавање 
дозволе 

Тарифе и 
тржиште 

Рјешавање 
спорова 

Укупан број 
одржаних 
расправа

Опште јавне 
расправе 

8  12    ‐  20 

Техничке 
расправе 

1  ‐    ‐  1 

Формалне 
расправе 

‐    ‐  ‐   

УКУПНО  9  12 21

Табела 2 - Структура и број јавних расправа 
 

2.2 Регулисање сектора електричне енергије 

2.2.1  Доношење и одобравање правила и прописа 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, у оквиру своје надлежности, током 2010. 
године донијела више нормативних аката у сектору електричне енергије. 
Такође,  Регулаторна  комисија  у  складу  са  својим  надлежностима,  прописаним  законом,  даје 
сагласност на више докумената из сектора електричне енергије. 

2.2.1.1 Правилник о измјенама и допунама правилника о стицању статуса квалификованог 
купца 

Чланом  48.  Закона  о  електричној  енергији  дато  је  у  надлежност  Регулаторној  комисији 
прописивање  критеријума  за  стицање  статуса  квалификованог  купца.  Регулаторна  комисија  је  у 
септембру  2006.  године  донијела  Правилник  о  стицању  статуса  квалификованог  купца  који  је 
прописао услове,  критеријуме и поступак  за  стицање статуса  квалификованог  купца. Правилник, 
такође, уређује права и обавезе квалификованог купца и снабдјевача квалификованих купаца, као 
и динамику отварања тржишта. Циљ доношења овог правилника је постепено отварање тржишта 
електричне енергије у Републици Српској и Босни и Херцеговини.  

Основни разлог за доношење Правилника о измјенама и допунама правилника о стицању статуса 
квалификованог  купца  су  измјене  и  допуне  Закона  о  електричној  енергији,  као  и  потреба  за 
измјеном појединих одредби овог правилника у циљу скраћења рокова за промјену снабдјевача. 
Регулаторна комисија  је,  по окончању процедуре,  донијела Правилник о измјенама и допунама 
правилника  о  стицању  статуса  квалификованог  купца  на  6.  редовној  сједници  која  је  одржана 
25.03.2010. године.  
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2.2.1.2 Одлука о јединственом регулаторном контном плану и Упутство за примјену 
јединственог регулаторног контног плана 

Регулаторна  комисија  је  у  складу  са  својим  надлежностима  из  Закона  о  електричној  енергији  у 
фебруару 2007. године донијела Одлуку о јединственом регулаторном контном плану и Упутство 
за примјену  јединственог регулаторног контног плана који су,  у сврху извјештавања Регулаторне 
комисије,  били  обавезујући  за  предузећа  у  електроенергетском  сектору  којима  Регулаторна 
комисија утврђује цијену производа или услуга. 

Разлог за поновну израду ових аката је ступање на снагу новог Закона о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 36/09) који обухвата рјешења која су 
усаглашена  са  захтјевима  садржаним  у  директивама  Европске  уније  и  примјени Међународних 
рачуноводствених  стандарда  и  Међународних  стандарда  финансијског  извјештавања,  те 
прилагођавање новом билансном контном оквиру Републике Српске и проширење надлежности 
Регулаторне комисије на сектор природног гаса. Регулаторна комисија је, по окончању процедуре 
за  доношење  аката,  на  својој  7.  редовној  сједници  одржаној  13.04.2010,  усвојила  Одлуку  о 
јединственом  регулаторном  контном  плану  и  Упутство  за  примјену  јединственог  регулаторног 
контног плана. 

2.2.1.3 Правилник о издавању дозвола 

Регулаторна  комисија  је донијела нови Правилник о издавању дозвола на 7.  редовној  сједници 
која је одржана 13.04.2010. године.  
Основни  разлог  за  доношење  новог  Правилника  је  проширење  надлежности  Регулаторне 
комисије  и  на  друге  области  енергетике  ‐  природног  гаса  и  нафте.  Када  је  у  питању  сектор 
електричне  енергије,  у  новом  Правилнику  је  извршена  рационализација  и  измјена  појединих 
одредби у односу на претходну верзију Правилника. 

2.2.1.4 Правилник о извјештавању 

Регулаторна комисија  је,  у  складу са својим надлежностима из Закона о електричној енергији,  у 
јуну 2007. године донијела Правилник о извјештавању којим се ближе уређују обавезе корисника 
дозвола  за  обављање  електроенергетских  дјелатности  да  достављају  извјештаје,  податке, 
информације  и  друга  документа  Регулаторној  комисији,  као  и  садржај,  начин  и  рокови 
извјештавања.  
Разлози  за  израду  новог  Правилника  о  извјештавању  су  измјене  и  проширење  постојећих 
образаца о извјештавању у складу са захтјевима проистеклим из обавезе извјештавања Енергетске 
заједнице  и  примјене  методологије  EUROSTAT‐а1,  те  проширење  надлежности  Регулаторне 
комисије  на  сектор  природног  гаса.  Регулаторна  комисија  је,  по  окончању  процедуре  за 
доношење  аката,  на  својој  12.  редовној  сједници,  одржаној  30.06.2010,  усвојила  Правилник  о 
извјештавању. 

2.2.1.5 Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом 

Измјеном одредби  Закона о електричној  енергији и доношењем одређених подзаконских  аката 
указала се потреба измјене Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом (у 
даљем тексту: Општи услови) ради усклађивања са одредбама Закона о електричној енергији као 
и  прецизирања  појединих  одредби  на  основу  досадашњег  искуства  у  примјени Општих  услова. 
Након  спровођења  прописаних  процедура  које  се  односе  на  израду  и  доношење  подзаконских 
аката,  почевши  од  израде  нацрта  акта,  одржавања  јавне  расправе  и  остављеног  рока  за 
подношење  коментара  јавности,  Регулаторна  комисија  је  на  14.  редовној  сједници,  одржаној 
04.08.2010. године, донијела Одлуку о измјенама и допунама Општих услова. 

                                                 
1 EUROSTAT је институција за статистику Европске уније 
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2.2.1.6 Правилник о издавању сертификата за производно постројење које производи 
електричну енергију користећи обновљиве изворе енергије или у ефикасној 
когенерацији 

Закон  о  енергетици  детаљније  прописује  начин  регулације  и  коришћења  обновљивих  извора 
енергије  и  ефикасне  когенерације.  Овим  законом  је  дефинисана  надлежност  Регулаторне 
комисије, као и Владе Републике Српске у погледу доношења подзаконских аката из ове области. 
Поред наведеног, законом је предвиђено доношење више посебних подзаконских аката, који би 
међусобно  били  повезани.  Регулаторна  комисија  је  закључком  бр.  Р‐15‐602‐97/10  на  својој  15. 
редовној  сједници  одржаној  10.09.2010.  године  из  тих  разлога  обуставила  поступак  доношења 
Правилника  о  квалификованом  произвођачу  и  подстицају  производње  електричне  енергије  из 
обновљивих  извора  и  комбиноване  производње  топлотне  и  електричне  енергије  и  поступак 
доношења  Одлуке  о  висини  премија  и  гарантованих  откупних  цијена  електричне  енергије 
произведене  у  квалификованим  електранама  и  ефикасним  когенерацијским  постројењима  чији 
нацрти  су  усвојени  18.  априла  2008.  године.  На  истој  редовној  сједници  утврђен  је  Нацрт 
Правилника  о  издавању  сертификата  за  производно  постројење  које  производи  електричну 
енергију користећи обновљиве изворе енергије или у ефикасној когенерацији. У поступку  јавног 
разматрања,  28.09.2010.  године  одржана  је  општа  јавна  расправа.  Процес  на  доношењу 
Правилника настављен  је у 2011.  години. Коначно доношење овог правилника и осталих аката у 
вези  са  подстицањем  производње  електричне  енергије  из  обновљивих  извора  и  ефикасне 
когенерације очекује се у 2011. години. 

2.2.1.7 Правилник о  јавним расправама и рјешавању спорова и жалби 

Регулаторна  комисија  је  донијела  нови Правилник о  јавним расправама и  рјешавању  спорова и 
жалби на својој 12. редовној сједници одржаној 30.06.2010. 

Циљ доношења овог правилника  је да обезбиједи транспарентно, ефикасно и економично  јавно 
расправљање  у  поступцима  доношења  општих  аката,  издавања  и  одузимања  дозвола  за 

обављање  енергетских  дјелатности,  тарифним  поступцима  и  поступцима  рјешавања  спорова  и 
жалби на енергетском тржишту и доношење праведне одлуке. 

Разлог  доношења  новог  Правилника  о  јавним  расправама  и  рјешавању  спорова  и  жалби  је 

условљен  одбредбама  Закона  о  енергетици  и  измјенама  и  допунама  Закона  о  електричној 
енергији,  којим  је  измијењен  назив  и  састав  Регулаторне  комисије,  односно  проширене 
надлежности  Регулаторне  комисије  и  на  друге  области  енергетике    ‐    природног  гаса  и  нафте. 
Овим  Правилником  Регулаторна  комисија  прописује  поступак  јавности  свога  рада,  поступак 
рјешавања  спорова  и  жалби  учесника  на  тржишту  електричне  енергије  и  поступак  рјешавања 
жалби  на  тржишту  природног  гаса  и  нафте  и  деривата  нафте  у  складу  са  одредбама  закона  из 
области енергетике. 

2.2.2  Издавање дозвола 

Једна  од  кључних  активности  Регулаторне  комисије  је  и  издавање  дозвола  за  обављање 
енергетских дјелатности за које је надлежна, издавање дозвола за изградњу електроенергетских 
објеката инсталисане снаге изнад 1 MW, као и надзор над поштовањем услова издатих дозвола. 
Од укупно 49 дозвола, које су тренутно на снази, у сектору електричне енергије је 37, од којих је у 
току 2010. године издато 11, а једна дозвола је измијењена на захтјев корисника. Врста дозволе, 
услови  дозволе,  рјешење  о  издавању  дозволе,  као  и  рок  важења,  објављени  су  у  Збирном 
регистру издатих дозвола на интернет страници www.reers.ba. 

У  табели  3  су  приказани  поступци  за  издавање  дозвола  за  обављање  дјелатности  у  сектору 
електричне  енергије,  те  за  изградњу  електроенергетских  објеката  снаге  изнад  1  МW  које  је,  у 
2010. години, водила Регулаторна комисија на основу запримљених захтјева.  
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Корисник 
дозволе/подносилац 

захтјева 
Врсте дозволе 

Статус и периoд 
важења 

Напомена 

"Енерголинија" 
д.о.о. Зворник 

Дозвола за обављање 
дјелатности производње 
електричне енергије 

Дозвола издата, 
29.01.2010. на 
период од двије 
године

 

Дозвола за обављање 
дјелатности трговине и 
снабдијевања електричном 
енергијом на територији 
БиХ 

Дозвола издата, 
30.06.2010. на 
период од двије 
године 

 

ЕРС д.о.о. мале 
хидроелектране 

Бања Лука 

Дозвола за обављање 
дјелатности производње 
електричне енергије у МХЕ 
“Сућеска Р‐С‐1” 

Дозвола издата, 
10.09.2010. на 
период од двије 
године  

 

Дозвола за изградњу  МХЕ 
“Сућеска Р‐С‐2” 

Дозвола издата, 
26.11.2010. на 
период од двије 
године

 

"Бобар Таубингер 
Електрик" д.о.о Брод 

на Дрини, Фоча 

Дозвола за изградњу МХЕ 
“Бистрица Б‐5а”  

Поступак 
обустављен 

Закључком број 
01‐560‐7/10 од 
18.02.2010. 
захтјев одбачен 
као 
некомплетан

Дозвола за обављање 
дјелатности производње 
електричне енергије у “МХЕ 
Бистрица Б‐5а” 

Поступак у току  

 

"ЛТС" д.о.о. Бања 
Лука 

Дозвола за обављање 
дјелатности трговине и 
снабдијевања електричном 
енергијом на територији 
БиХ  

Дозвола издата, 
25.03.2010. на 
период од двије 
године 

 

"TECHNOR ENERGY 
AS" 

д.o.o. Бања Лука 

Дозвола за изградњу “ХЕ 
Цијевна 1”, на ријеци Босни 

Поступак 
у току 

 

Дозвола за изградњу “ХЕ 
Цијевна 2”, на ријеци Босни 

 

Дозвола за изградњу “ХЕ 
Цијевна 4”, на ријеци Босни 

 

Хидроелектране 
“Бистрицa" 
д.о.о Фоча 

Дозвола за изградњу МХЕ 
“Бистрица Б‐1” 

Дозвола издата, 
23.12.2010. на 
период од шест 
година

 

Дозвола за изградњу МХЕ 
“Бистрица Б‐2а” 

Дозвола издата, 
23.12.2010. на 
период од шест 
година
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Корисник 
дозволе/подносилац 

захтјева 
Врсте дозволе 

Статус и периoд 
важења 

Напомена 

Дозвола за изградњу МХЕ 
“Бистрица Б‐3” 

Дозвола издата, 
23.12.2010. на 
период од шест 
година

 

Дозвола за изградњу МХЕ 
“Јањина Ј‐1” 

Дозвола издата, 
23.12.2010. на 
период од четири 
године

 

МХ "ЕРС" ЗЕДП 
"Електро‐Бијељина" 

а.д. Бијељина 

Дозвола за изградњу 
трафостанице 35/10 kV 
Цапарде 

Дозвола издата, 
13.04.2010. на 
период од три 
године

 

МХ "ЕРС" ЗП "Електро 
Добој" а.д. Добој 

Дозвола за изградњу ХЕ 
"Цијевна 3" на ријеци Босни

Дозвола издата, 
04.08.2010. на 
период од пет 
година

 

"ЕФТ ‐ Рудник и 
Термоелектрана 
Станари" д.о.о. 

Станари 

Дозвола за изградњу ТЕ 
Станари – измјене дозволе 

Измјена дозволе, 
26.11.2010. 

 

Табела 3 ‐ Преглед поступака по захтјевима за издавање дозвола у сектору  електричне 
енергије у 2010. 

Неопходно  је  навести  да  су  процедуре  Регулаторне  комисије  јасне  и  прецизне  и  захтијевају 
достављање прописане документације (доказа) и испуњење неопходних критеријума за издавање 
дозволе.  До  евентуалног  продужења  поступка  најчешће  долази  због  подношења  некомплетне 
документације од стране подносиоца захтјева. 

2.2.3  Надгледање пословних активности корисника дозвола 

Надгледање  пословних  активности  обухвата  надзорне  провјере  које  се  обављају  у  сједишту 
корисника дозвола и анализирање података и информација достављених кроз поступак редовног 
или  ванредног  извјештавања,  те  доношење  мјера  за  отклањање  неправилности  у  погледу 
поштовања услова издатих дозвола.  

2.2.3.1 Надзорне провјере 

У  складу  са одредбама  закона, Правилника о издавању дозвола и издатих дозвола Регулаторна 
комисија  је,  у  току 2010.  године, наставила обављање надзорних провјера предузећа корисника 
дозвола  за  обављање  енергетских  дјелатности  и  дозвола  за  изградњу  електроенергетских 
објеката.  Планови обављања надзорних провјера донесени  су на основу  утврђеног  оперативног 
плана Регулаторне комисије.  

Провјере  су  рађене  у  циљу  праћења  усаглашености  рада  лиценцираних  предузећа  са  условима 
издатих  дозвола,  те  утврђивања  нивоа  проведених  мјера  од  стране  корисника  дозволе  по 
рјешењима са претходних надзорних провјера и припремљености појединих предузећа за процес 
отварања тржишта. Извјештај са надзорне провјере садржи утврђено стање у погледу поштовања 
услова  дозволе  и  утврђене  неправилности  коришћења  дозволе.  Извјештаје  са  надзорних 
провјера,  чији  саставни  дио  су  и  приједлози  корективних  мјера  за  отклањање  неправилности, 
Регулаторна  комисија  је  достављала  на  коментарисање  корисницима  дозволе.  Након  анализе 
достављених извјештаја са надзорних провјера и приспјелих коментара, Регулаторна комисија  је 
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рјешењем прописивала мјере за отклањање утврђених недостатака које садржe и рок отклањања 
недостатака као и извјештавање о извршености прописане мјере у циљу поштовања услова издате 
дозволе. У 2010. години извршене су провјере код сљедећих корисника дозвола: 

o ''Руднап''  д.о.о  Бања  Лука,  редовна  надзорна  провјера  дозволе  за  обављање  дјелатности 
трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине; 

o Мjeшовити  Холдинг  "Електропривреда  Републике  Српске"‐  Матично  предузеће  а.д. 
Требиње,  редовна  надзорна  провјера  дозволе  за  обављање  дјелатности  трговине  и 
снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине; 

o  МХ "ЕРС" ЗЕДП "Електро‐Бијељина" а.д. Бијељина, редовна надзорна провјера, дозволе за 
обављање дјелатности: 
- снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, 
- дистрибуције електричне енергије и 
- производње електричне енергије; 

o МХ  ЕРС  ЗП  "Хидроелектране  на  Требишњици"  а.д.  Требиње,  редовна  надзорна  провјера 
дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије; 

o "ENERGY  FINANCING  TEAM"  д.o.o  Требиње,  редовна  надзорна  провјера  дозволе  за 
обављање  дјелатности  трговине  и  снабдијевања  електричном  енергијом  на  територији 
Босне и Херцеговине и 

o МХ  ЕРС  ЗП  “Хидроелектране  на  Врбасу”  АД  Мркоњић  Град,  редовна  надзорна  провјера 
дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије. 

Завршена  је  израда  извјештаја  са  надзорних  провјера  обављених  у  четвртом  кварталу  2009. 
године: 
o ЗП  ''РиТЕ  Угљевик'',  АД  Угљевик,  корисник дозволе  за  обављање дјелатности  производње 

електричне  енергије.  Извјештај  са  надзорне  провјере  и  Рјешење  о  предузимању  мјера 
достављено кориснику дозвола 18.02.2010. године. 

o МХ ''ЕРС'' ЗП "Електро Добој" АД Добој, корисник дозволе за обављање дјелатности: 
- снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и 
- дистрибуције електричне енергије.  

Извјештај  са  надзорне  провјере  и  Рјешење  о  предузимању  мјера  достављено  кориснику 
дозвола 01.02.2010. године. 

o "ЕФТ  ‐  Рудник  и  термоелектрана  Станари"  д.о.о  Станари,  корисник  дозволе  за  изградњу 
електроенергетског  објекта.  Извјештај  са  надзорне  провјере  и  Рјешење  о  предузимању 
мјера достављено кориснику дозвола 11.03.2010. године. 

2.2.3.2  Извјештавање 

Надгледање  пословних  активности  корисника  дозвола  се,  осим  кроз  спровођење  надзорних 
провјера,  врши  и  кроз  процес  редовног  извјештавања.  Условима  дозвола  свим  корисницима 
дозвола  је  прописана  обавеза да  у  периоду  важења дозволе  редовно извјештавају  Регулаторну 
комисију у складу са Правилником о извјештавању. 

Током  надзорних  провјера  у  електроенергетским  предузећима  које  су  обављене  у  току  2010. 
године, скренута је пажња и инсистирано је да се процес извјештавања побољша и употпуни ради 
што  ефикаснијег  прибављања  и  коришћења  поузданих  података  који  су  нарочито  значајни 
приликом тарифних поступака, те су у рјешењима са надзорних провјера изрицане мјере кад је у 
питању извјештавање. Може  се  констатовати да  је  напредак  у  извјештавању евидентан,  иако  је 
потребно још доста радити на његовом употпуњавању. 
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2.2.4  Регулација цијена и отварање тржишта електричне енергије 

2.2.4.1  Тарифни поступци 

У току 2010. године није било захтјева за промјену цијена и тарифа у електроенергетском сектору, 
те Регулаторна комисија није  водила  тарифне поступке,  а  примјењивали  су  се  тарифни  ставови, 
утврђени у тарифном поступку вођеном крајем 2009. године, који су на снази почев од 01.01.2010. 
године. 

2.2.4.2  Тржиште електричне енергије 

Дјелатности  које  се  обављају  у  сектору  електричне  енeргије  могу  се  подијелити  на монополске 
(мрежне дјелатности ‐ управљање преносном и дистрибутивном мрежом електричне енергије) и 
дјелатности које се могу обављати у тржишним условима (производња, трговина и снабдијевање 
купаца  електричном  енергијом).  Монополске  дјелатности  су  предмет  потпуне  регулације  од 
стране  надлежног  тијела,  док  "тржишне"  дјелатности  захтијевају  процес  либерализације  услова 
њиховог  обављања,  односно  увођење  таквих  тржишних  механизама  у  којима  ће  се  моћи 
остварити њихов тржишни карактер.  

У  члану  1.  Закона  о  електричној  енергији  прописан  је  циљ  закона  у  смислу  да  он  "тежи  да 
промовише  постепену  либерализацију  националног  тржишта  електричне  енергије  слиједећи 
принципе  недискриминације  и  равноправности  лица  и  својине“,  а  Регулаторна  комисија, 
утврђивањем  цијена  за  коришћење  дистрибутивне  мреже  и  прописивањем  услова  отварања 
тржишта, доприноси остваривању овог циља. 

Када  је  у  питању  процес  отварања  тржишта,  чији  је  један  од  основних  циљева  успостављање 
права  купцима на избор  снабдјевача  електричном енергијом и обратно,  омогућавање  једнаких, 
транспарентних и непристрасних услова снабдјевачима да врше дјелатност снабдијевања купаца 
електричном  енергијом,  треба  истаћи  да  без  обзира  на  то  што  су  доношењем  Правилника  о 
стицању статуса квалификованог купца у септембру 2006.  године створене основне претпоставке 
за  излазак  квалификованих  купаца  (сви  купци  осим  купаца  из  категорије  домаћинстава  који  то 
право  стичу  01.01.2015.  године)  на  тржиште,  до  сада  ниједан  купац  у  Републици  Српској  није 
искористио то право. 

Правилником о стицању статуса квалификованог купца прописано је да у току прелазног периода, 
који  траје  до  01.01.2012.  године,  сви  квалификовани  купци  имају  право  на  избор  начина 
снабдијевања  (као  квалификовани  или  као  тарифни)  и  право  на  резервног  снабдјевача. 
Правилником  је  такође  прописано  да  ће  Регулаторна  комисија,  благовремено,  прије  истека 
прелазног  периода  дефинисати  право  крајњег  купца  на  универзалну  услугу  снабдијевања 
електричном енергијом,  укључујући и право на резервног  снабдјевача,  као и  услове под  којима 
крајњи купци могу остварити то право. 

У  току 2010.  године Регулаторна комисија  је  наставила  спровођење  хармонизованих активности 
на  отварању  тржишта  електричне  енергије  са  осталим  регулаторним  тијелима  у  Босни  и 
Херцеговини, те радила на анализи основних предуслова и препрека за успјешно функционисање 
тржишта  у  Босни  и  Херцеговини2,  а  праћена  је  и  израда  Студије  Свјетске  банке  о  отварању 
велепродајног  тржишта  у  Југоисточној  Европи3,  те  анализиране  њене  препоруке.  Поред  тога 
анализирана  су  тржишта  у  другим  европским  земљама,  а  прије  свега  у  региону  Југоисточне 
Европе,  у  циљу  побољшања  могућности  за  отварања  тржишта  у  Републици  Српској  и  Босни  и 
Херцеговини и његово ефикасно функционисање. 

                                                 
2 Урађен  документ:  "Препреке,  предуслови  и  рјешења  за  успјешно  функционисање  тржишта  у  Босни  и 
Херцеговини" 
3 Poyry Management Consulting, Nord pool Consulting: "South East Europe Whoolesale Market Opening",  July 
2010. 
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Ове  активности  су  интензивно  настављене  и  у  току  2011.  године,  а  све  у  циљу  доношења 
благовремених  измјена  и  допуна  Правилника  о  квалификованом  купцу  и  прописивања  права 
квалификованих  купаца  након  01.01.2012.  године,  када  истиче  прелазни  период  у  току  кога  су 
квалификовани купци имали право да се по свом избору снабдијевају као тарифни купци.  

2.2.5  Заштита купаца електричне енергије 

2.2.5.1  Регулаторни оквир заштите купаца  

Надлежности Регулаторне комисије у вези са заштитом купаца су дефинисане одредбама Закона о 
електричној енергији. Овим одредбама је прописано да је Регулаторна комисија надлежна за: 

 регулисање  квалитета  услуге  и  тарифа,  имајући  у  виду  интересе  купаца  и  потребе 
предузећа за испоруку електричне енергије, 

 обезбјеђење  транспарентног  и  недискриминаторског  понашања  на  тржишту  електричне 
енергије, 

 доношење  мјера  за  спречавање  злоупотребе  монополског  положаја  корисника  дозвола 
издатих од стране Регулаторне комисије, 

 учешће  у  рјешавању  спорова  и  постизању  споразума  између  купаца  и  дистрибутера  и 
снабдјевача електричном енергијом и  

 обезбјеђење и других индиректних циљева заштите купаца приликом прописивања услова 
дозвола за обављање одређене електроенергетске дјелатности. 

Питање заштите купаца електричне енергије је обрађено у Директиви 2003/54/ЕЗ. У Анексу А ове 
директиве  наведене  су  мјере  за  заштиту  купаца  које  обухватају:  право  на  уговор  који  садржи, 
између осталог,  унапријед дефинисане услове снабдијевања,  квалитет понуђене услуге,  обавезу 
правовременог  информисања  купца,  право  на  надокнаду  и  обештећење,  рјешавање  спорова  и 
друга  питања,  обавезу  благовременог  обавјештавања  о  условима  и  начину  промјене  цијене, 
обавезу информисања о цијенама и тарифама под стандардним условима, право на избор начина 
плаћања, информацију о праву на универзалну услугу за купце електричне енергије. 

Регулаторна комисија  је  кроз одредбе Општих  услова  за испоруку и  снабдијевање електричном 
енергијом обезбиједила посебан облик заштите  крајњих купаца електричне енергије,  а  посебно 
угрожених  купаца,  у  погледу мјера  помоћи  да  се  избјегне  искључење  и мјера  заштите  крајњих 
купаца у удаљеним подручјима. Овим одредбама су прописани услови под којима се купац може 
искључити са мреже, процедура искључења,  а посебно  је прописана забрана искључења у дане 
државних  празника,  дане  викенда  или  дане  када  не  ради  услужни  центар  корисника  дозволе. 
Такође,  забрањено  је  искључење  крајњих  купаца  који  користе  електро  ‐ медицинску  опрему  за 
одржавање  здравља.  У  случају  екстремно  хладног  времена,  обустава  испоруке  се  може 
примијенити само као крајња мјера. 

Регулаторна комисија је омогућила равноправност и недискриминацију крајњих купаца у погледу 
услова за прикључење објеката на дистрибутивну мрежу доношењем Правилника о методологији 
за  утврђивање  накнаде  за  прикључење  на  дистрибутивну  мрежу  као  и  одобравањем  типова 
прикључка и накнада за прикључење на дистрибутивну мрежу.  

Тарифним  ставовима  за  кориснике  дистрибутивних  система  и  тарифним  ставовима  за 
неквалификоване  купце  електричне  енергије  у  складу  са  одредбама  Правилника  о  тарифној 
методологији и тарифном поступку, које Регулаторна комисија утврђује, обезбијеђено је да цијене 
електричне енергије буду утврђене на основу унапријед дефинисане методологије, засноване на 
објективним критеријумима, објављене прије примјене и примијењене без дискриминације, како 
је прописано одредбом члана 3. Директиве 2003/54/ЕЗ. 

Одредбама  овог  Правилника  није  предвиђено  одређивање  тарифних  ставова  за  посебно 
угрожене социјалне категорије купаца електричне енергије. Субвенционисање ових купаца током 
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2010.  године,  вршило  се  у  складу  са  Програмом  заштите  социјално  угрожених  категорија 
потрошача електричне енергије, који је донесен у децембру 2007. године. 

2.2.5.2  Рјешавање спорова  

На основу одредби члана 28. Закона о електричној енергији, Регулаторна комисија је надлежна да 
по захтјеву странке рјешава спорове на тржишту електричне енергије у вези са: 

- правом на напајање електричном енергијом, 
- правом приступа на дистрибутивну мрежу, 
- обавезом испоруке електричне енергије, 
- тарифама по којима се енергија испоручује, 
- застојима у напајању електричном енергијом, 
- одбијањем испоруке електричне енергије и 
- квалитетом напајања електричном енергијом. 

У  току  2010.  године,  Регулаторној  комисији  је  поднесено  306  захтјева  крајњих  купаца  за 
рјешавање спорова међу учесницима на тржишту електричне енергије.  

Број поднесених захтјева, с обзиром на разлоге подношења је сљедећи: 

- 8 захтјева у вези са правом на напајање електричном енергијом, 
- 2 захтјева у вези са правом приступа на дистрибутивну мрежу, 
- 147 захтјева у вези са тарифама по којима се енергија испоручује, 
- 33 захтјева у вези са одбијањем испоруке електричне енергије, 
- 10 захтјева у вези са квалитетом напајања електричном енергијом, 
- 106 захтјева из других разлога (отпис дуга, застарјелост, пренос дуга, мјерење). 

На слици 1 дат је приказ захтјева према разлогу подношења. Евидентно је да је најчешћи разлог 
подношења захтјева за рјешавање спора у вези са тарифама по којима се енергија испоручује. 
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Слика 1- Захтјеви за рјешавање спорова према разлогу подношења 

Од укупно поднесених 306 захтјева за рјешавање спорa у 2010. години, на дан 31.12.2011. године 
стање ријешености предмета је било сљедеће: 

- 292 захтјева су ријешена (коначним рјешењима или одговором крајњим купцима), а 
- 14 захтјева је било у поступку рјешавања.  

У вријеме израде овога извјештаја, сви захтјеви за рјешавање спорова поднесени у 2010. години 
су ријешени.  
Број  захтјева  за  рјешавање  спорова  поднесених  од  стране  крајњих  купаца  са  дистрибутивних 
подручја појединих елекроенергетских предузећа у 2010. години је сљедећи: 

- 267 захтјева је поднесено од стране крајњих купаца са подручја МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" 
а.д. Бања Лука, 

- 17 захтјева је поднесено од стране крајњих купаца са подручја МХ ЕРС ЗП "Електро ‐ 
Херцеговина" а.д. Требиње, 
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- 11 захтјева је поднесено од стране крајњих купаца са подручја МХ ЕРС ЗЕДП "Електро ‐ 
Бијељина" а.д. Бијељина, 

- 6 захтјева је поднесено од стране крајњих купаца са подручја МХ "ЕРС" ЗП "Електро ‐ Добој" 
АД Добој, 

- 5 захтјева је поднесено од стране крајњих купаца са подручја МХ ЕРС ЗП 
"Електродистрибуција" а.д. Пале. 

На  слици  2  представљен  је  процентуални  удио  спорова  по  дистрибутивним  предузећима, 
корисницима  дозволе  за  обављање  дјелатности  дистрибуције  и  снабдијевања  електричном 
енергијом у Републици Српској. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2 – Процентуални удио спорова по дистрибутивним предузећима у РС 

2.2.5.3  Рјешавање жалби 

На основу одредби члана 72. Закона о електричној енергији, Регулаторна комисија је надлежна да 
одлучује  о  жалби  на  рјешење  дистрибутера  о  издавању  електроенергетске  сагласности  за 
прикључење и понуђени уговор о прикључењу. 

У  току 2010.  године, Регулаторна комисија  је запримила и ријешила шест жалби крајњих купаца 
које  се  односе  на  издата  рјешења  о  електроенергетској  сагласности  и  закључење  уговора  о 
прикључењу,  од чега пет жалби са подручја МХ ЕРС ЗП "Електро  ‐ Херцеговина"  а.д.  Требиње и 
једну са подручја МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука. 

2.2.5.4    Управни спорови 

Против  коначних  рјешења  Регулаторне  комисије  донесених  у  поступку  рјешавања  спора, 
поднесене  су  двије  тужбе  ради  оцјене  законитости  ових  рјешења  пред  Окружним  судом  у 
Требињу,  као  надлежним  судом  за  ову  област.  Одлучујући  о  поднесеним  тужбама  у  управном 
спору, суд је донио правоснажне пресуде којима су тужбени захтјеви крајњих купаца одбијени као 
неосновани. 

2.3 Регулисање сектора природног гаса 

2.3.1  Доношење и одобравање правила и прописа 

Одлука  о  јединственом  регулаторном  контном  плану  и  Упутство  за  примјену  јединственог 
регулаторног  контног  плана  описани  под  тачком  2.2.1.2,  као  и  Правилник  о  издавању  дозвола 
(тачка  2.2.1.3),  Правилник  о  извјештавању  (тачка  2.2.1.4)  и  Правилник  о  јавним  расправама  и 
рјешавању  спорова  и  жалби  (тачка  2.2.1.7)  који  су  донесени  у  2010.  години  се  односе  и  на 
дјелатности које се обављају у сектору природног гаса.  
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У 2010. години у сектору природног гаса, дата је сагласност на "Правила рада транспортне мреже 
природног гаса у Републици Српској" ‐ Акционарском друштву за увоз, снабдијевање и транспорт 
природног гаса "Гас Промет" а.д. Источно Сарајево‐Пале. 
Корисник дозволе  је објавио наведена документа у Службеном гласнику Републике Српске и на 
својој огласној табли. 

2.3.2 Издавање дозвола 

Сходно  Закону  о  енергетици  и  Закону  о  гасу  Републике  Српске  и  подзаконским  актима 
Регулаторне комисије,  у  циљу наставка  спровођења надлежности везано  за регулисање  сектора 
природног  гаса,  у  2010.  години  вођен  је  један  поступак  издавања  дозволе  за  обављање 
дјелатности  трговине  и  снабдијевања  природним  гасом  предузећу  "Гас  Промет"  а.д.  Источно 
Сарајево‐Пале,  коме  је  дозвола  за  обављање  дјелатности  издата  25.02.2010.  године  на  период 
важења  од  пет  година.  Тренутно,  у  сектору  природног  гаса,  укупно  је  10  важећих  дозвола  за 
обављање дјелатности. 

2.3.3  Надгледање пословних активности корисника дозвола 

2.3.3.1  Надзорне провјере 

Надзорне  провјере  у  сектору  природног  гаса  се  обављају  у  циљу  праћења  усаглашености  рада 
лиценцираних  предузећа  са  условима издатих  дозвола.  Извјештај  са  надзорне  провјере  садржи 
утврђено  стање  у  погледу  поштовања  услова  дозволе  и  утврђене  неправилности  коришћења 
дозволе.  Израђене  Извјештаје  са  надзорних  провјера,  чији  саставни  дио  су  и  приједлози 
корективних  мјера  за  отклањање  неправилности,  Регулаторна  комисија  доставља  на 
коментарисање  корисницима  дозволе.  Након  анализе  достављених  извјештаја  са  надзорних 
провјера и приспјелих коментара, Регулаторна комисија рјешењем прописује мјере за отклањање 
утврђених недостатака које садржe и рок отклањања недостатака. 

У  2010.  години  је  извршена  надзорна  провјера  у  предузећу  АД  "Зворник‐стан"  Зворник,  које  је 
корисник дозвола за обављање сљедећих дјелатности: 

- дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса, 
- снабдијевања тарифних купаца природним гасом и, 
- трговине и снабдијевања природним гасом.  

Рјешење  о  предузимању  мјера  је  донијето  на  19.  редовној  сједници  Регулаторне  комисије 
одржаној 23.12.2010. године. 

2.3.3.2  Извјештавање 

Правилником  о  извјештавању  који  је  донесен  на  12.  редовној  сједници,  одржаној  30.06.2010, 
прописани су начини и обрасци за извјештавање које су корисници дозвола из сектора природног 
гаса  дужни  достављати  Регулаторној  комисији  у  утврђеним  роковима.  У  другој  половини  2010. 
године, предузећа су почела са достављањем извјештаја Регулаторној комисији. 

2.3.4  Регулација цијена и отварање тржишта природног гаса 

2.3.4.1  Тарифни поступци 

У  току  2010.  године  Регулаторна  комисија  је  дала  сагласност  на  промјену  тарифних  ставова  за 
снабдијевање тарифних купаца предузећа "Сарајево‐гас" а.д. Источно Сарајево. 

Захтјев  за  одобрење  тарифних  ставова  за  снабдијевање  тарифних  купаца  природним  гасом  је 
поднесен  06.05.2010.  године  на  основу  одредбе  члана  44.  став  2.  Правилника  о  тарифној 
методологији  у  систему  транспорта,  дистрибуције,  складиштења  и  снабдијевања  природним 
гасом  којом  је  прописано  да  снабдјевач  може  кориговати  цијену  природног  гаса  у  случају 
промјене  набавне  цијене  природног  гаса.  Наиме,  како  је  набавна  цијена  природног  гаса 
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промијењена са 0,55 KM/Sm3 на 0,68 KM/Sm3, Регулаторна комисија  је, рјешењем од 13.05.2010. 
године, дала сагласност на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца које  је предузеће 
"Сарајево‐гас" а.д Источно Сарајево доставило у свом захтјеву. Тарифни ставови су почели да се 
примјењују  ступањем  на  снагу  рјешења  Регулаторне  комисије,  иако  је  подносилац  захтјева 
захтијевао примјену од 01.04.2010.  године. Захтијевани датум  је почетак примјене нове набавне 
цијене  гаса  коју  је  29.04.2010.  године  ретроактивно  утврдила  Влада  Федерације  Босне  и 
Херцеговине на захтјев предузећа "БХ‐Гас" д.о.о. Сарајево. 

Тарифни  став  за  потрошњу  природног  гаса  који  се  примјењује  за  тарифне  купце  предузећа 
"Сарајево‐гас",  а.д. Источно Сарајево  је промијењен са 0,66604 KM/m3  на 0,79604 KM/m3, док  је 
накнада за мјерно мјесто остала непромијењена и износи 3,00 KM/мјерном мјесту. 

2.3.4.2  Тржиште природног гаса 

Дјелатности  транспорта  и  дистрибуције  природног  гаса,  те  складиштење  природног  гаса  су,  као 
монополске  дјелатности,  предмет  потпуне  регулације  од  стране  надлежног  тијела,  док  су 
производња,  трговина  и  снабдијевање  купаца  природним  гасом  дјелатности  које  се  могу 
обављати у тржишним условима, те захтијевају процес либерализације услова њиховог обављања, 
односно увођење  таквих  тржишних механизама у  којима ће  се моћи остварити њихов  тржишни 
карактер.  

У  циљу  што  бољег  организовања,  регулације  и  функционисања  сектора  природног  гаса,  те 
обезбјеђења сигурности снабдијевања и развоја система природног  гаса, Закон о  гасу прописује 
да  Регулаторна  комисија  утврђује  методологије  за  обрачунавање  трошкова  производње, 
транспорта,  дистрибуције,  складиштења  и  снабдијевања  природним  гасом  и  методологију  за 
обрачунавање  трошкова  прикључка  на мрежу,  те  у  циљу  спречавања  злоупотребе монополског 
положаја  даје  сагласност  енергетским  субјектима  на  цијене  снабдијевања  тарифних  купаца 
природним  гасом  и  цијене  приступа  и  коришћења  транспортног  и  дистрибутивног  система  или 
складишта. 

Након доношења Закона о гасу у Републици Српској, Регулаторна комисија је, у складу са својим 
надлежностима, започела са спровођењем активности које се односе на тржиште природног гаса. 
Према Закону о гасу, сви купци осим купаца из категорије домаћинстава су квалификовани купци, 
па је у складу с тим Регулаторна комисија донијела тарифну методологију у 2008. години, по којој 
сагласност  на  тарифне  ставове  за  снабдијевање  даје  само  за  тарифне  купце  (домаћинства). 
Међутим,  без  обзира  на  могућност  дијела  купаца  да  се  снабдијевају  као  квалификовани, 
чињеница  да  је  "БХ‐Гас"  д.о.о.  Сарајево  једини  добављач  природног  гаса  на  подручју  Босне  и 
Херцеговине (истовремено и транспортер природног гаса у Федерацији Босне и Херцеговине, гдје 
не  постоји  одговарајући  регулаторни  оквир  нити  транспарентан  приступ  утврђивања  цијене 
транспорта и набавке природног гаса) представља озбиљну препреку за отварање тржишта. 

2.3.5  Заштита купаца природног гаса 

2.3.5.1  Регулаторни оквир заштите купаца природног гаса 

Надлежности Регулаторне комисије у вези са заштитом купаца су дефинисане одредбама Закона о 
гасу. Овим одредбама је прописано да је Регулаторна комисија надлежна за: 

 регулисање  квалитета  услуге  и  тарифа,  имајући  у  виду  интересе  купаца  и  потребе 
предузећа за испоруку природног гаса, 

 усмјеравање  развоја  тржишта  природног  гаса  на  принципу  недискриминације, 
конкуренције, јавности и чувања пословне тајне учесника на тржишту природног гаса, и 

 рјешавање  у  другом  степену  по  жалби  (приговору)  на  рјешење  оператора  транспортног 
или  дистрибутивног  система  у  поступку  давања  одобрења  за  приступ  и  коришћење 
транспортне или дистрибутивне мреже или складишта, као и у поступку давања одобрења 
за прикључење на транспортну или дистрибутивну мрежу. 
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Питање заштите купаца природног  гаса  је регулисано и у Директиви 2003/55/ЕЗ. У Анексу А ове 
директиве  наведене  су  мјере  за  заштиту  купаца  које  обухватају:  право  на  уговор  који  садржи, 
између осталог,  унапријед дефинисане услове снабдијевања,  квалитет понуђене услуге,  обавезу 
правовременог  информисања  купца,  право  на  надокнаду  и  обештећење,  рјешавање  спорова  и 
друга  питања,  обавезу  благовременог  обавјештавања  о  условима  и  начину  промјене  цијене, 
обавезу информисања о цијенама и тарифама под стандардним условима, право на избор начина 
плаћања. 

Регулаторна  комисија  је,  усвајањем  Правилника  о  дозволама  и  Правилника  о  тарифној 
методологији  у  систему  транспорта,  дистрибуције,  складиштења  и  снабдијевања  природним 
гасом,  те  давањем  сагласности  на  Опште  услове  за  снабдијевање  природним  гасом,  створила 
почетне  услове  за  праћење  и  омогућавање  заштите  крајњих  купаца  природног  гаса  у  оквиру 
својих надлежности које проистичу из Закона о гасу. 

2.3.5.2  Рјешавање спорова и жалби 

На основу одредбе члана 4. тачка д) Закона о гасу, Регулаторна комисија је надлежна да рјешава у 
другом  степену  по  жалби  на  рјешење  оператора  транспортног  или  дистрибутивног  система  у 
поступку  одобрења  за  приступ  и  коришћење  транспортне  или  дистрибутивне  мреже  или 
складишта  и  у  поступку  одобрења  за  прикључење  на  транспортну  или  дистрибутивну мрежу.  У 
току 2010. године није било поднијетих жалби на рјешења оператора. 

2.4 Регулисање сектора нафте и деривата нафте 

2.4.1  Доношење и одобравање правила и прописа 

У циљу спровођења регулаторних надлежности у сектору нафте и деривата нафте, сходно Закону о 
енергетици и Закону о нафти и дериватима нафте у Републици Српској, Регулаторна комисија  је 
донијела нови Правилник о издавању дозвола  (тачка 2.2.1.3). Правилник о  јавним расправама и 
рјешавању спорова и жалби (тачка 2.2.1.7) који  је донесен у 2010.  години такође се односи и на 
дјелатности које се обављају у сектору нафте и деривата нафте. 

Правилником о издавању дозвола су обухваћена проширења на сектор нафте и деривата нафте, 
прописан  је  поступак  за  издавање,  продужење,  измјену  и  допуну,  пренос,  поништење  и 
одузимање дозвола, као и услови дозвола. 

2.4.2  Издавање дозвола 

Сходно  Закону  о  енергетици  и  Закону  о  нафти  и  дериватима  нафте,  енергетски  субјекат  је 
обавезан да има дозволу за обављање сљедећих енергетских дјелатности: производња деривата 
нафте, транспорт нафте нафтоводима, транспорт деривата нафте продуктоводима и складиштење 
нафте  и  деривата  нафте.  Према  Закону  о  енергетици  и  Закону  о  нафти  и  дериватима  нафте  те 
подзаконским  актима  Регулаторне  комисије,  у  циљу  спровођења  надлежности  везано  за 
регулисање сектора нафте и деривата нафте,  у 2010.  години вођени су поступци и издате су  три  
дозволе, а што је приказано и у табели 4. 

Корисник дозволе/ 
подносилац 
захтјева 

Врста дозволе 
Статус и  

период важења 

 
Напомена 

 

"Рафинерија 
нафте"а.д. Брод  

Дозвола за обављање 
дјелатности производње 
деривата нафте 

Дозвола издата, 
26.11.2010. на 
период од пет 
година

 

Дозвола за обављање 
дјелатности складиштења 

Дозвола издата, 
26.11.2010. на 
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Корисник дозволе/ 
подносилац 
захтјева 

Врста дозволе 
Статус и  

период важења 

 
Напомена 

 
нафте и деривата нафте период од пет 

година

"ОПТИМА ГРУПА" 
д.о.о Бања Лука 

Дозвола за обављање 
дјелатности производње 
деривата нафте

Поступак прекинут 
Закључком бр. 01‐
575‐5/10 од 
26.11.2010. 
године  прекинути 
поступци на 
издавању дозвола 
на захтјев 
подносиоца 

Дозвола за обављање 
дјелатности складиштења 
нафте и деривата нафте 

Поступак прекинут 

"Рафинерија уља 
Модрича" а.д. 

Модрича 

 
 
 
Дозвола за обављање 
дјелатности производње 
деривата нафте 

 
 
Поступак обустављен 

Закључком бр. Р‐
19‐817‐142/10 од 
23.12. 2010. 
године одбачен 
захтјев за 
издавање 
дозволе, због 
ненадлежности

Дозвола за обављање 
дјелатности складиштења 
нафте и деривата нафте 

Дозвола издата, 
23.12.2010. на 
период од пет 
година

 

Табела 4 - Издате дозволе и поступци у сектору нафте и деривата нафте 

2.4.3 Надгледање пословних активности корисника дозвола 

2.4.3.1  Надзорне провјере 

У 2010. години није било надзорних провјера код корисника дозвола за обављање дјелатности у 
сектору нафте и деривата нафте с обзиром да су дозволе за обављање дјелатности у овом сектору 
издате крајем 2010. године. У складу са својим надлежностима, Регулаторна комисија ће вршити 
надзорне провјере у периоду важења дозвола код свих корисника којима су издате дозволе. 

2.4.3.2  Извјештавање 

Дозволама  за обављање дјелатности  у  сектору нафте и деривата нафте прописани  су рокови  за 
достављање финансијских и техничких података Регулаторној комисији. 

2.4.4  Регулација цијена и отварање тржишта нафте и деривата нафте 

2.4.4.1 Тарифни поступци 

У  2010.  години  није  било  тарифних  поступака,  односно  Регулаторна  комисија  није  одобравала 
цијене за коришћење нафтовода, односно продуктовода. 

2.4.4.2  Тржиште нафте и деривата нафте 

У складу са Законом о нафти и дериватима нафте, цијене деривата нафте формирају се у складу са 
тржишним условима.  
У циљу регулације и функционисања сектора нафте и деривата нафте, Закон о нафти и дериватима 
нафте  прописује  да  Регулаторна  комисија  утврђује  методологије  за  обрачунавање  трошкова 
транспорта  нафте  нафтоводима  и  транспорта  деривата  нафте  продуктоводима,  доноси  тарифни 
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систем за обрачун цијене за коришћење нафтовода односно продуктовода и одобрава цијене за 
коришћење нафтовода, односно продуктовода.  
Такође, Регулаторна комисија је надлежна да прати примјену тарифних система и методологија за 
приступ и коришћење нафтовода односно продуктовода. 

2.4.5 Заштита купаца 

2.4.5.1  Регулаторни оквир заштите купаца 

На  основу  одредбе  члана  9.  тачка  д)  Закона  о  нафти  и  дериватима  нафте,  прописано  је  да  је 
Регулаторна комисија надлежна да рјешава у другом степену по жалби. 

2.4.5.2  Рјешавање спорова и жалби 

У  току  2010.  године  није  било  поднесених  жалби  из  сектора  нафте  и  деривата  нафте  у  смислу 
одредбе члана 9. Закона о нафти и дериватима нафте. 

2.5 Сарадња 

2.5.1 Енергетска заједница 

Босна  и  Херцеговина  је  потписница  Уговора  о  успостављању  Енергетске  заједнице.  Циљ  овог 
уговора је креирање стабилног регулаторног и тржишног оквира који може привући инвестиције у 
секторе  електричне  енергије  и  природног  гаса  у  региону  и  обезбиједити  дугорочну  сигурност 
снабдијевања овим енергетима. 

Потписивањем  уговора,  Босна  и  Херцеговина  је  прихватила  правне  тековине  Европске  уније  у 
области  енергетике  и  преузела  обавезу  да  своје  законодавство  усклади  са  тим  правним 
тековинама у роковима који су утврђени Уговором. 

У  организацији  Секретаријата  Енергетске  заједнице,  запослени  и  чланови  Регулаторне  комисије 
учествовали су на: 

‐ Семинару о унапређењу квалитета услуге снабдијевања електричном енергијом, 
‐ Састанцима  радне  групе  за  обновљиве  изворе  енергије  (чији  је  један  члан,  као 

представник Босне и Херцеговине,  односно  Републике Српске,  запослени  у  Регулаторној 
комисији), 

‐ Инвестиционој  конференцији  о  енергетској  ефикасности  и  обновљивим  изворима 
енергије, 

‐ Семинару о Трећем пакету прописа Европске уније о унутрашњем тржишту енергије, 
‐ Семинару о енергетској статистици, 
‐ Семинару о начинима унапређења учешћа потрошача у регулаторном процесу, 
‐ Семинару о надзирању тржишта, 
‐ Семинару о смањењу штетних емисија у енергетском сектору, 
‐ Петом гасном форуму, 
‐ Шеснаестом форуму за електричну енергију, 
‐ Другом нафтном форуму и 
‐ Семинару о моделима тржишта природног гаса. 

Трошкове  учешћа  на  скуповима  које  организује  Секретаријат  Енергетске  заједнице,  за 
представнике Регулаторне комисије, дјелимично сноси организатор. Такође, и  трошкови учешћа 
на одређеном броју других скупова дјелимично су покривени од стране организатора. 
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2.5.2 ЕRRA – Регионално удружење енергетских регулаторних тијела 

Регионално  удружење  енергетских  регулаторних  тијела  је  добровољна  организација  коју  чине 
независна регулаторна тијела првенствено из централне Европе и Евроазије, те тијела из Азије и 
Средњег истока и САД‐а. 

ЕRRА  има  24  пуноправна  и  6  придружених  чланова.  Удружење  је  званично  регистровано  у 
Мађарској  у  априлу  2001.  Циљеви  ERRA‐е  су  унапређење  регулације  енергетских  дјелатности  у 
земљама  чланицама,  јачање  развоја  стабилних  и  независних  регулаторних  тијела  у  циљу 
побољшања  њихове  међусобне  сарадње.  Поред  тога,  Удружење  тежи  да  унаприједи  размјену 
информација, истраживачког рада и искустава међу чланицама, бољи приступ информацијама и 
искуству у свијету у домену регулације енергије те oрганизовање континуираних едукација. 

На  Генералној  скупштини  која  је  одржана  у  склопу  Девете  конференције  о  инвестирању  у 
енергетику и регулацији у Будимпешти, 21.04.2010, Регулаторна комисија за енергетику Републике 
Српске добила је статус придруженог члана у ERRА‐и. 

Као  придружени  члан  ЕRRА‐е,  запослени  Регулаторне  комисије  учествују  у  раду  два  стална 
комитета  (за  дозволе  и  тарифе)  и  једној  радној  групи  (за  правна  питања).  Састанци  сталних 
комитета  и  радне  групе  одржавају  се  три  пута  годишње.  У  протеклој  години,  запослени 
Регулаторне комисије учествовали су на:  састанку сталног комитета за дозволе и радне  групе за 
правна  питања,  у  септембру  2010.  у  Сарајеву,  као  и  на  састанку  сталног  комитета  за  тарифе  у 
октобру 2010. у Истанбулу.  

2.5.3 Сарадња са другим регулаторним комисијама 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске остварила  је пуну сарадњу са друге двије 
комисије  које  дјелују  на  простору  Босне  и  Херцеговине:  Државном  регулаторном  комисијом  за 
електричну енергију (ДЕРК) и Регулаторном комисијом за електричну енергију у Федерацији Босне 
и Херцеговине  (ФЕРК) на доношењу правила и прописа из своје надлежности, као и на размјени 
искуства и сазнања из појединих области регулаторне дјелатности. 

Крајем 2009.  регулаторне  комисије  које  дјелују  на  подручју  Босне и  Херцеговине  су формирале 
радну  групу  за отварање  тржишта.  Рад поменуте радне  групе  је  настављен  током 2010.  године, 
при  чему  је  највећа  пажња  посвећена  анализи  препрека,  предуслова  и  рјешења  за  успјешно 
функционисање и отварање тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини.  

2.5.4  Сарадња са Министарством индустрије, енергетике и рударства 
Републике Српске 

Регулаторна  комисија  је  у  току 2010.  године  активно  сарађивала  са Министарством  индустрије, 
енергетике  и  рударства  Републике  Српске  у  циљу  испуњења  заједничких  циљева  у  вези  са 
функционисањем  енергетског  сектора  Републике  Српске  и  Босне  и  Херцеговине.  Сарадња  са 
министарством  обухватала  је,  између  осталог,  размјену  стручних  мишљења  у  оквиру  сљедећих 
активности: 

 Праћења израде Стратегије развоја енергетике Републике Српске и давање коментара, 

 Измјена  и  допуне  Закона  о  електричној  енергији,  као  и  проблематици  рјешавања 
снабдијевања електричном енергијом Брчко Дистрикта, 

 Израде Уредбе Владе Републике Српске о обновљивим изворима енергије (ОИЕ), 

 Израде Уредбе о сигурности снабдијевања и испоруци природног гаса, 

 Учешћа у раду радне групе за израду мапе пута за енергетску ефикасност, те 

 Консултација у вези активности Енергетске заједнице. 
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2.5.5 Сарадња са осталим институцијама 

Током  2010.  године,  у  склопу  EBRD‐овог  програма  директног  финансирања  пројеката  одрживе 
енергије  за  Западни  Балкан  под  називом  Изградња  институционалних  капацитета,  за  подручје 
Босне и Херцеговине реализован  је пројекат подршке за регулаторна тијела у БиХ и  то: Преглед 
процедура  и  накнада  за  приступ  мрежи  за  пројекте  обновљивих  извора  енергије  и  Преглед 
постојећег система подстицајних тарифа.  

Регулаторна  комисија  је  током  2010.  године  успјешно  сарађивала  и  са  Министарством  спољне 
трговине  и  економских  односа  Босне  и  Херцеговине,  у  циљу  испуњења  обавеза  преузетих 
потписивањем међународних уговора. 

У  раду  радне  групе  за  тржиште  активно  су  учествовали  и  представници  USAID‐овог  пројекта 
Асистенције  регулативи  и  реформи  енергетског  сектора  (REAP  пројекат),  који  траје  од  2007. 
године. У склопу опсежних активности, уз њихову асистенцију, одржано  је неколико семинара о 
отварању тржишта. 

2.5.6 Учешће у раду скупова, конференција и семинара 

Током 2010.  године,  чланови  и  запослени  Регулаторне  комисије  учествовали  су  у  раду  скупова, 
семинара  и  конференција  који  се  односе  на  регулацију  енергетског  сектора  и  чији  је  циљ 
унапређење рада овог сектора. Присуство и учешће чланова и запослених у раду ових скупова је 
првенствено ради боље изградње капацитета и  усавршавања,  а  који  се односе,  између осталог, 
на: 

‐ надзирање тржишта енергије,  
‐ регулацију цијена и тарифа, 
‐ обновљиве изворе енергије, 
‐ регулацију сектора природног гаса, 
‐ регулацију сектора нафте, 
‐ инвестирање у енергетском сектору, 
‐ међународне рачуноводствене стандарде, 
‐ заштиту животне средине и изазове климатских промјена, 
‐ енергетску ефикасност, 
‐ енергетску будућност Балкана, 

Обезбјеђујући  присуство  и  активан  рад  на  поменутим  скуповима,  представници  Регулаторне 
комисије дају подршку бољој формулацији мјера и праваца дјеловања, те представљању интереса 
енергетског сектора из Републике Српске на правилан начин. 
 

3.  Запослени, организација и јавност рада 

3.1 Запослени и организација рада Регулаторне комисије 

У Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске запослена су 32 лица, укључујући и њене 
чланове. Рад запослених у Регулаторној комисији је организован у четири сектора и сви запослени 
испуњавају прописане услове и стручно су оспособљени за послове које обављају. 

Према  Пројекту  запошљавања  приправника  у  Републици  Српској,  у  Регулаторну  комисију  је 
примљен један приправник у поступку јавне конкуренције. 
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Слика 3 ‐ Организациона шема 
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3.2 Јавност рада Регулаторне комисије 

Дјелокруг рада Регулаторне комисије је у потпуности отворен тј. доступан јавности.  

Све одлуке и рјешења из домена регулаторне надлежности које донесе Регулаторна комисија за 
енергетику  Републике  Српске  објављују  се  у  Службеном  гласнику  Републике  Српске  и  на њеној 
интернет страници. 

У  поступцима  који  се  односе  на  одобравање  тарифа,  издавање  дозвола,  заштиту  купаца  тј. 
рјешавање спорова као и приликом израде аката којима се дефинише обављање дјелатности из 
регулаторне надлежности, Регулаторна комисија организује јавне расправе и то: опште, техничке 
и формалне које су отворене за јавност. Обавјештења о одржавању јавних расправа се објављују у 
средствима  јавног  информисања,  на  интернет  страници  Регулаторне  комисије  као  и  на  њеној 
огласној  табли.  Заинтересована  лица,  путем  достављања  писаних  коментара,  имају  могућност 
учешћа  у  поступцима  који  се  воде  пред  Регулаторном  комисијом.  Тиме  се  помаже  провјери 
исправности предложених рјешења прије њиховог коначног усвајања. 

Регулаторна  комисија  за  енергетику  је  такође  отворена  за  питања,  било  усмене  или  писмене 
природе,  представника  медијских  кућа  која  се  односе  на  њен  рад.  Тиме  се  јавност  правилно 
упућује  и  обавјештава  о  правцима  активности,  те  се  ствара  јасна  слика  о  улози  Регулаторне 
комисије у енергетском сектору. 

4.  Финансирање Регулаторне комисије   

4.1 Финансирање  

Чланом 24. став 1. Закона о енергетици те чланом 25. Статута Регулаторне комисије за енергетику 
Републике  Српске  прописано  је  да  се  финансирање  рада  Регулаторне  комисије  за  енергетику 
Републике Српске обезбјеђује из годишњих накнада од енергетских субјеката, корисника дозвола 
за  обављање  једне  или  више  енергетских  дјелатности  и  једнократних  накнада  за  дозволе  које 
издаје. 

Чланом  26.  Статута  Регулаторне  комисије  прописано  је  да  се  дјелатност  Регулаторне  комисије 
може  финансирати  и  из  донација  на  неповратној  основи  од  страних  владиних  и  невладиних 
организација. 

Регулаторна  комисија  је  на  79.  интерном  састанку  одржаном  09.11.2009.  године  утврдила 
Приједлог Буџета за 2010.  годину,  који  је усвојен на 35.  сједници Народне скупштине Републике 
Српске одржаној 17.02.2010. 

Ова анализа извршења Буџета за 2010. годину је прилагођена обрасцу по коме је Буџет и усвојен. 
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ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2010. ГОДИНУ 
  СИНТЕТИЧКИ ПРИКАЗ  Стање на дан 31.12.2010.   

I   ПРИХОДИ             

Р. 
бр.  ОПИС 

Буџет за 
2010. 

Остварење 
до 31.12.  
2010 

Учешће у 
оств 

приходима 

% 
остварења
прихода  

1  2  3  4  5  6 

1. 

Приходи од регулаторних накнада  од 
лиценцираних корисника који обављају 
електроенергетску и гасну дјелатност  2.292.970  2.314.626  110,59  100,94 

2. 
Уплаћена једнократна 
 накнада у 2010. години  0  30.680  1,47    

3.  Остали приходи  3.430  8.942  0,43  260,70 

   УКУПНИ ПРИХОДИ  2.296.400  2.354.248  112,48  102,52 

   Поврат регулаторне накнаде  0  261.244  12,48    

   Укупни приходи по извршеном поврату рег. накнаде  2.296.400  2.093.004  100,00  91,14 

I   РАСХОДИ         

Р. 
бр.  ОПИС 

Буџет за 
2010. 

Остварење 
до 31.12.  
2010 

Учешће у
оств. 

расходима 

%
остварења
расхода  

1  2  3  4  5  6 

           

А  ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  2.228.400  2.058.704  98,36  92,38 

1.  Трошкови материјала, горива, енергије и гријања  82.000  76.756  3,67  93,60 

1.1.  Трошкови материјала  28.000  27.936  1,33  99,77 

1.2.  Трошкови горива енергије и гријања  54.000  48.820  2,33  90,41 

2.  Трошкови бруто зарада и накнада и ост. личних пр.  1.712.000  1.658.593  79,24  96,88 

2.1.  Трошкови бруто зарада и накнада   1.599.000  1.595.948  76,25  99,81 

2.2.  Трошкови дневница на службеном путу  48.000  24.372  1,16  50,78 

2.3.  Трошкови превоза и смјештаја  на службеном путу  65.000  38.273  1,83  58,88 

3.  Трошкови производних услуга  179.900  175.063  8,36  97,31 

3.1.  Трошкови комуналних услуга  37.500  37.409  1,79  99,76 

3.2.  Трошкови одржавања   15.400  12.956  0,62  84,13 

3.3.  Закупнина имовине и опреме  127.000  124.698  5,96  98,19 

4.  Нематеријални трошкови  164.500  82.251  3,93  50,00 

4.1.  Трошкови осигурања  13.000  6.559  0,31  50,45 

4.2.  Трошкови банкарских услуга  2.000  652  0,03  32,60 

4.3.  Уговорене и остале услуге  149.500  75.040  3,59  50,19 

5.  Расходи по основу исправке потраживања  0  34.300  1,64    

6.  Амортизација  90.000  66.041  3,16  73,38 

Б  КАПИТАЛНИ РАСХОДИ  0  0  0,00    

1.  НАБАВКА ОПРЕМЕ  248.000  186.669  8,92  75,27 

1.1.  Нематеријална улагања (ДМС)  140.000  82.684  3,95  59,06 

1.2.  Рачунарска опрема  25.000  23.205  1,11  92,82 

1.3.  Фиксни телефони  3.000  2.185  0,10  72,83 

1.4.  Намјештај‐   8.000  7.769  0,37  97,11 

1.5.  Аутомобили  70.000  69.913  3,34  99,88 

1.6.  Остало  2.000  913  0,04  45,63 

1.7.  УКУПНИ РАСХОДИ  2.296.400  2.093.004  100,00  91,14 

А+Б  Разлика (приходи ‐ расходи)     0       

Табела 5 – Остварење буџета 
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Обрачуната средства у 2010. години по свим основама износе 2.354.248 КМ што је више за 2,52% у 
односу на планирани износ од 2.296.400 КМ. Разлика се односи на уплате регулаторних накнада 
за  дозволе  издате  у  2010.  години,  једнократних  регулаторних  накнада  за  издавање  дозвола, 
финансијских и других прихода. 

Од укупног обрачуна оприходовано је 2.093.004 КМ  и то: 

‐ по основу редовне регулаторне накнаде      2.053.382 КМ, 
‐ по основу једнократних регулаторних накнада          30.680 КМ, 
‐ по основу финансијских прихода                   892 КМ и 
‐ из осталих извора                    8.050 КМ. 

У 2010. години укупни расходи су износили 2.093.004 КМ и мањи су у односу на усвојени буџет за 
8,86%. 

Приликом остварења одређених трошкова Регулаторна комисија је рационално сагледавала своје 
потребе, водећи рачуна да се поштује усвојени буџет и да не дође до прекорачења истог, што је 
видљиво из табеларног прегледа.  

Корисницима дозвола Регулаторна комисија је одобрила и пренијела у наредну годину износ од 
261.244 КМ, а који представља разлику обрачунатих и утрошених средстава у 2010. години. 

4.2 Ревизорски извјештај 

Статутом Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске предвиђена је обавезна годишња 
ревизија финансијских извјештаја. 

Приликом припрема  за израду завршног рачуна за 2010.  годину, 11.10.2010.  године расписан  је 
јавни  оглас  за  избор  независног  ревизора,  сходно  Закону  о  поступку  набавке  роба,  услуга  и 
уступању радова.  

По проведеној процедури, 25.11.2010.  године изабран  је независни ревизор "ЕФ Ревизор"  Бања 
Лука  који  је  утврђеном  динамиком  извршио  ревизију  финансијских  извјештаја,  изразио 
ревизорско  мишљење  и  поднио  извјештај  28.03.2010.  године,  из  кога  презентујемо  Извјештај 
независног ревизора, Биланс стања ‐ скраћена шема,  и Биланс успјеха ‐ скраћена шема.  
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БИЛАНС СТАЊА – скраћена шема 
на дан 31.12.2010. године 

 у КМ 

П О З И Ц И Ј А 
Број 
ноте 

Износ текуће године 
Износ 

претходне 
године 
(почетно 
стање)

Бруто 
Испр. 
вријед. 

Нето 
(3‐4) 

1  2 3 4 5  6

А. АКТИВА    1.076.598 368.852  707.746 618.099

I СТАЛНА СРЕДСТВА    639.186 337.310  301.876 184.007

Goodwill    0 0  0 0

Остала нематеријална средства  84.455 10.313  74.142 1.502

Некретнине, постројења и опрема  554.731 326.997  227.734 182.505

Биолошка имовина и средства културе  0 0  0 0

Учешћа у капиталу    0 0  0 0

Остали дугорочни пласмани    0 0  0 0

II ТЕКУЋА СРЕДСТВА  437.412 31.542  405.870 434.092

Залихе и дати аванси    0 0  0 0

Средства класификована као средства 
намијењена за продају 

0 0  0 0

Потраживања од продаје и друга потраживања   137.058 31.542  105.516 39.767

Краткорочни финансијски пласмани    0 0  0 0

Готовина и еквиваленти готовине    300.354 0  300.354 394.325

Активна временска разграничења  0 0  0 0

III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА  0 0  0 0

IV ГУБИТАК ИЗНАД КАПИТАЛА  0 0  0 0

Б. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА    707.746 0  707.746 618.099

I КАПИТАЛ КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА 
МАТИЧНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

0 276.046 0  276.046 276.046

II МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС    0 0  0 0

III ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  0 0  0 0

Дугорочна резервисања  0 0  0 0

Дугорочне финансијске обавезе    0 0  0 0

IV КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ    431.700 0  431.700 342.053

Краткорочне финансијске обавезе    0 0  0 0

Краткорочне обавезе класификоване у групу са 
средствима намијењеним за продају или 
отуђење 

0 0 0  0 0

Обавезе према добављачима и друге обавезе   431.700 0  431.700 342.053

Текуће обавезе за порез на добит    0 0  0 0

Пасивна временска разграничења    0 0  0 0

V ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ    0 0  0 0

Табела 6 – Биланс стања 
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БИЛАНС УСПЈЕХА – скраћена шема 

у периоду од 01.01. до 31.12.2010. године 

 
    у КМ 

П О З И Ц И Ј А 
Број 
ноте 

И З Н О С 

 
Текућа 
година 

Претходна 
година 

1  2  3  4 

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ    2.084.062  1.779.783

Приходи од продаје  0  0

Остали пословни приходи  2.084.062  1.779.783

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  2.058.615  1.781.687

Набавна вриједност продате робе 0  0

Трошкови материјала    76.756  64.698

Трошкови бруто зарада, накнада зарада и 
остали лични расходи 

0 1.658.593  1.344.776

Трошкови амортизације    66.041  73.855

Остали пословни расходи  257.225  298.358

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) 25.447  827

Финансијски приходи    892  827

Финансијски расходи    89  0

Остали приходи    8.050  1077

Остали расходи  34.300  0

НЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК) ПРИЈЕ 
ОПОРЕЗИВАНЈА 

0 (0)  0

Порез на добит    0  0

НЕТО ДОБИТ (ГУБИТАК) ПЕРИОДА   (0)  0

Добици утврђени директно у капиталу   0  0

Губици утврђени директно у капиталу 0  0

Порез на добитак који се односи на остале 
добитке и губитке 

0 0  0

УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ 
ПЕРИОДУ 

0 (0)  0

Дио који припада власницима матичног 
предузећа 

  0  0

Дио који припада мањинским власницима   0  0

Табела 7 – Биланс успјеха 

 
 
 
 
 



Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2010. годину 

 35

5.  Информациони систем Регулаторне комисије 

Током  2010.  године  у  информационом  систему  Регулаторне  комисије  су  извршене  планиране 
замјене кључних хардверских  јединица  чије функционисање  је престало бити поуздано или  је  у 
потпуности  било  немогуће  због  кварова  који  се  нису  могли  санирати.  Интерни  сервер  за 
електронску  пошту,  који  је  такође  и  прокси  сервер,  је  замијењен  са  новим  поузданијим 
рачунаром,  бољих  карактеристика  и  јачих  перформанси,  а  сервер  који  је  служио  као  примарни 
контролер  домена  је  замијењен  са  сервером  нове  генерације,  и  новом  верзијом  оперативног 
система.  Нови  сервер  је  промовисан  у  примарни  контролер  домена,  а  претходном  серверу  је 
додијељена функција backup сервера. 

Монитори са катодним цијевима (CRT монитори), на свим радним станицама које су у употреби од 
2004.  односно  2005.  године,  су  замијењени  са  LCD  мониторима.  Процесорске  јединице  које  су 
стављене у употребу такође 2004. и 2005. године још увијек се користе, с тим да је, с обзиром на 
вријеме  употребе,  потребно  више  улагања  у  њихово  одржавање.  Током  наредног  периода 
потребно  је  планирати  селективну  замјену  дотрајале  и  застарјеле  рачунарске  опреме,  што 
обухвата неке радне станице, мрежне штампаче и сл. 

Значајних  промјена  у  самој  структури  ИТ  система  током  2010.  године  није  било.  Интернет 
саобраћај се филтрира путем хардверског уређаја и софтверских компоненти, а интерна мрежа се 
додатно  штити  и  локалним  антивирусним  софвтером  са  увијек  ажурираним  антивирусним 
дефиницијама. Прокси сервер  је постављен у посебан мрежни сегмент тако да се и на тај начин 
врши сигурносно одвајање јавне и локалне рачунарске мреже. 

Интернет  страница  Регулаторне  комисије  се  редовно  ажурира  новим  садржајима  тако  да  је 
јавност  правовремено  информисана  о  свим  актуелним  питањима.  Остварени  број  посјета 
интернет  страници Регулаторне  комисије  у  односу  на  претходну  годину  (за  исти  период:  од 14. 
маја до 31. децембра), је у порасту за 23,95%, што се види из приложеног дијаграма. (У поређењу 
није обухваћена цијела година због недостатка компаративних података за 2009. годину, услијед 
ресетовања бројача након редизајна странице). 

 
Слика 4 - Упоредни преглед посјећености интернет странице Регулаторне комисије, 

период 14.05  – 31.12. у 2009. и 2010. години 
 

Слика 5 - Статистика посјећености веб странице РЕРС‐а 

Укупан  број  посјета  за  горе  наведени  период  у  2010. 
години  износио  је  14.071,  а  укупан  број  прегледаних 
страница  у  истом  периоду  био  је  51.745  (5,19%  више  у 
односу на исти период у 2009. години).  
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Систем за управљање документацијом Регулаторне комисије 

У  септембру  2010.  године  објављен  је  Позив  за  достављање  понуда  за  набавку  интегрисаног 
система за управљање документима Регулаторне комисије, док је у децембру, након спроведеног 
поступка  набавке  и  избора  најбољег  понуђача,  потписан  уговор  са  предузећем  “М&I  Systems” 
д.о.о.  Бања Лука.  У  складу са условима из прихваћене понуде договорен  је временски оквир за 
провођење  свих  активности  везаних  за  увођење  система:  испорука  опреме,  софтвера, 
имплементација,  тестирање система, обука запослених и одржавање. У складу са овим, до краја 
2010.  године:  а)  одржан  је  састанак  са  пројектним  тимом извођача  на  коме  је  урађена  анализа 
пословних процеса како би се приступило изради детаљног пројектног задатка; б) испоручени су 
опрема и софтверске лиценце. 

Увођење  система  за  управљање  документацијом  омогућиће  организовано  управљање 
документацијом Регулаторне комисије као вриједним извором информација које могу послужити 
као подршка активностима у наредном периоду. Захваљујући овако уређеном систему могуће  је 
да се послови обављају на дефинисан, ефикасан и одговоран начин, да се подржи и документује 
формулисање  политика  и  доношење  одлука,  да  се  оствари  досљедност,  континуитет  и 
продуктивност  у  управљању  и  администрацији,  као  и  да  се  удовољи  правним  и  нормативним 
захтјевима. 
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Б.  РЕГУЛАТОРНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ТРЖИШТУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ПРИРОДНОГ 
ГАСА И НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 

1. Сектор електричне енергије  

1.1  Производња електричне енергије 

1.1.1  Производња електричне енергије –  инсталисани капацитети, биланс и 
остварење 

Производња електричне енергије у Републици Српској обавља се у пет електрана којима је производња 
основна  (лиценцирана)  дјелатност,  као  и  у  четири  мале  хидроелектране  које  раде  у  саставу 
електродистрибутивних предузећа, при чему три мале хидроелектране имају дозволу за производњу, а 
све  у  оквиру Мјешовитог  Холдинга  "Електропривреда  Републике  Српске"  ‐    Матично  предузеће  а.д. 
Требиње. Електрична енергија се производи и у малим хидроелектранама: "МХЕ Дивич", "МХЕ Штрпци" 
и "МХЕ Сућеска Р‐С‐1" и "МХЕ Бистрица Б‐5а" које су у приватном власништву, при чему произведену 
електричну  енергију  "МХЕ  Дивич"  предаје  у  дистрибутивну  мрежу МХ  ЕРС  ЗП  "Електрокрајина",  а.д. 
Бања  Лука,  а  "МХЕ  Штрпци",  "МХЕ  Сућеска    Р‐С‐1"  и  "МХЕ  Бистрица  Б‐5а"  предају  произведену 
електричну  енергију  у  дистрибутивну мрежу МХ  ЕРС  ЗП  "Електродистрибуција Пале"  а.д.  Пале. Мала 
хидроелектрана  "МХЕ  "Бистрица  Б‐5а"  пуштена  је  у  пробни  рад  крајем  2010.  године.  Производња 
електричне енергије се обавља и у предузећу "Енерголинија" д.о.о. Зворник које је до сада производило 
енергију само за властите потребе. 

Назив електране 
Инсталисана снага 

МW 

ХЕ на Требишњици 

2x54 + 1x63 

2 x 1084 

1x8 

ХЕ на Дрини  3x105 

ХЕ на Врбасу  2x55 

РиТЕ Гацко  1x300 

РиТЕ Угљевик  1x300 

МХЕ Месићи  3 

МХЕ Богатићи  8 

МХЕ Тишча  2 

МХЕ Власеница  0,9 

МХЕ Штрпци  0,08 

МХЕ Сућеска  1,08 

МХЕ Дивич  2,28 

МХЕ Бистрица  3,93 

Енерголинија  2 х 12 

Табела 8 ‐ Инсталисана снага производних капацитета у Републици Српској 

Све  електране  из  табеле 8,  осим МХЕ  Власеница, МХЕ Штрпци, МХЕ Дивич, МХЕ  Сућеска  Р‐С‐1, МХЕ 
Бистрица  Б‐5а  и  Енерголинија  имају,  према  условима  дозволе,  обавезу  пружања  јавне  услуге  ради 
снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом у Републици Српској.  

Остварена производња свих електрана у Републици Српској које су испоручивале електричну енергију у 
мрежу  у 2010.  години,  износила  је 6.173,92 GWh.  Поред  ове  производње,  предузеће  "Енерголинија" 

                                                 
4 Тренутно само један агрегат ХЕ Дубровник (Г2) је везан у ЕЕС РС. 
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д.о.о. Зворник је у 2010. години произвело 31.1 GWh електричне енергије за сопствене потребе. У табели 
9 су приказане планирана и остварена производња електричне енергије испоручене у мрежу. 

 

Назив електране 

Биланс   
2010.  
(GWh) 

Ребаланс
2010.  
(GWh) 

Остварење
2010.  
(GWh) 

Остварење/ 
Биланс 

Остварење/ 
Ребаланс 

(1) (2) (3) (4)=(3)/(1)  (5)=(3)/(2)

ХЕ на Требишњици  1.040,41 1.131,26 1.610,01 154,75%  142,32%

ХЕ на Дрини  909,20 981,60 1.283,05 141,12%  130,71%

ХЕ на Врбасу  273,88 273,88 353,85 129,20%  129,20%

Укупно  
хидроелектране  2.223,49  2.386,74  3.246,91  146,03%  136,04%

РиТЕ Гацко  1.542,00 1.550,00 1.540,28 99,89%  99,37%

РиТЕ Угљевик  1.262,00 1.319,00 1.315,72 104,26%  99,75%

Укупно  
термоелектране  2.804,00  2.869,00  2.856,00  101,85%  99,55%

МХЕ Месићи  17,89 17,89 19,97 111,63%  111,63%

МХЕ Богатићи5  32,23 32,23 32,17 99,82%  99,82%

МХЕ Власеница  4,95 4,95 4,00 80,81%  80,81%

МХЕ Тишча  6,26 6,26 5,78 92,33%  92,33%

МХЕ Штрпци (ЕД 
Пале)  0,25  0,25  0,20  80,00%  80,00%

МХЕ Сућеска (ЕД 
Пале)  1,68  1,68  1,82  108,33%  108,33%

МХЕ Дивич (ЕД 
Крајина)  4,32  4,32  6,23  144,21%  144,21%

МХЕ Бистрица 0,83   

Укупно МХЕ  67,58 67,58 71,00 105,06%  105,06%

УКУПНО  
ПРОИЗВОДЊА РС  5.095,07  5.323,32  6.173,92 121,17%  115,98%

Табела 9 ‐ Планирана и остварена производња у 2010. години 
 

Остварена  производња  електричне  енергије  у  предузећима  која  имају  обавезу  пружања  јавне 
услуге износила је 6.160,84 GWh, док је према Електроенергетском билансу Републике Српске за 
2010. годину планирана производња од 5.083,87 GWh, а према Ребалансу 5.312,12 GWh.    

Износ  остварене  производње  електричне  енергије  у  предузећима  која  имају  обавезу  пружања 
јавне услуге, у односу на Електроенергетски биланс Републике Српске за 2010. годину и у односу 
на усвојени ребаланс, приказан је на слици 6.  

 

                                                 
5 72% производње ХЕ Богатићи, тј. у 2010. години 23,16 GWh припада Републици Српској 
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Остварена у односу на планирану производњу елeктричне енергије појединачних електрана у 2010. 

години (GWh)

ХЕ на Требишњици ХЕ на Дрини ХЕ на Врбасу РиТЕ Гацко РиТЕ Угљевик

 
Слика 6 ‐ Планирана и остварена производња у 2010. години 

У  табели 10  приказано  је остварење производње у периоду од 2005.  до 2010.  године из које  се 
виде  значајне  разлике  у  остварењу,  а  које  су  у  доброј  мјери  посљедица  промјенљивих 
хидролошких прилика. 

Назив електране 

Производња остварена по годинама 
(GWh) 

2005.  2006.  2007.  2008.  2009.  2010. 

ХЕ на Требишњици  1.252,56  1.150,40  769,42  863,91  1.236,64  1.610,01

ХЕ на Дрини  1.167,95  1.103,33  815,22  788,97  1.054,13  1.283,05

ХЕ на Врбасу  326,59  297,27  211,31  251,28  286,58  353,85

Укупно  
хидроелектране  2.747,10  2.551,00  1.795,95  1.904,16  2.577,35  3.246,91

РиТЕ Гацко  1.423,87  1.527,39  1.149,42  1.532,07  1.434,02  1.540,28

РиТЕ Угљевик  960,57  1.275,11  1.441,50  1.523,36  1.559,00  1.315,72

Укупно  
термоелектране  2.384,44  2.802,50  2.590,92  3.055,43  2.993,02  2.856,00

МХЕ  69,10  51,69  56,53  41,88  44,30  71,00

УКУПНО  
ПРОИЗВОДЊА  5.200,64  5.405,19  4.443,40  5.001,47  5.614,67  6.173,92

Табела 10 - Производња електричне енергије у периоду 2005 ‐2010. године 

На  основу  достављених  мјесечних  извјештаја  у  табели  11  приказан  је  преглед  продаје  и 
оствареног прихода од продаје електричне енергије произвођача из Републике Српске, који имају 
обавезу пружања јавне услуге ради снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом. 
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Обновљиви  нефосилни  извори  енергије  су  енергија  вјетра,  енергија  сунца, 
аеротермална  енергија,  геотермална  енергија,  хидротермална  енергија, 
хидроенергија,  енергија  биомасе,  енергија  депонијског  гаса,  енергија  гаса  из 
постројења  за  третман  отпадних  вода  и  енергија  других  (пољопривредних) 
биогасова. 

Електрана 

Продаја електричне енергије у 2010. год
(kWh) 

Приход од продаје електричне енергије 
у 2010. години (КМ) 

Тарифни 
купци  

Извоз и  
остали купци 

Укупно  
Приход од 
тарифних 
купаца 

Приход од  
извоза и 
осталих 
купаца 

Укупан 
приход  

ХЕ на 
Требишњици  798.470.468  811.543.747 

1.610.014.21
5  32.018.666  33.385.914  65.404.580

ХЕ на Дрини  643.068.144  639.979.856 
1.283.048.00

0  9.195.874  33.362.221  42.558.095

ХЕ на Врбасу  185.767.031  168.084.709  353.851.740  12.336.145  5.959.806  18.295.951

РиТЕ Гацко 
1.103.974.48

9  436.307.511 
1.540.282.00

0  76.505.432  40.576.862  117.082.295

РиТЕ Угљевик  899.460.753  416.259.247 
1.315.720.00

0  69.055.416  41.282.732  110.338.148

Укупно велике 
електране 

3.630.740.885  2.472.175.070  6.102.915.955  199.111.533  154.567.535  353.679.068 

МХЕ Тишча  4.331.213  1.445.481  5.776.694  249.744  148.829  398.573

МХЕ Месићи  12.000.062  7.966.162  19.966.224  631.203  580.700  1.211.903

МХЕ Богатићи  12.639.821  10.523.773  23.163.594  396.890  791.718  1.188.608

УКУПНО  3.659.711.981  2.492.110.486  6.151.822.467  200.389.369  156.088.783  356.478.152 

Табела 11 ‐ Продаја и приход од продаје електричне енергије 

Од  укупно  остварене  продаје  електричне  енергије  производних  предузећа  која  имају  обавезу 
пружања  јавне  услуге,  59,49%  односи  се  на  пласман  за  тарифне  купце  у  Републици  Српској,  а 
остварени приход по том основу чини 56,21% укупног прихода од продате електричне енергије у 
2010. години. На остале купце се односи 40,51% укупно произведене електричне енергије, а удио 
оствареног прихода од продаје осталим купцима је 43,79% укупног прихода. 

Из табеле 11 се види да је просјечно остварена цијена, коју су произвођачи који послују у саставу 
МХ "Електропривреда Републике Српске" – Матично предузеће а.д. Требиње и који имају обавезу 
пружања јавне услуге остварили од осталих купаца у 2010. години, износила 0,0626 KM/kWh, што 
је мање од остварене просјечне цијене  у 2009.  години када  је износила 0,0702 KM/kWh  и 2008. 
години када је износила 0,1012 KM/kWh, а што је посљедица пада цијена електричне енергије на 
тржишту. 

1.1.2  Обновљиви извори енергије 

 

 

 

 

 

Подстицање  производње  електричне  енергије  из  обновљивих  извора  у  интересу  је  сигурности 
снабдијевања,  очувања  животне  средине  и  спречавања  климатских  промјена,  осигурања 
константног  и  разумног  повећања  удјела  енергије  из  обновљивих  извора  у  укупној  потрошњи 
енергије, омогућавања економичне употребе природних ресурса те у интересу одрживог развоја 
јединица локалне самоуправе и социјалне кохезије (запослење, смањење миграције и слично). 
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 ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ 
 ЗАКОН О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ 
 ЗАКОН О КОНЦЕСИЈАМА 
 ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

Старе директиве о обновљивим енергетским 
ресурсима које су важиле до јуна 2009. године 

 Директива 2001/77/ЕC Европског парламента и 
Савјета  од  27.  септембра  2001.  о  подстицању 
електричне енергије произведене коришћењем 
обновљивих извора на унутрашњем тржишту, 

 Директива 2003/30/ЕC Европског парламента и 
Савјета  од  8.  маја  2003.  о  подстицању 
кориштења  био‐горива  или  других 
обновљивих горива у транспорту 

1.1.2.1  Законски оквир у Републици Српској 

У  документу  "Основи  енергетске  политике 
Републике  Српске"  из  новембра  2008. 
године,  имајући  у  виду  значајне 
неискоришћене  потенцијале  у  обновљивим 
изворима, као један од специфичних циљева 
у  развоју  енергетског  сектора  препозната  је 
потреба  повећања  производње  електричне 

енергије  из  обновљивих  извора,  како  би  се  кроз  обезбјеђење  доступности  разноврсних  извора 
енергије  обезбиједила  сигурност  у  снабдијевању,  дао  значајан  допринос  заштити  животне 
средине и регионалном развоју као и допринос укупној социјалној кохезији.  

Закон о енергетици уређује област обновљивих извора енергије те посебно прописује улогу Владе  
Републике Српске и Регулаторне комисије у промовисању обновљивих извора енергије: 
 Влада РС доноси уредбу којом прописује мјере које доприносе остварењу циљева, а које се 
односе  на  повећање  укупне  производње  из  обновљивих  извора,  учешће  потрошње  електричне 
енергије  произведене  из  обновљивих  извора  и  ефикасне  когенерације  у  укупној  потрошњи 
електричне  енергије  у  Републици  Српској  и  учешће  потрошње  биогорива  у  укупној  потрошњи 
горива у транспорту;  
 Влада  успоставља  институционалну  структуру  за  оперативно  спровођење  система 
подстицаја; 
 Регулаторна  комисија  уз  сагласност  Владе  Републике  Српске,  посебним  правилником 
утврђује  систем  подстицања  производње  енергије  коришћењем  обновљивих  извора  енергије  и 
когенерације, начин обезбјеђења и коришћења подстицајних средстава; 
 Регулаторна комисија издаје сертификат за производно постројење, као и да 
 Регулаторна комисија издаје сертификат о поријеклу за електричну енергију произведену из 
обновљивих извора. 

1.1.2.2  Правне тековине Европске уније 

У децембру 2008. године министри Европске уније су постигли договор о климатско‐енергетском 
законском пакету који је популарно назван "20‐20‐20": 

 20% повећање енергетске ефикасности 
 20% смањење емисије стакленичких гасова 
 20% удио обновљивих извора у укупној ЕУ потрошњи енергије до 2020. године и 
 10% удио биогорива у транспорту до 2020. године. 

Циљ од 20% удјела обновљивих извора у укупној потрошњи чине:  крајња потрошња електричне 
енергије  добијене  из  обновљивих  извора,  крајња  потрошња  енергије  за  гријање  и  хлађење  и 
крајња  потрошња  енергије  из  обновљивих  извора  (биогориво)  у  транспорту.  Државе  чланице 
слободно одлучују о доприносу сваког од ова три сектора у постизању дефинисаног националног 
циља. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Нова директива 2009/28/ЕC важећа од јуна 
2009. године 

 Директива  садржи  измјене  и  допуне 
раније важећих директива 2001/77/ЕC и 
2003/30/ЕC и даје их обједињено. 
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Директива о обновљивим изворима енергије 2009/28/EC која је објављена у Службеном гласнику 
Европске  уније  у  јуну 2009.  године  успоставља  заједнички  правни  оквир  и  на  јединствен  начин 
уређује подстицање употребе електричне енергије произведене коришћењем обновљивих извора 
на унутрашњем тржишту и подстицање коришћења био‐горива или других обновљивих горива у 
транспорту. Директива прописује успостављање: 

 Обавезних националних циљева за свеукупни удио енергије из обновљивих извора у бруто 
крајњој потрошњи енергије и за удио енергије из обновљивих извора у транспорту (+10%); 

 Флексибилности  између  држава  чланица  и  правила  која  се  односе  на  статистичке 
трансфере међу земљама чланицама; 

 Заједничких пројеката међу земљама чланицама и пројекте са трећим земљама; 
 Националних акционих планова за ОИЕ; 
 Гаранције поријекла; 
 Смањења административних и регулаторних препрека те питања око мреже; 
 Критеријума одрживости за биогорива и биотечности и 
 Извјештавања и транспарентности. 

Ова директива још увијек није обавезујућа за Босну и Херцеговину, али су у оквиру Секретаријата 
Енергетске заједнице, уз учешће свих земаља чланица Енергетске заједнице, у току активности на 
дефинисању  обавеза  које  би  проистекле  из  ове  директиве.  Такође,  битно  је  напоменути  да  је 
Министарски савјет Енергетске заједнице на свом засиједању 24.  септембра 2010.  године донио 
Препоруку  број  2010/01/MC‐EnC  о  промовисању  употребе  енергије  из  обновљивих  извора.  Ова 
препорука се односи на поменуту директиву о обновљивим изворима енергије 2009/28/EC. 

1.1.2.3  Активност Регулаторне комисије на изради подзаконских аката 

Усвајање нове Директиве 2009/28/EC о промовисању употребе енергије из обновљивих извора у 
складу са унапријед утврђеним циљевима о удјелу енергије из обновљивих извора у укупној бруто 
потрошњи  енергије,  а  прије  свега  усвајање  Закона  о  енергетици  Републике  Српске,  појавила  се 
потреба  да  се  ревидују  постојећи,  раније  утврђени  нацрти  аката,  Нацрт  правилника  о 
квалификованом произвођачу и Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена, те ускладе 
са одредбама Закона о енергетици. Посебно је значајна обавеза Регулаторне комисије да се код 
утврђивања аката из своје надлежности придржава енергетске политике и циљева о производњи 
и потрошњи које, у складу са Законом о енергетици, треба да дефинише Влада Републике Српске. 
У 2010. години активности у Регулаторној комисији су добрим дијелом биле усмјерене на анализу 
потенцијала  обновљивих  извора  енергије  чија  би  се  употреба  подстицала,  те  активности  на 
дефинисању система подстицаја кроз израду  једног квалитетног,  транспарентног и прије  свега у 
пракси  примјенљивог  правилника  који  би  се  примјењивао  у  поступку  рјешавања  захтјева 
произвођача за утврђивање права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих 
извора  и  ефикасне  когенерације,  као  и  приликом  утврђивања  гарантоване  откупне  цијене  и 
премије  и  укупне  и  јединичне  накнаде  за  обезбјеђење  средстава  потребних  за функционисање 
система  подстицања  производње  електричне  енергије  из  обновљивих  извора  и  ефикасне 
когенерције.  Циљ  доношења  овог  правилника  би  био  да  се  прописаним  системом  подстицања 
обезбиједи  повећање  производње  електричне  енергије  из  обновљивих  извора  и  у  ефикасној 
когенерацији,  односно  остваривање  индикативних  циљева  учешћа  потрошње  електричне 
енергије из обновљивих извора и ефикасне когенерације у бруто финалној потрошњи електричне 
енергије у Републици Српској које треба да утврди Влада Републике Српске.  

Од аката који су Законом о енергетици дати у надлежност Регулаторној комисији на 15. редовној 
сједници, 10.  септембра  2010.  године,  усвојен  је  Нацрт  Правилника  о  издавању  сертификата  за 
производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије и у 
ефикасној  когенерацији.  Коначан  Правилник  Регулаторна  комисија  усвојила  је  у  јануару    2011. 
године.  Овим  правилником  прописују  се  садржај  сертификата,  процедуре  и  критеријуми  под 
којима  произвођач  електричне  енергије  у  производном  постројењу  које  користи  обновљиве 
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изворе  енергије  на  економски  примјерен  начин  уз  заштиту  животне  средине  или  у  ефикасном 
когенерацијском  постројењу,  може  добити  сертификат  за  производно  постројење.  Циљ 
доношења  овог  правилника  је  да  се  обезбиједи  ефикасан  и  економичан  поступак  издавања 
сертификата  за  производно  постројење  и  да  се  донесе  правична  одлука  по  захтјеву  на  основу 
унапријед  познатих  критеријума,  чиме  се  поједностављује  остварење  права  на  подстицај 
производње  електричне  енергије  из  обновљивих  извора  и  ефикасне  когенерације  и  издавање 
сертификата (гаранције) о поријеклу електричне енергије. 

Како  су обновљиви извори актуелна  тема у  свим европским земљама,  па  тако и код нас,  у  току 
2010.  године  одржано  је  неколико  радионица,  семинара  и  других  активности  едукативног 
карактера, углавном у организацији страних консултаната. Од стране Регулаторне комисије дат је 
значај овим радионицама како би се прикупиле што актуелније информације о параметрима који 
прије  свега  чине  калкулативне  елементе  гарантоване  откупне  цијене  и  како  би  се  сагледала 
искуства земаља које су већ далеко одмакле на овом плану.  

1.1.2.4  Обновљиви извори енергије у производњи и потрошњи у Републици Српској  

Обновљиви  извори  енергије  у  смислу  инсталисаних  капацитета  у  Републици  Српској  су 
заступљени  у  мјери  која  омогућава,  у  појединим  годинама  у  зависности  од  хидрологије  као  и 

погонске  спремности  свих 
капацитета,  високо  учешће 
електричне  енергије 
произведене  из  обновљивих 
извора  у  укупној  бруто 
потрошњи  електричне 
енергије у Републици Српској.  
Слика  7 показује да је у 2010. 
години достигнут ниво од 91% 
учешћа  електричене  енергије 
произведене  из  обновљивих 
извора  у  бруто  потрошњи 
електричне  енергије  у 
Републици Српској.6 

 

Слика 7 – Учешће електричне енергије из обновљивих извора у производњи и бруто потрошњи 

Комплетна производња је из хидроелектрана.  

Учешће  (%)  електричне енергије произведене из обновљивих извора у бруто потрошњи  је  један 
од енергетских индикатора који европска институција за статистику Еуростат редовно објављује. 
Слика 8 приказује овај индикатор за 2008. годину. Како у моменту израде овог извјештаја Еуростат 
још увијек није објавио податке за 2009. и 2010.  годину, поређења ради за Републику Српску су 
уврштени подаци за посљедње три године. 

                                                 
6 Потрошња крајњих купаца увећана за дистрибутивне губитке. 
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Слика 8 ‐ Учешће електричне енергије из ОИЕ у бруто потрошњи ел. енергије7 

1.1.3  Производња електричне енергије –  заштита животне средине 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, у оквиру својих надлежности, провјерава и 
испуњеност  услова  који  се  односе  на  заштиту  животне  средине  који  су  прописани  условима 
дозволе  за  обављање  дјелатности,  а  кроз  вршење  надзорних  провјера  и  анализе  извјештаја 
корисника дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије. 

Корисницима  дозвола  наметнуте  су  обавезе  у  погледу  заштите  животне  средине,  а  које 
произилазе из законских прописа који регулишу област заштите животне средине и надлежности 
Регулаторне комисије. Када је ријеч о законима најважнији су свакако: 

 Закон  о  заштити  животне  средине  (Службени  гласник  Републике  Српске,  број  28/07  ‐ 
пречишћени текст),  

 Закон о измјени Закона о заштити животне средине (Службени гласник Републике Српске, бр. 
41/08) , 

 Закон о заштити ваздуха (Службени гласник Републике Српске, број 53/02),  

 Закон о водама (Службени гласник Републике Српске, број 50/06), 

 Закон о водама (Службени гласник Републике Српске, број 10/98), 

 Закон о управљању отпадом (Службени гласник Републике Српске, број 53/02)  

 Закон о измјенама и допунама  Закона о  управљању отпадом (Службени  гласник Републике 
Српске, број 65/ 08) и други. 

Једна од најважнијих обавеза  коју  су  корисници дозвола  требали да испуне,  свакако  је обавеза 
добијања еколошке дозволе. Добијање еколошке дозволе  је,  законским рјешењима,  условљено 
прибављањем  низа  других  докумената  и  дозвола  којима  ће  бити  заокружене  обавезе  сваког 
корисника те дозволе.  

Када  су  у  питању  хидроелектране  у  Републици  Српској  сви  корисници  дозвола  су  добили 
еколошке дозволе и то: 

                                                 
7 Извор: Еуростат 
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1. ЗП ''Хидроелектране на Дрини'' а.д. Вишеград 31. јануара 2008. године, 
2. ЗП ''Хидроелектране на Требишњици'' а.д. Требиње 20. марта 2008. године и 
3. ЗП ''Хидроелектране на Врбасу''.А.Д. Мркоњић Град 12. фебруара 2009. године. 

Еколошким  дозволама  за  сваког  корисника  дозволе  прописане  су  мјере  и  поступци  које 
корисници дозвола морају испунити, како би утицаје својих активности на животну средину свели 
на најмању могућу мјеру. 

Корисници дозволе ЗП  ''Хидроелектране на Врбасу'' А.Д. Мркоњић Град, ЗП  ''Хидроелектране на 
Дрини''  а.д.  Вишеград  и  ЗП  ''Хидроелектране  на  Требишњици''  а.д.  Требиње  посједују  уведен  и 
сертификован систем управљања заштитом животне средине према стандарду ISO 14001, односно 
посједују  израђене  интерне  планове  и  програме  управљања  заштитом  животне  средине. 
Корисници  дозвола  се  углавном  придржавају  свих  дефинисаних  мјера  заштите  и  унапређења 
животне средине. 
Неопходно  је  истаћи  чињеницу  да  корисник  дозволе  ЗП  ''Хидроелектране  на  Дрини''  а.д. 
Вишеград велики дио својих обавеза у погледу заштите животне средине и уређења приобаља у 
Вишеграду  мора  да  испуњава  у  договору  са  другим  лицима,  што  у  појединим  тренуцима 
онемогућава  адекватну  испуњеност  свих  обавеза.  Наиме,  заштита  животне  средине  и  уређење 
приобаља у Вишеграду, захтијева да се у процес активно укључе и локална заједница и Дринско‐
лимске  хидроелектране  из  Републике  Србије.  Такође,  јасно  је  да  је  заштита  животне  средине 
континуиран  процес,  те  су  самим  тиме  и  ове  активности  корисника  дозволе  континуиране  и 
захтијевају  стално ангажовање како би  се испуниле  све обавезе  које проистичу из прописа који 
уређују област заштите животне средине. 
Током  2010.  године  извршена  је  редовна  надзорна  провјера  корисника  дозволе  ЗП 
''Хидроелектране на Требишњици'' а.д. Требиње.  

Укратко, произвођачи електричне енергије у хидроелектранама прибавили су еколошке дозволе и 
производња  електричне  енергије  у  овим  предузећима  обавља  се  уз  задовољавајућу  заштиту 
животне  средине.  Битно  је  нагласити  да  су  наведена  предузећа  дужна  да  у  наредном  периоду 
испуне обавезе прописане у еколошким дозволама. 

До  краја  2010.  године,  Регулаторна  комисија  је  издала  дозволе  за  производњу  електричне 
енергије у пет малих хидроелектранa. Корисници дозвола за производњу електричне енергије у 
малим хидроелектранама добили су еколошке дозволе за сљедеће објекте: 

1. МХ "ЕРС" ЗЕДП "ЕЛЕКТРО ‐ БИЈЕЉИНА" а.д. Бијељина ‐ МХЕ ''Тишча'' 29. октобра 2009. 
2. "ЕЛИНГ М.Х.Е" мале хидроелектране д.о.о. Теслић ‐ МХЕ ''Дивич'' 2. фебруара 2010. 
3. МХЕ  ЕРС ЗП ''Електродистрибуција'' а.д. Пале ‐ МХЕ ''Богатићи'' децембра 2009. 
4. МХЕ ''ЕРС'' д.о.о. Лакташи ‐ МХЕ ''Сућеска Р‐С‐1'' , издата 28.01.2008. 
5. "ХЕ на Бистрици" д.о.о Брод на Дрини ‐ МХЕ ''Бистрица Б‐5а'', издата 09.08.2009. 

Утицај  ових  објеката  на  животну  средину  је  локалног  карактера.  Оно  што  треба  нагласити  је 
потребa одређивања еколошки прихватљивог протока, како за постојеће објекте тако и за објекте 
који се планирају градити на основу јединствене методологије која би била лако мјерљива.  

Када су у питању термоелектране, Регулаторна комисија  је издала двије дозволе за производњу 
електричне енергије у  термоелектранама и  то: МХ ЕРС  ‐ Требиње ЗП  ''Рудник и Термоелектрана 
Гацко'' А.Д. Гацко и ЗП ''Рудник и Термоелектрана Угљевик'' А.Д. Угљевик.  

У обје термоелектране користи се лигнит као гориво ниске калоричне моћи. Лигнит се добија из 
површинских копова угља који се налазе у саставу поменутих предузећа. 

Производња  електричне  енергије  из  угља  узрокује  бројне  утицаје  на  животну  средину,  а 
најкрупнији  проблеми  који  се  јављају  и  постоје  при  раду  ових  корисника  дозвола,  су  емисије 
димних  гасова,  отпадне  воде  које  се  јављају  у  технолошком  процесу,  депоновање  пепела,  те 
заузимање великих површина земљишта од стране површинских копова угља. 
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Оба  корисника  дозвола  су  у  обавези  да  израде  и  спроведу  детаљне  планове  активности  за 
смањење емисија загађујућих материја у ваздух и изградњу система за пречишћавање отпадних 
вода,  усклађенe  са  роковима  одређеним  прописима  из  области  заштите  животне  средине, 
односно да реализују одређене пројекте како би, у датим роковима, обављање своје дјелатности 
ускладили са прописима из области заштите животне средине. 

Према  законским  актима  Републике  Српске,  сви  субјекти  морају  своје  емисије  ускладити  са 
граничним  вриједностима  прописаним  Правилником  о  граничним  вриједностима  емисије  у 
ваздух из постројења за сагоријевање (Службени гласник Републике Српске, број 39/05), а према 
Уговору о оснивању Енергетске заједнице, БиХ је обавезна да до 2017. године примијени одредбе 
Директиве 2001/80/EC о граничним вриједностима емисија у ваздух. 

У циљу праћења емисија димних гасова, корисници дозвола морају да обезбиједе континуирано 
мјерење  загађујућих  материја  у  ваздух.  Расположиви  резултати  континуираног  мјерења  за  ТЕ 
Гацко и ТЕ Угљевик за 2010. годину, као и подаци, омогућавају да се, дјелимично, стекне слика о 
емисијама  у  ваздух  из  ових  постројења  и  да  се  те  вриједности  пореде  са  граничним 
вриједностима емисија (ГВЕ). Вриједности емисија добијене поменутим мјерењима приказане су 
на сликама 9, 10 и 11. Усљед кратких периода у којима се мјерење вршило, односно прикупљали 
подаци, приказане вриједности могу послужити само као оријентациони подаци. Када је у питању 
мјерење емисија у 2010. години, за разлику од претходне године, ситуација је пуно боља, односно 
у  2010.  години  корисници  дозвола  су  отпочели  са  мјерењем  емисија  како  је  то  предвиђено 
условима дозволе. 

На основу овога може се закључити сљедеће: 

1. МХ ЕРС – Требиње ЗП ''Рудник и Термоелектрана Гацко''  А.Д. Гацко: 

 емисије  чврстих  честица  су  више  пута  веће  од  граничне  вриједности  емисија  (просјечне 
мјесечне вриједности око 550 mg/m3), 

 емисије оксида азота су у тренутно дозвољеним границама (просјечне мјесечне вриједности 
око 520 mg/m3), 

 емисије  оксида  сумпора  су  више  пута  веће  од  граничних  вриједности  емисија  (просјечне 
мјесечне  вриједности  око  1900 mg/m3    ‐  примјетно  је  повећање  емисија  усљед  повећаног 
садржаја сумпора у угљу; слична ситуација се очекује и у будућности). 

2. ЗП ''Рудник и термоелектрана Угљевик''  А.Д. Угљевик: 

 емисије  чврстих  честица  су  више  пута  веће  од  граничних  вриједности  емисија  (просјечне 
вриједности око 210 mg/m3), 

 емисије оксида азота  су  у  тренутно дозвољеним  границама  (просјечне вриједности око 540 
mg/m3), 

 емисије  оксида  сумпора  су  више  пута  веће  од  граничних  вриједности  емисија  (просјечне 
вриједности око  15000 mg/m3). 
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Слика 9 – Емисије NOx и чврстих честица 

 

  
     Слика 10 - Емисијe SO2 – ТЕ Гацко                      Слика 11 – Емисије SO2 – ТЕ Угљевик 
   

У  табели  12  дат  је  преглед  специфичне  потрошње  угља,  дизела  и  мазута  у  термоелектранама 
Гацко и Угљевик. 

 

производња 
електричне 

енергије [МWh]
потрошња угаљ   дизел [l]  мазут [kg] 

Р и ТЕ 
Гацко 

1.540.282 
укупна 2.458.678 [t] 7.064.057  4.642.105

спец. 
потрошња

1,596 
[kg/kWh]

0,00459 
[l/kWh] 

0,00301 
[kg/kWh]

Р и ТЕ 
Угљевик 

1.315.720 
укупна 1.476.266 [t] 7.474,101  2.165.000

спец. 
потрошња

1,12 
[kg/kWh]

0,00568 
[l/kWh] 

0,00165 
[kg/kWh]

Табела 12 – Преглед специфичне потрошње угља, дизела и мазута у ТЕ Гацко и ТЕ Угљевик 

На РиТЕ Угљевик постоји систем за третман отпадних вода, али усљед застарјелости и дјелимичне 
нефункционалности  опреме,  резултати  пречишћавања  нису  задовољавајући.  У  обје 
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термоелектране у току 2010. године спровођене су активности на реализацији пројеката третмана 
отпадних вода. Њихова реализација очекује се у наредном периоду. 

Већ  је  поменуто  да  у  саставу  ових  корисника  дозвола  раде  и  површински  копови  угља,  који 
заузимају велике површине земљишта.  Утврђено  је да  за оба рудника постоје урађени пројекти 
рекултивације и да су активности везане за рекултивацију отпочеле на оним дијеловима копа гдје 
је експлоатација руде завршена. Процес рекултивације неопходно  је интензивирати  у наредним 
годинама. 

Депоновање  пепела,  који  настаје  у  процесу  сагоријевања  угља,  у  обје  термоелектране  се  врши 
према одговарајућим пројектима. 

ЗП  ''Рудник и термоелектрана Гацко'' А.Д.  Гацко  је прибавило еколошке дозволе за Површински 
коп  ''Грачаница''  (18.  јуна 2008.  године)  и  за постројење  ''Термоелектрана''  Гацко  (23.  јуна 2008. 
године). 

ЗП  ''Рудник  и  термоелектрана  Угљевик''    А.Д.  Угљевик  је  прибавило  еколошку  дозволу  за 
постројење  Површински  коп  ''Богутово  село''  Угљевик  (15.09.2008.),  те  за  постројење 
''Термоелектрана'' Угљевик 10.08.2009. године. 

Еколошким  дозволама  корисницима  дозвола  прописане  су  мјере  и  активности  које  морају 
спровести у дефинисаним роковима.  

Емисија  чврстих  честица  је  један  од фактора  који  највише  утиче  на животну  средину  у  околини 
термоелектрана, те смо мишљења да је неопходно и у овогодишњем извјештају истаћи сљедеће 
чињенице: 

 Увидом  у  еколошку  дозволу  за  ТЕ  Гацко  (Рјешење  Министарства  за  просторно  уређење, 
грађевинарство и екологију бр. 15‐96‐112/08 од 23.  јуна 2008.  године) може се примијетити 
да  је  у  тачки  3.2.1.  дефинисана  обавеза  ТЕ  Гацко  да  "за  емисије  чврстих  честица  користи 
врећасте филтере који ће гарантовати емисију чврстих честица мању од 100 mg/m3, у складу 
са Правилником о граничним вриједностима емисије у ваздух из постројења за сагоријевање 
(Службени гласник Републике Српске, број 39/05)"; иста обавеза је дефинисана и у тачки 4.4.  

 Поменутим  правилником  дефинисана  је  гранична  вриједност  емисије  чврстих  честица  за 
постројење топлотне снаге веће од 500 МW  (топлотна снага ТЕ Гацко  је око 900 МW) од 50 
mg/m3. 

 Директива  2001/80/EC  о  граничним  вриједностима  емисија  у  ваздух  дефинише  такође 
граничну вриједност емисије чврстих честица за постројење топлотне снаге веће од 500 МW 
од 50 mg/m3. 

Имајући  у  виду  поменуте  чињенице  о  емисијама  и  утицај  емисије  чврстих  честица  на  животну 
средину  у  околини  термоелектрана,  те  обавезе  преузете  потписивањем  Уговора  о  оснивању 
Енергетске  заједнице, мишљења  смо да  је  у  еколошкој дозволи неопходно извршити  корекцију 
граничне вриједности емисије чврстих честица на 50 mg/m3. Наведена констатација о корекцији 
граничне  вриједности  емисије  чврстих  честица  вриједи  и  за  еколошку  дозволу  издату  за  ТЕ 
Угљевик. 
Еколошким дозволама  за  термоелектране  и  хидроелектране  прописани  су  сви  сегменти  који  се 
односе на заштиту животне средине. 
Осим  поменутим  хидроелектранама  и  термоелектранама,  Регулаторна  комисија  издала  је 
дозволу  за  обављање дјелатности  производње и  предузећу  ''Енерголинија''  д.о.о.  Зворник,  које 
такође посједује еколошку дозволу  (за постројење ФГ "Бирач" АД Зворник, број 15‐96‐273/09 од 
4.2.2010). 

1.2 Пренос електричне енергије 

Преносна  дјелатност  у  Републици  Српској,  односно  у  Босни  и  Херцеговини,  обавља  се  у  двије 
посебне  компаније  на  нивоу  БиХ  и  то:  "Електропренос  Босне  и  Херцеговине"  Бања  Лука  и 
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"Независни  оператор  система  Босне  и  Херцеговине"  Сарајево.  Регулисање  дјелатности  преноса 
електричне енергије је у надлежности Државне регулаторне комисије за електричну енергију. 

На слици 12 је приказана карта преносне мреже Босне и Херцеговине. 

 

Слика 12 ‐ Карта преносне мреже БиХ 
 

1.3  Дистрибуција електричне енергије 

1.3.1  Оператори дистрибутивног система у Републици Српској 

Дистрибуција електричне енергије представља пренос електричне енергије на средњенапонској и 
нисконапонској  мрежи  ради  испоруке  крајњим  купцима,  те  је,  као  и  пренос  на  високонапонској 
мрежи,  монополска  дјелатност  и  као  таква  треба  бити  регулисана  како  се  не  би  злоупотријебио 
монополски положај дистрибутивних компанија које једине посједују капацитете за обављање ове 
дјелатности на одређеном подручју. Када је у питању раздвајање дистрибутивне дјелатности, боље 
рећи  дјелатности  коју  обавља  дистрибутивни  систем  оператор  ‐  дистрибутер,  од  осталих 
комерцијалних  дјелатности  (производња  и  снабдијевање),  раздвајање  се  намеће  као  услов 
непристрасности у пружању услуга дистрибутера корисницима дистрибутивне мреже.  

Дистрибутивна дјелатност у Републици Српској се обавља у оквиру пет дистрибутивних компанија ‐ 
дистрибутивних  систем  оператора  (дистрибутера)  у  саставу  МХ  ''Електропривреда  Републике 
Српске''  Матично предузеће а.д. Требиње и то тако да је сваки дистрибутер надлежан за обављање 
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дјелатности на одређеном  географском подручју  (слика 13). Обављање дјелатности,  укључујући и 
одређивање  тарифа  за  кориштење  дистрибутивне  мреже,  регулише  и  надгледа  Регулаторна 
комисија за енергетику  Републике Српске. 

 
Слика 13 ‐  Дистрибутивне регије у Републици Српској 

Електродистрибутивна  предузећа  у  Републици  Српској  су  у  саставу  Мјешовитог  Холдинга 
"Електропривреда Републике Српске" – Матично предузеће а.д. Требиње, тј. у саставу вертикално 
интегрисаног  предузећа  које  је  корисник  дозволе  за  трговину  и  снабдијевање  електричном 
енергијом.  С  обзиром  да  су  електродистрибутивна  предузећа  посебни  правни  субјекти,  услов 
правног раздвајања је испуњен. Функционално ‐ управљачко раздвајање се треба обезбиједити на 
начин  да  матично  предузеће  може  да  утиче  на  управљање  у  погледу  дугорочног  планирања, 
усмјеравања  капитала  и  слично,  док  се  ограничава  утицај  на  свакодневне  пословне  активности 
дистрибутивног систем оператора ‐ дистрибутера. 

Приказ  дистрибутивног  система,  са  прикљученим  малим  хидроелектранама  на  дистрибутивну 
мрежу дат је на слици 14.  
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Слика 14 - Дистрибутивни електроенергетски систем са окружењем 

Основни  технички  подаци  о  дистрибутивној  мрежи  су  расположиви  на  основу  годишњих 
извјештаја  са  техничким  обрасцима  које  достављају  дистрибутивна  предузећа  у  Републици 
Српској. У табелама 13 и 14 је приказано стање на крају 2010. године. 

Р. бр.  Напонски ниво  Тип вода  Дужина (km) 

1  35 kV 

Надземни  886,065 

Подземни 17,049

Укупно 903,114

2  20(10) kV 

Надземни  10106,366 

Подземни  1287,105 

Укупно  11393,471 

4  0,4 kV 

Надземни  31861,99 

Подземни  2277,391 

Укупно  34139,381 

Укупно  

Надземни  42854,421 

Подземни  3581,545 

Укупно  46435,966 

Табела 13 - Дужина дистрибутивних електроенергетских водова 

Р. бр.  Напонски ниво  Број трафостаница/ Инсталисана снага 

1  35/10 kV 
ком.  77 

МVA  565 

3  20/0,4 kV 
ком.  2576 

МVA  556,5 

4  10/0,4kV 
ком.  5668 

МVA  1321 

Укупно  
ком.  8321 

МVA  2442,5 

Табела 14 - Број и инсталисана снага дистрибутивних трафостаница 
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У 2010. години дистрибутивна предузећа су изградила 162 km средњенапонске  надземне мреже 
и 28,216 km средњенапонске подземне кабловске мреже, а истовремено и санирала 161,844 km 
средњенапонске  надземне  мреже  и  6,839  km  средњенапонске  подземне  кабловске  мреже. 
Такође, изграђено је 114 трафостаница ТС 10(20)/0,4 kV са укупном инсталисаном снагом од 22,66 
MVA, док је санирано 183 ТС 10(20)/0,4 kV са укупном инсталисаном снагом од 19,81 MVA. Осим 
наведених  података  значајно  је  напоменути  да  су  у  дистрибутивном  систему  присутне  и  друге 
трансформације ТС 35/0,4,  ТС 35/6,  ТС 10/6,  ТС 6/0,4 kV,  као и водови 6 kV  за потребе напајања 
индустријских објеката (рудника), мада се значајан дио тих електроенергетских објеката користи и 
за  напајање  крајњих  купаца  у  локалној  средини.  Такође,  постоји  и  одређен  број 
електроенергетских објеката који нису у власништву дистрибутера,  а служе за напајање крајњих 
купаца електричном  енергијом.  Стандардом  IEC 38  од 1983.  године  је  промовисан прелазак    са 
напона нисконапонске мреже 220/380 V на вриједност 230/400 V. У напомени је дато да прелазни 
период буде што краћи, а не дужи од 15 година од ступања на снагу овог стандарда. Током овог 
периода требало је свести напон унутар опсега 230/400 V (+6% ‐10%) да би се крајем тога периода 
постигао напон 230/400 ±10%. Ово подржава и садашњи стандард  IEC 60038 као и EN 50160 који 
дају  и  остале  карактеристике.  Европске  норме  EN  50160  су  проглашењем  од  децембра  2004. 
године прихваћене у БиХ. Република Српска се усвајањем тих техничких стандарда на нивоу Босне 
и Херцеговине обавезала да ће из употребе избацити 6 kV напон из дистрибутивне мреже. Подаци 
о површинама појединих дистрибутивних подручја и броју крајњих купаца приказан  је на слици 
15. 

Слика 15 ‐ Површина дистрибутивних подручја и број купаца 

1.3.2  Методологија за утврђивање тарифних ставова за кориснике 
дистрибутивних система у Републици Српској 

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској утврђују се у складу 
са  Правилником  о  тарифној  методологији  и  тарифном  поступку  (Методологија)  утврђеним  од 
стране  Регулаторне  комисије.  У  ове  тарифне  ставове,  поред  цијене  дистрибуције  коју  утврђује 
Регулаторна комисија, а која покрива трошкове дистрибутивне мреже и дистрибутивних губитака, 
укључује се и цијена коришћења преносне мреже коју утврђује Државна регулаторна комисија за 
електричну енергију на основу своје методологије, а која обухвата трошкове рада Електропреноса 
БиХ, трошкове рада Независног оператора система у БиХ и трошкове помоћних услуга. 

Електрокрајина Електро‐Бијељина Електро Добој
Електродистрибуциј

а Пале

Електро‐

Херцеговина

Површина подручја 8.629 3.697 2.836 5.064 3.844

Број крајњих купаца 241.198 103.092 92.033 56.255 28.711
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Методологијом  Регулаторне  комисије  је  прописано  да  се  као  оправдани  трошкови 
дистрибутивним  компанијама  у  Републици  Српској  признају  сљедећи  трошкови  дистрибутивне 
мреже: 

 трошкови  погона,  одржавања  и  вођења  дистрибутивне  мреже,  укључујући  трошкове 
одржавања прикључака и мјерних уређаја, те очитања мјерних уређаја, 

 трошкови развоја дистрибутивне мреже и 

 трошкови  за  надокнаду  оправданих  трошкова  губитака  електричне  енергије  у 
дистрибутивној мрежи. 

Тарифна методологија заснива се на обрачуну  годишњег потребног прихода електроенергетских 
предузећа,  а  за  учинке дефинисане  електроенергетским билансом  за  годину  за  коју  се  утврђују 
тарифе. 

У  складу  са  Методологијом,  регулисана  предузећа  ‐  корисници  дозволе  за  дистрибуцију 
електричне  енергије,  подносе  захтјев  Регулаторној  комисији  за  одобрење  цијена,  односно 
тарифних ставова на бази потребног прихода који се састоји из оправданих трошкова увећаних за 
поврат на капитал. Оправданост захтјева Регулаторна комисија утврђује у  тарифном поступку,  те 
на основу тога утврђује коначне цијене, односно тарифне ставове. Одлуку Регулаторна комисија 
доноси  самостално,  односно независно од било  које друге  владине  агенције,  поштујући  одлуке 
Државне  регулаторне  комисије  БиХ  у  вези  са  цијенама  коришћења  преносне  мреже.  Дужина 
трајања  регулаторног  периода  није  посебно  прописана,  а  тарифни  поступак  се  покреће  или  на 
иницијативу регулисаних предузећа или на иницијативу Регулаторне комисије. 

За  израчунавање  тарифних  ставова  користе  се  технички  и финансијски  подаци  и  документација 
коју  дистрибутивне  компаније  достављају  Регулаторној  комисији  у  складу  са  Правилником  о 
извјештавању у прописаним временским интервалима, а и у самом тарифном поступку. На основу 
ових података Регулаторна комисија сагледава обим, врсту и квалитет услуга које дистрибутивне 
компаније  пружају  својим  корисницима,  као  и  трошкове  њиховог  пословања,  односно  њихову 
оправданост.  Оправданост  трошка  процјењује  се  према  природи  трошка  анализом 
сврсисходности, анализом количине и цијене и упоредном анализом (benchmarking). У тарифним 
поступцима  које  је  Регулаторна  комисија  до  сада  проводила  коришћене  су  упоредне  анализе 
између  пет  дистрибутивних  компанија  у  Републици  Српској  ради  сагледавања  трошкова  рада  и 
одржавања мреже. 

Тарифна методологија прописује  јединствене тарифне ставове за све кориснике дистрибутивних 
система у Републици Српској. 

1.3.3 Изједначавање дистрибутивне мрежне тарифе 

Густина  насељености  и  попуњености  подручја  стамбеним  и  привредним  објектима,  као  и 
количина  и  структура  дистрибутивних  постројења  и  опреме  који  су  укључени  у  регулативну 
основу,  као  основна  средства  за  обављање  дјелатности  дистрибуције,  се  значајно  разликују  по 
дистрибутивним  подручјима  у  Републици  Српској,  што  проузрокује  и  различите  просјечне 
трошкове  обављања  дјелатности  дистрибуције,  по  јединици  испоручене  електричне  енергије  и 
снаге. "Густина потрошње" је приказана у  табели 15. 

Дистрибутивно подручје
Површина 

подручја (km2)
Број крајњих 

купаца
Број крајњих 
купаца по km2

Електрокрајина 8,629 241,198  28

Електро‐Бијељина 3,697 103,092  28

Електро Добој 2,836 92,033  32

Електродистрибуција Пале 5,064 56,255  11

Електро‐Херцеговина 3,844 28,711  7

Укупно  24,857 521,289  21

Табела 15 ‐ Разуђеност купаца прикључених на дистрибутивну мрежу 
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Регулаторна  комисија  је,  у  складу  са  начелом  равноправности  купаца  и  заштите  купаца  у 
удаљеним и слабо насељеним подручјима, утврдила исте тарифне ставове за све купце на цијелој 
територији  Републике  Српске.  Имајући  у  виду  различите  "густине  потрошње"  и  различите 
трошкове обављања дјелатности, Регулаторна комисија је утврдила и коефицијенте за поравнање 
прихода  између  дистрибутивних  предузећа,  којим  се  дистрибутивна  предузећа  доводе  у 
равноправан  положај  у  погледу  остваривања  прихода  и  оправданих  трошкова  обављања 
дјелатности.  

1.3.4  Преузимање и потрошња електричне енергије у дистрибутивној мрежи 

Електрична енергија у дистрибутивној мрежи у 2010. години у Републици Српској преузимала се из 
преносне мреже Електропреноса БиХ, из хидроелектрана прикључених на дистрибутивну мрежу и 
из других дистрибутивних система из Босне и Херцеговине и сусједних држава. Структура преузете 
електричне енергије дата је на слици 16. 

Слика 16 - Преузета 
електрична енергија у 
дистрибутивну мрежу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од  укупно  преузете  електричне  енергије  у  дистрибутивну  мрежу  у  износу  3.522  GWh,  крајњим 
купцима  је  у  2010.  години  испоручено  2.940  GWh,  а  582  GWh  електричне  енергије  су  губици  у 
дистрибутивној  мрежи.  На  слици  17  дата  је  структура  нето  потрошње  по  дистрибутивним 
предузећима.   

          

 
 
 
 
 
 
Слика 17 ‐ Нето 
дистрибутивна 
потрошња у 2010. години 
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526.302.055; 

18%

ЕД Пале, 
271.413.849;

9%

Електро-
Херцеговина, 
184.601.882;

6%

Потрошња крајњих купаца у дистрибутивној мрежи у 2010. 
години (kWh) 



Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2010. годину 

 55

1.3.5 Губици електричне енергије у дистрибутивној мрежи 

Велики  проблем  дистрибутивних  предузећа  у  Републици  Српској  и  даље  је  ниво  губитака 
електричне  енергије  у  дистрибутивној  мрежи.  Политика  Регулаторне  комисије  је  да  мотивише 
кориснике дозвола да смање ове губитке одређујући одобрени износ трошкова на име губитака 
електричне  енергије  у  тарифном  поступку,  уз  обавезу  корисника  дозволе  за  дистрибуцију 
електричне енергије да донесу планове мјера и активности на смањењу дистрибутивних губитака 
и да поднесу извјештаје о њиховом спровођењу. 
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Слика 18 ‐ Остварена потрошња и губици електричне енергије у дистрибутивној мрежи у 2010. 

години 

Регулаторна  комисија  у  тарифном  поступку  одобрава  процентуални  износ  губитака  за  сваки 
напонски  ниво  и  само  тај  одобрени  износ  (13,2%  просјечно)  се  урачунава  у  тарифне  ставове  за 
коришћење  дистрибутивне  мреже,  док  мање  или  веће  остварење  губитака  иде  у  корист  или  на 
штету дистрибутера. 

Према  подацима  које  су  доставиле  дистрибутивне  компаније,  остварени  губици  електричне 
енергије у 2010. години износили су 16,53%, односно 582.363 МWh, тј. 140.999 МWh више него што 
је одобрено (13,2% просјечно). Остварена потрошња и губици електричне енергије у дистрибутивној 
мрежи  у  Републици  Српској  у  2010.  години  приказани  су  на  слици  18,  док  су  остварени  губици 
електричне енергије у дистрибутивној мрежи по мјесецима приказани на слици 19. 
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Слика 19 ‐ Остварени губици активне електричне енергије у дистрибутивној мрежи 
по мјесецима 2010. године 

Ниво  губитака  електричне  енергије  у  дистрибутивној  мрежи  по  дистрибутивним  подручјима, 
изражен  као  процентуални  однос  остварених  губитака  електричне  енергије  и  укупно  преузете 
електричне енергије у дистрибутивну мрежу, креће се од 10,1% у ЗП  ''Електро Добој'' АД Добој до 
21,4% у ЗП ''Електрокрајина'' А.Д. Бањалука, што је приказано на слици 20.  
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Слика 20 ‐ Остварени губици електричне енергије у дистрибутивној мрежи у 2010. години 

 
На  слици  21  приказан  је  упоредни  преглед  остварених  дистрибутивних  губитака    у 
електродистрибутивним предузећима у периоду од 2005. до 2010. године.  
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Слика 21 - Преглед остварених дистрибутивних губитака на вишегодишњем нивоу (%) 

Укупни дистрибутивни губици у Републици Српској од 16,53% у 2010. години, су већи за 0,44 % или у 
енергетској вриједности 34,76 GWh у односу на 2009. годину, док је укупно преузимање електричне 
енергије  у  дистрибутивној  мрежи  у  том  периоду  веће  за  117,41  GWh  у  односу  на  преузимање 
електричне енергије у 2009. години. 

Енергетске  вриједности  дистрибутивних  губитака  и  укупно  преузете  електричне  енергије  су 
приказане на слици 22.  
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Слика 22 ‐ Однос губитака и укупно преузете електричне енергије у 2010. години 

Одобрене  и  остварене  количине  електричне  енергије  за  дистрибутивне  губитке  по  предузећима 
приказане су на слици 23. 
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Слика 23 ‐ Преглед остварених и одобрених губитака електричне енергије по дистрибутивним 

предузећима 

1.4 Снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом 

Дистрибутивне  компаније  у  Републици  Српској  обављају  и  дјелатност  снабдијевања  електричном 
енергијом тарифних купаца, али им је условима издатих дозвола одређена обавеза да обезбиједе 
рачуноводствено  раздвајање  ових  дјелатности,  како  би  се  омогућила  јасна  идентификација 
трошкова коришћења мреже, односно одређивање тарифа за коришћење дистрибутивне мреже. У 
циљу  извршења  ових  обавеза,  дистрибутивне  компаније  прилагођавају  своје  пословно‐
информационе системе новој организацији коју намеће процес дерегулације.  

Дјелатност  дистрибуције  и  дјелатност  снабдијевања  тарифних  купаца  у  Републици  Српској  се 
обављају у систему обавезе јавне услуге. 

1.4.1  Потрошња електричне енергије  

У табели 16 приказан је број тарифних купаца у Републици Српској у 2010. години по категоријама 
потрошње.  

Категорија 
потрошње 

Електро 
крајина 

Електро‐
Бијељина

Електро 
Добој

ЕД Пале 
Електро‐

Херцеговина 
Укупно 

110 kV  2  1 2 0 0  5

35 kV  3  5 7 5 4  24

10 (20) kV  267  175 100 63 26  631

0.4 kV ОП  15.807  5.405 5.054 4.056 2.195  32.517

Домаћинства  225.032  97.466 86.852 52.096 26.252  487.698

Јавна расвјета  87  40 18 35 234  414

Укупно  241.198  103.092 92.033 56.255 28.711  521.289

Табела 16 - Број  крајњих купаца у Републици Српској на дан 31.12.2010. године 
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На слици 24 приказана је нето потрошња тарифних купаца по дистрибутивним подручјима, односно 
по предузећима ‐ снабдјевачима тарифних купаца у Републици Српској, а на слици број 25 структура 
укупне потрошње електричне енергије у Републици Српској по категоријама потрошње. 

Електрокрајин; 

1.408.629.315; 
47%

Електро‐
Бијељина;
652.632.883; 

21%

Електро Добој; 
532.813.107; 

17%

ЕД Пале; 
271.413.849; 

9%

Електро‐

Херцеговина; 
184.601.882; 

6%

Потрошња електричне  енергије тарифних  купаца  2010. години 
по дистрибутивним  подручјима  (kWh) 

 
Слика 24 ‐ Потрошња тарифних  купаца у 2010. години  

Од  укупне  потрошње  крајњих  купаца  у  Републици  Српској  у 2010.  години 4%  отпада  на  крајње 
купце чији су објекти прикључени на високом напону (110 kV), односно на преносну мрежу.   

Сви крајњи купци у Републици Српској у 2010.  години су се снабдијевали као тарифни купци, по 
тарифним ставовима које је утврдила Регулаторна комисија. 
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Слика 25 ‐ Структура нето потрошње по категоријама потрошње у 2010. години 

 



Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2010. годину 

 60

1.4.2  Сигурност снабдијевања ‐ производња и потрошња електричне енергије 

Један  од  показатеља  сигурности  снабдијевања  је  ниво  и  расположивост  производних 
капацитета посматран у односу на ниво потрошње електричне енергије. 

Република Српска, која се сврстава у групу већих нето извозника електричне енергије у регији, 
и у 2010. години је остварила висок коефицијент обезбјеђења потрошње електричне енергије 
из властите производње, а што је приказано на слици 26. 
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Слика 26 ‐ Производња и потрошња електричне енергије у РС у 2009. и 2010. години 

1.4.3  Приход дистрибуције и снабдијевања тарифних купаца  

У  табели  17  дат  је  преглед  прихода  оствареног  од  снабдијевања  неквалификованих  (тарифних) 
купаца  електричном  енергијом,  као  и  пренесених  трошкова  на  дјелатност  дистрибуције  и 
снабдијевања послије извршеног поравнања  (трошкови набавке електричне енргије и  трошкови 
кориштења преносне мреже). С обзиром да Регулаторној комисији нису достављени ревидовани 
финансијски  извјештаји  за  сва  електродистрибутивна  предузећа,  подаци  у  табели 17  су  дати  на 
основу података из редовног мјесечног извјештавања. 

( 000 КМ) 
Електро 
крајина 

Електро‐ 
Бијељина 

Електро 
Добој  ЕД  Пале 

Електро‐ 
Херцеговина  Укупно  РС 

Укупно остварени 
приход од тарифа  175,762  76,639  62,545  36,013  22,161  373,120

Пренесени трошкови 
набавке и коришћења 
преносне мреже  125,374  48,325  40,480  19,060  10,584  243,824

Приход дистрибуције 
и снабдијевања од 
тарифа  50,388  28,314  22,065  16,952  11,576  129,296

Табела 17- Приход дистрибуције и снабдијевања од тарифних ставова за снабдијевање 
неквалификованих купаца у 2010. години 

1.5 Квалитет снабдијевања електричном енергијом  

Регулисање  квалитета  услуге  и  унапређење  поузданости  система  за  дистрибуцију  електричне 
енергије произилази из законске надлежности Регулаторне комисије.  

Регулаторна  комисија  је  доношењем  Општих  услова  за  испоруку  и  снабдијевање  електричном 
енергијом  ‐ Општи  услови,  а  касније  и Правилника  о  извјештавању прописала  обавезу  и форму 
извјештавања  о  квалитету  снабдијевања  електричном  енергијом,  чиме  је  започела  регулација 
квалитета снабдијевања електричном енергијом у Републици Српској.    

Општим условима квалитет снабдијевања се дефинише као: 
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 континуитет  испоруке  електричне  енергије  (способност,  адекватност  електроенергетске 
мреже да осигура континуитет напајања електричном енергијом у одређеном временском 
периоду, исказан показатељима континуитета у испоруци), 

 квалитет  комерцијалне  услуге  (ниво  пружања  услуга  дистрибутера/снабдјевача 
прописаних Општим условима) и 

 квалитет  напона  напајања  (стандард  за  квалитет  напона  напајања  представљају 
номинални  напонски  нивои  у  тачки  напајања  и  одступања  од  номиналних  вриједности, 
номиналне  вриједности  фреквенције  и  дозвољено  одступање,  те  друге  карактеристике 
напона  (таласни  облик,  симетричност  фазних  вриједности  и  слично),  са  прописаним 
дозвољеним одступањима. 

Условима  издатих  дозвола  за  обављање  дјелатности  дистрибуције  електричне  енергије 
корисници  дозвола  су  обавезни  да  осигурају  поуздано  и  квалитетно  напајање  крајњих  купаца 
електричном  енергијом,  предузимају  све  потребне  мјере  којим  би  се  побољшали  показатељи 
поузданости  и  квалитета,  воде  евиденцију  и  формирају  базу  података  о  показатељима 
континуитета  испоручене  електричне  енергије  и  квалитета  пружених  услуга  и  израђују  редовне 
годишње  извјештаје  о  овим  показатељима  који  треба  да  су  доступни  јавности  путем  властите 
интернет странице. 

Наведене прописане обавезе имају "општи" карактер, а ефикасно регулисање квалитета услуге је 
веома комплексан задатак који подразумијева претходно успостављање стандарда квалитета на 
бази  података  о  показатељима  који  дефинишу  квалитет  испоруке  електричне  енергије.  Од 
посебног  је  значаја  континуирано  прикупљати  поуздане  податке  о  континуитету  испоруке  и  о 
индикаторима  комерцијалне  услуге  у  репрезентативном  времену  које  претходи  утврђивању 
стандарда  квалитета  и  након  тога  увођењу  стимулација,  односно  "пенала"  код  одређивања 
тарифа  и  увођењу  плаћања  накнаде  непосредно  купцима  на  основу  утврђених  гарантованих 
стандарда. Тај репрезентативни период је у току, односно у току је стварање услова за прелазак у 
другу фазу регулације квалитета снабдијевања електричном енергијом. 

Подаци  који  се  овдје  презентују  су  прикупљени  на  нивоу  2010.  године  и  евидентирани  су  од 
корисника  дозвола  за  дистрибуцију  електричне  енергије  и  снабдијевање  тарифних  купаца 
електричном енергијом. Такође дат је упоредни преглед ових показатеља по дистрибуцијама и за 
временски  период  од  претходне  четири  године.  Процес  прикупљања  података  о  квалитету 
снабдијевања  је  интерактиван  процес,  веома  је  важно  да  су  прекиди  документовани  (књига 
дневника  погонских  догађаја)  јер  се  подаци  провјеравају.  Процес  евидентирања  прекида  се 
тренутно  обавља  већином  ручно  у  јединственом  обрасцу  за  вођење  евиденције  прекида  у 
испоруци електричне енергије.  У наредном периоду  се очекује,  у  складу са развојем даљинског 
управљања,  односно  увођењем  SCADA  система  у  дистрибутивни  систем,  примјеном  нових 
технологија и осавремењивањем цијелог дистрибутивног система, да се и евиденција показатеља 
квалитета снабдијевања осавремени примјеном одговарајућих апликација, те самим тим и њихов 
унос, обрада и анализа модернизује и повећа тачност самих података, а на крају и сама провјера 
учини  једноставнијом.  Континуитет  испоруке  електричне  енергије  је  исказан  преко  три 
показатеља: 

o Дужине трајања прекида напајања по крајњем купцу у току године (ДТП): Збир укључује 
све  дуготрајне  прекиде  у  току  године,  одвојено  за  планиране  и  непланиране  прекиде, 
изражава се у минутама или сатима по крајњем купцу; 

o Броја  дуготрајних  прекида напајања крајњих купаца  у  току  године  (БДП):  Збир  укључује 
све  дуготрајне  прекиде  напајања  у  току  године,  одвојено  за  планиране  и  непланиране 
прекиде и 

o Броја краткотрајних прекида напајања крајњих купаца у току године (БКП): Збир укључује 
све краткотрајне прекиде напајања у току године. 
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Дуготрајни прекиди (трајање прекида дуже од три минута) се прате по напонском нивоу и узроку 
прекида,  а  краткотрајни  прекиди  (трајање  прекида  краће  од  три  минута)  се  прате  само  по 
напонском  нивоу.  Дуготрајни  прекиди  у  испоруци  се  дијеле  на  планиране  (најављене)  и 
непланиране  (ненајављене) прекиде. У складу са Општим условима за испоруку и снабдијевање 
електричном  енергијом,  дистрибутер  може  обуставити  испоруку  електричне  енергије  у  циљу 
обављања  планираних  активности  редовног  и  ванредног  одржавања,  прегледа  и  ремонта, 
прикључења објеката нових купаца, испитивања и контроле мјерења и проширења мреже. У тим 
случајевима,  дистрибутер  је  дужан  информисати  крајње  купце  о  термину  планираног  прекида 
испоруке и очекиваном времену  трајања прекида,  најкасније 24  часа прије планираног прекида 
испоруке. 
Класификација непланираних прекида према узроку врши се на: 

- вишу силу, 
- одговорност треће стране и 
- одговорност дистрибутера. 

Под вишом силом подразумијевају се сви догађаји који доводе до прекида испоруке, а изван су 
контроле  дистрибутера:  елементарне  непогоде  (земљотрес,  пожар,  поплава),  екстремни 
временски  услови  (атмосферска  пражњења,  олујни  вјетар,  прекомјерни  лед  и  сл.),  прекиди  на 
преносном  напонском  нивоу,  редукција  оптерећења  због  несташице  електричне  енергије, 
подфреквентно растерећење система и налози надлежних органа.  
Под одговорношћу треће стране подразумијевају се прекиди узроковани дјеловањем трећих лица 
као нпр:  прекид и оштећење проводника,  оштећење далековода,  крађа,  саботажа,  тероризам и 
сл. 
Вриједности  показатеља  континуитета испоруке  електричне  енергије  за 2010.  годину дати  су на 
слици  27,  а  слика  28  и  слика  29  приказују  тренд  дужине  трајања  и  броја  укупних  прекида  у 
претходним годинама.  

     а)  ДТП                                                                                    б) БДП и БКП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 27 ‐ Показатељи континуитета испоруке електричне енергије РС за 2010. годину 

Непланирани    прекиди: 23,45  ‐54%

Планирани прекиди: 
9,46 ‐22%

Краткотрајни 
прекиди: 10,29 ‐24%

Укупни прекиди:  43,20  

Непланирани прекиди: 26,38 h ‐65%

Планирани прекиди: 19,37 h ‐35%

Укупни прекиди:  40,35 h 
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Слика 28 ‐ Дужина укупних прекида у испоруци електричне енергије у Републици Српској 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 29 – Број укупних прекида у испоруци електричне енергије у Републици Српској 

Сагледавањем  свих  података,  и  графичких  и  табеларних,  и  анализирањем  прекида  по  узроку  и 
напонском нивоу долази  се  до  закључка да  значајан  удио  у  прекидима  чине  прекиди изазвани 
догађајима  "више  силе".  Прекиди  испоруке  на  средњенапонској  мрежи  погађају  највећи  број 
крајњих купаца, што је и за очекивати. Дужина трајања и број прекида испоруке имају неколико 
пута  веће  вриједности  у  сеоским,  него  у  градским  подручјима.  Ако  би  разматрали  прекиде  у 
испоруци електричне енергије на дистрибутивној мрежи у 2010.  години, долази се до сљедећих 
закључака: 

 укупни  (непланирани)  прекиди  по  крајњем  купцу  износе  1582  минута  (нешто  изнад  26 
сати), 

 од  тога  непланирани  прекиди  усљед  одговорности  дистрибутера  износе  469  минута  на 
нивоу  Републике  Српске,  а  изражено  у  процентима  30%  од  укупних  (непланираних) 
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прекида,  и  то  509  минута  (26,4%)  на  подручју  Електрокрајине,  113  минута  (25,3%)  на 
подручју  Електро  Добоја,  1056  минута  (59%)  на  подручју  Електро‐Бијељине,  20  минута 
(1,3%)  на  подручју  Електродистрибуције  Пале  и  свега  два  минута  (0,1%)  на  подручју 
Електро‐Херцеговине. 

 укупни (непланирани) прекиди на сеоском подручју износе 2744 минута по крајњем купцу 
(око  48  сати),  на  приградском  подручју  1119  минута  (око  19  сати),  док  на  градском 
подручју износе 505 минута (око осам сати).   

Дакле, показатељи континуитета испоруке електричне енергије, као што се види и на слици 28 и 
слици 29, имају различите вриједности на појединим дистрибутивним подручјима, што зависи од 
низа  фактора.  Такође,  вриједности  удјела  непланираних  прекида  изазваних  вишом  силом, 
одговорношћу дистрибутера или треће стране се, према достављеним подацима, знатно разликују 
по  дистрибуцијама,  што  може  упућивати  на  неједнообразан  начин  примјене  методологије 
евидентирања  прекида.  Потребно  је  напоменути  да  Правилником  о  извјештавању  и  Општим 
условима  није  одређен  критеријум  за  класификацију  дистрибутивних  подручја  на  градско, 
приградско  и  сеоско  подручје,  али  су  дистрибутивна  предузећа  извршила  ову  подјелу. 
Дистрибутивна  мрежа  у  сеоским  подручјима  је  радијалног  карактера  са  дугим  водовима,  те 
брдско‐планинском  конфигурацијом  терена  на  већем  дијелу  Репубилке  Српске.  Најчешће  се 
састоји  од  старијих  мрежних  објеката  незадовољавајућих  техничких  карактеристика.  Чешћи 
кварови у таквој мрежи су узрок прекида напајања електричном енергијом на сеоском подручју, 
са  значајним  трајањем.  Један  од  реалних  узрока  вишеструко  већих  показатеља  јесте  и  велики 
удио  надземних  водова  у  дистрибутивној  мрежи  Републике  Српске  (око  93%).  Које  мјере 
предузети да би се поправила ситуација у погледу континуитета испоруке у Републици Српској? У 
одређеним  случајевима,  рјешење  је  обезбјеђење  резервног  напајања  на  средњенапонском 
нивоу, а с обзиром на доказани одређени степен техничко‐организационе резерве за побољшање 
поузданости  рада  дистрибутивног  система  квалитетније  планирати  редовно  одржавање 
дистрибутивне мреже, а свакако и унаприједити техничку опремљеност и степен аутоматизације 
дистрибутивне мреже. 

Треба имати у виду да промјена показатеља континуитета снабдијевања електричном енергијом 
током претходних година зависи од обима и поузданости прикупљених података, те се и не може 
сматрати у потпуности репрезентативном. С обзиром да је потпуност и поузданост података сваке 
године  све  већа  то ће  се  у наредним  годинама моћи поуздано и оцијенити  трендови  квалитета 
снабдијевања у погледу континуитета испоруке електричне енергије. 

Идући корак, као што је у уводном дијелу напоменуто, у регулацији континуитета испоруке, јесте 
одређивање циљних годишњих вриједности ових показатеља, њихова стална провјера, у погледу 
документовања узрока појединих прекида као и рефлексија на пословање самих дистрибутера.  

Осим континуитета испоруке електричне енергије, технички аспект квалитета снабдијевања чини 
и  квалитет  напона  напајања.  Крајњи  купац  има  право  на  бесплатну  провјеру  квалитета  напона 
напајања на свом примопредајном мјесту, без обзира на резултате мјерења. Системско праћење 
квалитета напона се врши одговарајућим мјерењима у појединим тачкама дистрибутивне мреже, 
а  новоизрађени  образац  Правилника  о  извјештавању  11.Т‐Д  Квалитет  напона  напајања  ће 
омогућити  редован  увид  Регулаторној  комисији  у  резултате  тих  мјерења.  Квалитет  напона 
напајања  се  прати  и  кроз  извјештавање дистрибутера  о  ревитализацији  трафо  рејона  са  лошим 
напонским  приликама,  броја жалби  крајњих  купаца  упућених  дистрибутеру  на  квалитет  напона 
напајања  и  броја  поправки  напонских  прилика.  У  2010.  години  у  Регулаторној  комисији  је 
запримљено  десет  жалби  на  смањени  квалитет  снабдијевања  електричном  енергијом.  Преглед 
достављених жалби Регулаторној комисији за претходне године дат  је на слици број 30. Већина 
жалби  је  била  са  дистрибутивног  подручја  Електрокрајине,  у  највећем  броју  случајева  и 
оправдана,  па  се  послије  изјашњења  дистрибутера  кроз  надзорне  провјере  прати  најављена 
реконструкција и санација дистрибутивне мреже.  
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Слика 30 ‐ Број  жалби Регулаторној комисији на квалитет напона  

Рок за потпуну примјену међународних и европских  техничких стандарда који се тичу квалитета 
напона  (IEC 60038  и EN 50160)  је  према одредбама Општих  услова  за  испоруку  и  снабдијевање 
електричном енергијом 01.01.2015. године. 

Преглед  броја  жалби  дистрибутеру  на  квалитет  напона  напајања  и  броја  поправки  напонских 
прилика, на основу достављених података, приказан је на слици 31 и слици 32.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 31 ‐ Преглед броја жалби дистрибуцијама8 на квалитет напона 

                                                 
8 ЕК – МХ ЕРС  ЗП "Електрокрајина“ а.д. Бања Лука; ЕБ – МХ ЕРС ЗЕДП "Електро‐Бијељина" а.д. Бијељина; ЕД 
– МХ ЕРС ЗП "Електро Добој" а.д. Добој; ЕДП – МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале; ЕХ – МХ ЕРС ЗП 
"Електро‐Херцеговина" а.д. Требиње 
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Слика 32 - Преглед броја поправки напонских прилика  

Просјечно вријеме потребно за поправку напонских прилика се креће од једног па до пет мјесеци. 

1.5.1 Комерцијални квалитет услуге дистрибуције и снабдијевања 

Дио  квалитета  снабдијевања  је  и  квалитет  комерцијалне  услуге  који  се  односи  на  вредновање 
услуга  које  дистрибутер/снабдјевач  пружа  крајњим купцима електричне енергије. Ове  услуге  се 
могу  подијелити  на  одређене  цјелине,  које  су  пропраћене  одговарајућим  обрасцима  за 
извјештавање Регулаторне комисије и то: 

 издавање електроенергетских сагласности и прикључење објеката на дистрибутивну мрежу, 

 рад услужног центра и одјељења за рјешавање приговора и жалби, 

 технички аспект комерцијалног квалитета, 
 одржавање мјерних уређаја, 

 мјерење, очитање и обрачун електричне енергије и 

 искључење и обустава испоруке. 

У  протеклом  периоду  дошло  је  до  формирања  и  рада  услужних  центара  у  дистрибуцијама 
Републике  Српске,  чија  функција  управо  и  јесте  контакт  са  крајњим  купцима  у  погледу 
прибављања  неопходних  информација  у  вези  прикључења,  документације,  пријаве  квара,  а  и 
ефикасније  рјешавање  приговора  и  жалби.  Обављањем  надзорних  провјера  у  дистрибуцијама 
провјерава се и рад овог центра у контакту са крајњим купцима, као и у односу на друге функције. 
На  основу  достављених  података  дистрибуција  о  комерцијалном  квалитету  у  2010.  години, 
извршена  је  њихова  анализа  и  графички  представљене  достигнуте  вриједности  одређених 
показатеља. 

Преглед броја издатих електроенергетских сагласности за крајње купце на ниском напону, те број 
прикључења објеката на дистрибутивну мрежу и закључених уговора о снабдијевању приказан је 
на сликама бр.  33, 34 и 35. 
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Слика 33 ‐ Број издатих електроенергетских сагласности (ЕЕС) на ниском напону 

Просјечно вријеме потребно за издавање електроенергетске сагласности се креће од пет до осам 
дана од дана подношења уредног захтјева  (30 дана рок према одредбама Закона о електричној 
енергији и Општим условима). 
 

1938

1226

2075

66

5305

1704

2228 2146

227

6305

ЕК ЕБ ЕД ЕДП ЕХ Укупно

2009 2010

не доставља 
податке

доставља 
непотпуне
податке

 
Слика 34 ‐ Број прикључења објеката крајњих купаца 
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Слика 35 ‐ Број закључених уговора о снабдијевању електричном енергијом 
 
У број закључених уговора о снабдијевању (средњи и ниски напон) укључени су и "стари" крајњи 
купци који нису имали уговоре о снабдијевању. 

Преглед  броја  приговора  крајњих  купаца,  те  броја  посјета  услужним  центрима  и  броја  позива 
крајњих  купаца  приказан  је  на  сликама  бр.  36,  37  и  38.  Ради  поређења  показатеља  у  овим 
сегментима рада дистрибуција, број је приказан у односу на 100 крајњих купаца.  
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Слика 36 ‐ Број приговора на 100 крајњих купаца 
                                                                                       
Просјечно  вријеме  потребно  за  одговор  на  приговор  и  жалбу  крајњег  купца  у  писаној  форми 
креће се од два до десет дана (10‐15 дана рок према одредбама Закона о електричној енергији и 
Општим условима). 
Подаци  из  Електрокрајине  обухватају  и  рекламације,  па  отуда  и  несразмјера  са  другим 
дистрибуцијама, мада је евидентан повећан број приговора на подручју Електрокрајине.  
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Слика 37 ‐ Број посјета услужном центру на 100 крајњих купаца 
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Слика 38 – Број телефонских позива услужном центру на 100 крајњих купаца  

 
Преглед броја пријављених проблема са мјерењем,  те броја искључених крајњих купаца и броја 
поново укључених након искључења због неплаћања приказан је на сликама бр. 39, 40  и 41. 
 

608

151
248

21

1,028

223 228
175

38

664

ЕК ЕБ ЕД ЕДП ЕХ Укупно

2009 2010

не доставља 
податке

доставља 
непотпуне 

податке

 
Слика 39 ‐ Број пријављених проблема са мјерењем електричне енергије 
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Просјечно вријеме потребно за обезбјеђење исправног мјерења се креће од два до четири дана у 
зависности од поједине дистрибуције.  
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Слика 40 ‐ Број свих искључења крајњих купаца 
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Слика 41 ‐ Број поновних укључења након искључења због неплаћања 

 
По правилу, поновно укључење након искључења због неплаћања дистрибутер обавља најкасније 
идућег радног дана. 

Повећан  број  посјета  услужном  центру  и  позива  крајњих  купаца  дјелимично  је  резултат  акције 
закључивања  уговора  о  снабдијевању  електричном  енергијом  и  издавања  електроенергетских 
сагласности постојећим крајњим купцима. 

Ове услуге које по свом карактеру већином имају природу јавних услуга понекад су значајније од 
квалитета  континуитета  испоруке,  нарочито  за  крајње  купце  из  категорије  домаћинстава. 
Критеријуми вредновања ових услуга су потребно вријеме и квалитет извршења појединих услуга, 
за  које  су  неки  рокови  прописани  Општим  условима  за  испоруку  и  снабдијевање  електричном 
енергијом. На основу ових показатеља, може се оцијенити рад дистрибутера и његово настојање 
да у овим сегментима побољша услуге које пружа крајњем купцу, али и евентуално сигнал лошије 
и  неквалитетне  услуге.  Из  наведених  разлога  веома  је  важно  пратити  и  имати  податке  о  свим 
овим параметрима у цјелини. 
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2. Сектор природног гаса 

2.1 Управљање транспортним системом природног гаса 

На  основу  Одлуке  Владе  Републике  Српске  о  именовању  оператора  транспортног  система 
(Службени  гласник  Републике  Српске,  број  114/07)  овлашћење  за  обављање  дјелатности 
управљања  системом  за  транспорт  природног  гаса  додијељено  је  предузећу  "Гас  Промет"  а.д. 
Источно  Сарајево  –  Пале.  Такође,  наведено  предузеће  је  и  корисник  дозволе  за  обављање 
дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса у Републици Српској коју је издала 
Регулаторна  комисија.  Власничка  структура  предузећа  је:  акцијски  фонд  РС  65.2%,  Фонд  за 
пензијско  и  инвалидско  исигурање  РС  10%,  Фонд  за  реституцију  РС  5%,  а  19,8%  су  акције 
инвестиционих фондова и малих акционара. Оператор транспортног система  је и власник  једног 
дијела транспортне мреже природног гаса Републике Српске (24,2 km).  

Република Српска нема сопствених извора природног  гаса.  Гас долази из Русије преко Украјине, 
Мађарске и Србије правцем Берегово ‐ Хоргош – Зворник. Транспортни систем Републике Српске 
је изграђен у периоду од 1979. од 1984. године и повезан је са транспортним системом ЈП "Србија 
гаса" Србија и "БХ‐Гаса"  д.о.о. Сарајево. Улаз  гаса у  транспортни систем из правца Србије  је  код 
Шепка, а гас се преузима у ППС (примопредајна станица) Каракај. Излази из транспортног система 
су на ГМРС (главна мјерно‐регулациона станица) Каракај (за ФГ "Бирач“ а.д. Зворник и потрошаче 
у  индустријској  зони  Каракај),  на  МРС  (мјерно‐регулационој  станици)  Зворник  (за  потрошаче  у 
Зворнику и Малом Зворнику) и мјерној станици у Кладњу (Старић) која је у власништву "БХГгаса" 
д.о.о.  Сарајево  (за  потрошаче  у  ФБиХ).  На  транспортном  систему  постоје  изграђени  одвојци  ка 
Братунцу, Шековићима и Ћотовник (за Тузлу) који нису у функцији.  

Основне карактеристике транспортног система за природни гас у РС су сљедеће: 
- Дужина гасовода – 64,2 km 
- Пречник транспортног гасовода – 406,4 mm (16") 
- Максимални пројектовани притисак – 50 bara 
- Максимални пројектовани капацитет – 1,25x109 Sm3/god 
- Радни капацитет – 750x106 Sm3/god 
- Притисак макс/мин/радни ‐ 50/25/35 bara 
- Запремина на радном притиску (linepack) ‐ 250 000 Sm3 
- Број мјерних мјеста је 3 (13 мјерача). 

 
Остали подаци  :                     2008                     2009                             2010   
- максимални технички капацитет     0.00105 ТWh/h     0.00105 ТWh/h       0.00105 ТWh/h 
- максимални часовни проток гаса                                      0.00067 ТWh/h       0.00071 ТWh/h 
- проценат искоришћења мреже                               63.8 %                           67.6% 
- слободни потенцијал мреже                36.2%                            32.4% 

 

  Слика 42 ‐ Приказ правца снабдијевања природним гасом и постојећег 
транспортног система природног гаса у Републици Српској 
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Регулаторна комисија је рјешењем 
од  11.  марта  2010.  године  дала 
сагласност  на  документ  Правила 
рада  транспортне  мреже 
природног  гаса  у  Републици 
Српској  кориснику  дозволе  за 
обављање дјелатности управљања 
системом за  транспорт природног 
гаса  у  Републици  Срској  тј. 
предузећу  "Гас  Промет"  а.д. 
Источно Сарајево – Пале.  Правила 
рада  су  објављена  у  ''Службеном 
гласнику  Републике  Српске'',  број 
64/10.  

 
 

Слика 43 ‐ Шематски приказ транспортног система природног гаса у Републици Српској 

2.2 Транспорт природног гаса 

Дозвола  за  обављање дјелатности  транспорта  природног  гаса  је  издата  енергетским  субјектима 
"Гас Промет" д.о.о. Источно Сарајево ‐ Пале и "Сарајево‐гас", а.д. Источно Сарајево.  

Транспортер "Гас Промета" а.д. Источно Сарајево ‐ Пале транспортује гас на дионици дужине 24,2 
km  од  границе  са  Србијом  до  Зворника.  Транспортер  "Сарајево‐гас"  а.д.  Источно  Сарајево 
транспортује  гас  на  дионици  дужине  40  km  између  Зворника  и  Кладња.  Према  подацима 
транспортера, укупне транспортоване количине природног гаса су: 

- од стране "Гас Промета" а.д. Источно Сарајево ‐ Пале у 2008. години ‐ 312 x106 Sm3, у 2009. 
години 231 x106 Sm3, а у 2010. години 241 x106 Sm3, 

- од  стране  "Сарајево‐гаса"  а.д.  Источно  Сарајево  у  2008.  години  ‐  220  x106  Sm3,  у  2009. 
години ‐ 199 x106 Sm3, а у 2010. години 206 x106 Sm3. 

2.3 Дистрибуција и управљање системом за дистрибуцију природног гаса 

Дозволе  за  обављање  дјелатности  дистрибуције  и  управљања  системом  за  дистрибуцију 
природног  гаса  издате  су  предузећима  "Сарајево‐гасу",  а.д.  Источно  Сарајево  и  А.Д.  "Зворник 
стан" Зворник.  

Оба  дистрибутера  надлежна  су  за  обављање  дјелатности  на  одређеном  географском  подручју. 
Обављање дјелатности, као и издавање сагласности на цијене прикључења на дистрибутивну мрежу 
и  одређивање  тарифа  за  приступ  и  кориштење  дистрибутивне  мреже,  регулише  и  надгледа 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске. 

Дистрибутер  "Сарајево‐гас",  а.д.  Источно  Сарајево  обавља  дистрибуцију  гаса  на  територији 
општина  Источно  Ново  Сарајево  и  Источна  Илиџа  (са  потенцијалом  развоја  на  општину  Пале). 
Дистрибутивни систем "Сарајево‐гаса" а.д. Источно Сарајево је прикључен на дистибутивни систем 
предузећа "Сарајевогас" Сарајево из ФБиХ. Дужина мреже  је 67 km  (PE d32‐200 mm  и Č DN 100‐
200), радни притисак 0.1/4/8 bar, а капацитет мреже 6678‐11.810 Sm3/h.  

Према подацима предузећа "Сарајево‐гас" а.д. Источно Сарајево у 2008. години је дистрибуирано 
3.113.031 Sm3 природног гаса за 2.461 корисника, у 2009. години 2.877.008 Sm3 за 2.956 корисника, 
а  у  2010.години  3.179.445,86  Sm3  за  3278  корисника.  Дистрибутивни  губици  у  2009.  години 
износили  су  138.535  Sm3  или  4,6%,  а  у  2010.  години  износили  су  102.654,55  Sm3  или  3,13%. 
Наведени подаци су приказани у табели 18. 
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"Сарајево‐гас" а.д. Источно Сарајево

Година 
Укупно дистрибуирано 

(Sm3) 
Број корисника 

Губици 
Sm3  %

2009.  2.877.008,00 2.956 138.535,00   4,60% 

2010.  3.179.445,86 3.278 102.654,55   3,13%

Табела 18  – Укупне дистрибуиране количине, број корисника и губици природног гаса за 
предузеће „Сарајево‐гас“ а.д. Источно Сарајево 

 
Дистрибутер  А.Д.  "Зворник  стан"  Зворник  обавља  дистрибуцију  гаса  на  територији  општине 
Зворник.  Предузеће  у  свом  саставу  има  и  топлану  којом  снабдијева  кориснике  топлотном 
енергијом.  Дистрибутивна  мрежа  А.Д.  "Зворник  стан"  Зворник  је  прикључена  на  транспортну 
мрежу  "Гас  Промета"  а.д.  Источно  Сарајево  ‐  Пале  преко  ГМРС  Каракај  и  МРС‐це  у  Зворнику. 
Дужина  мреже  је  43.254,94 m  (PE  d63,60,90 mm  и  Č  DN  150),  радни  притисак  0.2/0.5/3  bar,  а 
капацитет мреже 570‐5.331 Sm3/h.  

Према подацима А.Д. "Зворник стан" Зворник,  у 2008.  години  је дистрибуирано 2.740.965 Sm3,  у 
2009.  години 2.213.132 Sm3,  за 564 корисника, а у 2010.  години 3.033.274 Sm3,  за 593 корисника. 
Дистрибутивни  губици  у  2009.  години  износили  су  147.020  Sm3  или  6,2%,  а  у  2010.  години 
износили су 230.689 Sm3 или 7.68%. 

 

А.Д. ''Зворник стан'' Зворник

Година  Укупно дистрибуирано Sm3  Број корисника 
Губици  

Sm3  (%) 

2009.  2.213.132,00 564 147.020,00   6,20%

2010.  3.033.274,00 593 230.689,00   7.68%

Табела 19 – Укупне дистрибуиране количине, број корисника и губици природног гаса за 
предузеће А.Д. "Зворник стан“ Зворник 

Према  подацима  предузећа  укупна  дужина  дистрибутивне  мреже  у  Републици  Српској  је 
103.149,94 m.  

Оба  дистрибутера  имају  важећа  "Правила  рада  дистрибутивне  мреже  природног  гаса"  који  су 
усвојени од стране надлежних органа предузећа и на које су издата рјешења о давању сагласности 
од стране Регулаторне комисије.  

2.4 Снабдијевање природним гасом 

Дозволе  за  обављање  дјелатности  снабдијевања  природним  гасом  издате  су  предузећима 
"Сарајево‐гас" а.д. Источно Сарајево и А.Д. "Зворник стан" Зворник. 

Предузећа  која  се  баве  диструбицијом  и  управљањем  системом  за  дистрибуцију  природног  гаса, 
обављају  и  дјелатност  снабдијевања  тарифних  купаца  природним  гасом.  Условима  дозвола  је 
дефинисано да предузећа обаве рачуноводствено раздвајање дистрибуције од осталих дјелатности 
којима се корисник дозволе бави како би се омогућила јасна идентификација трошкова приступа и 
коришћења мреже.  

У  табели 20  приказан  је  број  крајњих  купаца  по  категоријама  потрошње  и њихова  потрошња  у 
2010. години. 
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Број крајњих 

купаца
Потрошња Sm3 

Сарајево‐гас 
домаћинства  3.045 1.945.128,07 
комерцијални 227 887.647,11 
индустрија  6 346.670,70 
 УКУПНО  3.278 3.282.100,43 
Зворник стан

домаћинства  486 275.333 
комерцијални 96  

324.150 индустрија  10

индустрија 
(топлана)  1 2.173.088 
УКУПНО  593 3.033.274 

Табела 20 – Број крајњих купаца по категоријама потрошње и њихова потрошња у 2010. 

2.5 Квалитет пружених услуга за дјелатности из сектора природног гаса 

Регулисање квалитета услуге и унапређење поузданости транспортних и дистрибутивних система 
природног  гаса  биће  предмет  даљих  активности  Регулаторне  комисије  у  спровођењу  својих 
надлежности  кроз  надзор  над  примјеном  правила  рада  и  општих  услова  снабдијевања  које  су 
усвојили  надлежни  органи  предузећа,  а  на  које  је  Регулаторна  комисија  дала  сагласности. 
Предузећа,  у  оквиру  обавеза  извјештавања  дефинисаних  дозволама  за  обављање  дјелатности, 
достављају Регулаторној комисији извјештаје о квалитету снабдијевања. Такође, условима издатих 
дозвола  за  обављање  дјелатности  транспорта,  дистрибуције  и  управљања  системом  за 
дистрибуцију  природног  гаса  корисници  дозвола  се  обавезују  да  осигурају  и  предузимају  све 
потребне мјере за поузадно и квалитетно обављање дјелатности, да воде ажурирану евиденцију 
прекида  снабдијевања,  губитака  система,  те  квалитета  пружених  услуга.  Информације  за 
кориснике у вези техничких могућности система,  трошкова прикључења,  приступа и коришћења 
система,  као  и  могућности  подношења  приговора  и  жалби  требају  бити  објављене  на  огласној 
табли и интернет страници предузећа. Процес прикупљања података о квалитету пружених услуга 
је започео крајем 2010. године. 

2.6 Методологија и поступак утврђивања тарифних ставова у  сектору 
природног гаса 

Правилником  о  тарифној  методологији  у  систему  транспорта,  дистрибуције,  складиштења  и 
снабдијевања  природним  гасом  који  је  донијела  Регулаторна  комисија  уређују  се  принципи, 
начин и поступак којима се утврђује: 

а. методологија за обрачунавање трошкова транспорта и управљања транспортним системом, 
дистрибуције  укључујући  и  управљање  дистрибутивним  системом,  складиштења  и 
снабдијевања природним гасом, 

б. методологија  за  обрачунавање  трошкова  прикључења  на  мрежу  за  транспорт  и/или 
дистрибуцију природног гаса и 

в. тарифни  систем  за  обрачунавање  цијене  за  приступ  и  коришћење  система  за  транспорт, 
дистрибуцију  и  складиштење  природног  гаса  и  тарифни  систем  за  обрачунавање  цијене 
природног гаса за снабдијевање тарифних купаца. 

Тарифна методологија у сектору природног гаса полази од сљедећих начела: 
а. Тарифе које се утврђују у сектору природног гаса засноване су на оправданим трошковима 

обављања дјелатности тако да се обезбиједи функционисање и развој система; 
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б. Енергетски  субјект  има  право  да  кроз  тарифе  дефинисане  тарифним  системом  оствари 
потребни  приход  из  којег  може  надокнадити  све  оправдане  трошкове  обављања 
дјелатности и остварити правичан поврат на уложена средства за обављање дјелатности за 
коју се утврђују тарифе; 

в. Потребан приход и оправдани трошкови утврђују се посебно за сваку регулисану дјелатност 
у сектору природног гаса и за сваки енергетски субјекат; 

г. Трошкови  обављања  дјелатности  алоцирају  се  на  обрачунске  елементе  и  категорије 
потрошње  дефинисане  тарифним  системом,  рачуноводствено  раздвојене  од  осталих 
дјелатности које се обављају у енергетском субјекту; 

д. Алокација трошкова енергетских субјеката на обрачунске елементе и категорије потрошње 
заснива се на начелу узрочности којим се обезбјеђује да се трошкови система распореде на 
оне кориснике због којих су ти трошкови настали. 

Потребни  годишњи  приход  од  услуга  енергетског  субјекта  по  регулисаним  цијенама,  обухвата 
сљедеће компоненте: 

а. оправдане  трошкове  рада  и  одржавања,  укључујући  и  трошкове  амортизације  сталних 
материјалних и нематеријалних средстава, које одобри Регулаторна комисија, 

б. одобрени поврат на капитал, на основицу и по стопи коју одобри Регулаторна комисија и 
в. обрачунати  порез  на  добит  примјеном  прописане  стопе  пореза  на  опорезиву  основицу 

садржану у износу одобреног поврата на власнички капитал. 
Овако утврђен приход се умањује за остали приход остварен коришћењем ресурса намијењених 
обављању регулисане дјелатности, ако су припадајући трошкови укључени у потребни приход. 
Приходом  се  надокнађују  оправдани  трошкови  обављања  регулисане  дјелатности  енергетског 
субјекта исказани у финансијским извјештајима који укључују: 

- трошкове коришћења објеката, опреме и уређаја,  
- трошкове материјала, 
- трошкове рада,  
- трошкове услуга и 
- трошкове општих оперативних и административних послова. 

У  оправдане  трошкове  укључује  се  и  припадајући  дио  трошкова  за  финансирање  управе  и 
заједничких  послова  који  се  обављају  унутар  вертикално  или  хоризонтално  интегрисаног 
енергетског субјекта. 

Потребни  годишњи  приход  за  услуге  у  сектору  природног  гаса  треба  да  обезбиједи,  поред 
покрића  трошкова  текућег  пословања,  и  услове  за  улагање  у  развој  система.  Оправданост 
настанка сваке врсте трошкова оцјењује се на основу сврсисходности настанка трошка, а имајући у 
виду услове, околности и расположиве информације у вријеме када је донесена одлука којом су 
трошкови настали. 

Потребни  приход  енергетског  субјекта  за  обављање  регулисане  дјелатности  алоцира  се  на 
обрачунске елементе и категорије потрошње по начелу узрочности. Начело узрочности значи да 
се  одређеном  обрачунском  елементу  припишу  припадајући  трошкови  регулисане  дјелатности 
који  зависе  од  количине  тог  обрачунског  елемента,  а  затим  трошкови  приписани  сваком 
обрачунском елементу  алоцирају  на  категорије  купаца  у  зависности од обима и начина њихове 
потрошње природног гаса. 

Јединичне цијене услуга у сектору природног гаса по тарифним ставовима рачунају се на основу 
алоцираног потребног годишњег прихода и обима услуга изражених у обрачунским елементима 
за дату категорију потрошње. 

Тарифним системом у сектору природног гаса дефинишу се категорије потрошње и тарифне групе 
купаца, те обрачунски елементи за које јединичне цијене (тарифе) одобрава Регулаторна комисија 
у складу са одредбама Правилника о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, 
складиштења и снабдијевања природним гасом. 
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Тарифни  поступак,  у  коме  Регулаторна  комисија  даје  сагласност  на  тарифне  ставове  које 
регулисано предузеће предлаже на бази тарифне методологије, се покреће на захтјев регулисаног 
предузећа  или  на  иницијативу  Регулаторне  комисије,  при  чему  регулаторни  период  предлаже 
енергетски субјект и његово трајање није унапријед прописано.  

Уколико  се  током  регулисаног  периода  цијена  гаса  на  тржишту  промијени  за  више  од  ±5%  у 
односу  на  цијену  која  је  коришћена  за  обрачун  током  тарифног  поступка  у  дјелатности 
снабдијевања,  енергетски  субјект може кориговати цијену по којој  снабдијева  тарифне купце  за 
разлику промјене набавне цијене природног гаса. 

У  дјелатности  транспорта  примјењен  је  зонски  тарифни  модел,  зоне  су  подијељене  на  два 
транспортера природног гаса у Републици Српској. 

Методологија за обрачунавање трошкова прикључења на мрежу, која је саставни дио Правилника 
о  тарифној  методологији  у  систему  транспорта,  дистрибуције,  складиштења  и  снабдијевања 
природним  гасом,  обухвата  трошкове  изградње  прикључка  објекта  и  утврђују  се  сабирањем 
сљедећих  трошкова:  трошкови  неопходне  опреме,  уређаја  и  материјала  за  израду  прикључка; 
трошкови  извршених  радова;  трошкови  прибављања  и  израде  документације,  стварања  других 
услова  за  изградњу  прикључка,  као  и  дио  трошкова  система  насталих  као  предуслов  за 
прикључење. 

3. Сектор нафте и деривата нафте 

3.1 Производња деривата нафте 

Законом  о  нафти  и  дериватима  нафте  прописана  је  надлежност  Регулаторне  комисије  да  врши 
регулисање  дјелатности  у  сектору  нафте  и  деривата  нафте  и  то:  производње  деривата  нафте, 
транспорта  нафте  нафтоводима,  транспорта  деривата  нафте  продуктоводима  и  складиштење 
нафте и деривата нафте. 

Корисник дозволе за производњу деривата нафте "Рафинерија нафте" а.д. Брод састоји се од два 
одвојена  примарна  постројења.  Ново  примарно  постројење  довршено  је  1990.  године  и  има 
капацитет прераде сирове нафте од 3 милиона тона годишње. Старо примарно постројење чине 
постројења изграђена 1968.  године, а инсталисани капацитет прераде сирове нафте износи 1,32 
милиона  тона  годишње.  Осим  наведеног,  рафинерија  обухвата  помоћне  изван‐процесне 
капацитете као што су складишни и уговорни капацитети, базна помоћна постројења итд. 

У табели број 21 дати су основни технички подаци "Рафинерије нафте" а.д. Брод. 

 ОСНОВНИ TEХНИЧКИ ПОДАЦИ: ПРОИЗВОДЊА ДЕРИВАТА НАФТЕ 

Локација:    Брод

Тип рафинерије:  Прерада сирове нафте

Капацитети рафинерије : 

Постројење 
Капацитет 
[t/год] 

Порјекло 
(лиценца) 

Година изградње/ 
реконструкције 

Година 
пуштања у 
рад

Примарна постројења 
02‐Атмосферска 
дестилација  1.200.000 

SNAM 
PROGETI  1968  1968 

31‐Атмосферска 
дестилација  3.000.000  TEHNIP  1990  1990 

Производња деривата нафте  
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Дериват 

ТНГ 

Лагани бензин 

Бензин БМБ 95 

Бензин БМБ 98 

Евродизел 4 

Евродизел 5 

ЛУЕЛ 

БУС 

Битумен 

ЛУС 

Сумпор 

Обрада и производња гасова 

07‐Прање сувог гаса 
16400 

SNAM 
PROGETI  1968  1968 

08‐Merox лаганог 
бензина  35720 

SNAM 
PROGETI  1968  1968 

09‐Merox TNG 
14570 

SNAM 
PROGETI  1968  1968 

36‐Прање амином 
сувог гаса  21450 

TEHNIP 
1990  1990 

37‐Третирање ТНГ  60390  TEHNIP  1990  1990 

57‐Производња 
азота  5930 

TEHNIP 
1990  1990 

Табела 21 - Основни технички подаци "Рафинерије нафте" а.д. Брод 

Према  подацима  које  је  доставила  "Рафинерија  нафте"  а.д.  Брод  укупна  количина  прерађене 
сирове нафте у 2009.  години износила  је 986.894 t, а у 2010.  години 1.080.071,033  t. Структура и 
количине произведених деривата нафте у 2009. и 2010. години приказана је у табели број 22. 

Врста деривата  Количина (t) 
  2009.  2010. 

БМБ‐95  86.815  72.906 

ЛУС  236.770  189.020 

ТНГ  4.480  18.127 

ЛУЕЛ  53.923  73.566 

Е. ДИЗЕЛ Д‐4 (≤50 ppm)  260.512  264.819 

Е. ДИЗЕЛ Д‐5 (≤ 10 ppm)  17.801  72.419 

БМБ‐98  17.873  21.708 

СУМПОР  0.0  2.491 

БУС  39.531  54.036 

П.ПЛАТФОРМАТ  17.672  31.547 

П.ЛАГАНИ БЕНЗИН  13.402  16.857 

БИТУМЕНИ  110.613  146.304 

УКУПНО  859.392  963.801 

Табела 22 - Структура и количине произведених деривата нафте у „Рафинерији нафте“ а.д. 
Брод у 2009. и 2010. години 
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На слици 44 приказани су подаци о преради сирове нафте у Рафинерији Брод у периоду од 2000. 
до 2010. године. 
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Слика 44 – Остварена прерада “Рафинерије нафте“ а.д. Брод у периоду од 2000. до 2010. године9 

3.2 Производња деривата нафте ‐ заштита околине 

"Рафинерија нафте" а.д. Брод је постројење које  је посједовало дозволу за рад прије ступања на 
снагу  Закона  о  заштити  животне  средине  и  било  је  обавезно  према  Правилнику  о  условима 
подношења  захтјева  за  издавање  еколошке  дозволе  за  погоне  и  постројења  која  имају  издате 
дозволе прије ступања на снагу Закона о заштити животне средине (Службени гласник Републике 
Српске,  број  50/06),  израдити  План  активности  са  мјерама  и  роковима  за  постепено  смањење 
емисија, односно загађења и за усаглашавање са најбољом расположивом техником. 
План активности са мјерама и роковима за постепено смањење емисија, односно загађења и за 
усаглашавање  са  најбољом  расположивом  техником  израдила  је  овлаштена  институција  ‐ 
Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт Бања Лука. 
Наведени  план  одобрен  је  Рјешењем  број  15‐96‐175/09  од  26.01.2010.  године  од  стране 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. 
За израду Доказа који се подносе уз Захтјев за издавање еколошке дозволе вршена су мјерења 
емисије димних гасова (O2, CO, CO2, SO2, NO, NO2, NOx, H2S и CH4, мај 2010.) и чађи два котла и 15 
пећи и квалитета ваздуха‐имисије. Мјерења за израду Доказа извршила је овлаштена институција 
‐ V&Z Заштита д.о.о. Бања Лука. 
Мјерење квалитета ваздуха ‐ имисије је извршено на пет локација и констатовано је да: 

 Просјечне  дневне  и  средње  вриједности  имисионих  концентрација  сумпордиоксида  на 
свим  мјерним  локацијама  (осим  локације  5  (други  дан))  показују  да  није  дошло  до 
загађења квалитета ваздуха, али за оцјену вриједности квалитета ваздуха, неопходан је 1‐
часовни  или  24‐часовни  период  узорковања  и  то  за  период  од  годину  дана,  како  је 
одређено Правилником о граничним вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник 
Републике Српске, број 39/05). За оцјену квалитета ваздуха минимални период праћења је 
пет година. 

                                                 
9 Подаци о оствареној преради за период од 2000. до 2008. године преузети из Плана развоја енергетике 
Републике Српске до 2030. године 
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 Просјечне дневне и средње вриједности имисионих концентрација азотдиоксида на свим 
мјерним  локацијама  (осим  локације  1)  показују  да  је  дошло  до  загађења  квалитета 
ваздуха,  али  за  оцјену  вриједности  квалитета  ваздуха,  неопходан  је  1‐часовни  или  24‐
часовни  период  узорковања  и  то  за  период  од  годину  дана,  како  је  одређено 
Правилником о граничним вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике 
Српске,  број  39/05).  За  оцјену  квалитета  ваздуха  минимални  период  праћења  је  пет 
година. 

 Просјечне дневне и  средње  вриједности имисионих  концентрација  лебдећих  честица  на 
свим  мјерним  локацијама  (осим  локације  4  (други  дан))  показују  да  није  дошло  до 
загађења квалитета ваздуха, али за оцјену вриједности квалитета ваздуха, неопходан је 1‐
часовни  или  24‐часовни  период  узорковања  и  то  за  период  од  годину  дана,  како  је 
одређено Правилником о граничним вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник 
Републике Српске, број 39/05). За оцјену квалитета ваздуха минимални период праћења је 
пет година. 

 Када је ријеч о загађујућој материји угљенмоноксиду и озону, мјерења су показала да нису 
прекорачене  граничне  вриједности  (период  узорковања  осам  сати)  на  свим  мјерним 
локацијама. Мјерења су показала и да висока вриједност "циљне вриједности ваздуха" за 
загађујућу материју озон није прекорачена (период узорковања осам сати). 

 

4. Информације о цијенама и тржишту у 2010. години 

4.1 Тржиште електричне енерије  

Ступањем на  снагу  Уговора о  успостави Енергетске  заједнице  започео  је  процес реорганизације 
електроенергетског  сектора  у  земљама  Балкана  као  и  њихова  међусобна  хармонизација. 
Креирање заједничког  тржишта ослања се на Директиве Европске уније с  крајњим циљем да се 
ово регионално тржиште укључи у интерно тржиште електричне енергије Европске уније.  

4.2 Отвореност тржишта електричне енергије   

Степен  отворености  тржишта  представља  проценат  укупне  потрошње  у  електроенергетском 
систему једне земље који може бити уговорен на конкурентском тржишту.  

Правилником  о  квалификованом  купцу  који  је  утврдила  Регулаторна  комисија,  прописано  је  да 
сви купци осим купаца из категорије "домаћинства" од 1. јануара 2008. године имају могућност да 
електричну  енергију  набављају  на  тржишту  од  снабдјевача  по  властитом  избору.  Остварена 
потрошња  купаца  у  Републици  Српској  у  2010.  години,  који  имају  право  да  се  снабдијевају  на 
тржишту, износи 1,36 ТWh, што даје степен отворености тржишта Републике Српске од 44,7%. 

Укупна нето потрошња у Републици Српској у 2010. години износила је 3.050,09 GWh и за 2,5% је 
већа у односу на остварење из 2009. године. Могуће тржишно учешће са стране потрошње које је 
у 2009. години износило 1.314,9 GWh повећано је у 2010. години за 3,8% и износи 1.364,9 GWh. У 
табели 23 приказана је структура потрошње електричне енергије у РС по категоријама потрошње и 
степен отворености тржишта и потрошња. 

Категорија 
потрошње 

Број 
купаца на 
крају 2010. 
године 

Нето 
потрошња 

2008 
GWh 

Нето 
потрошња 

2009 
GWh 

Нето 
потрошња 

2010  
GWh 

Заступљеност 
 у укупној 

потрошњи у 
2010  
% 

Потрошња
2010/2008

Потрошња 
2010/2009 

 

110 kV  5  148,23  120,90  110,26  4%  ‐25,6%  ‐8,8% 

35 kV  24  119,53  145,30  170,94  5%  43,0%  17,6% 

10 (20) kV  631  430,73  455,00  484,00  15%  12,4%  6,4% 

0.4 kV ОП  32.517  532,90  533,40  540,61  18%  1,4%  1,4% 
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Домаћинства  487.698  1.598,20  1.661,80  1.685,22  56%  5,4%  1,4% 

Јавна расвјета  414  55,82  60,30  59,06  2%  5,8%  ‐2,1% 

Укупно  521.289  2.885,41  2.976,70  3.050,09  100%  5,7%  2,5% 

Отворено за 
тржиште 

33.591  1.287,21  1.314,90  1.364,87  45%  6,0%  3,8% 

Отворено за 
тржиште% 

6,4%  44,6%  44,2%  44,7%          

Табела 23 ‐ Структура потрошње електричне енергије у РС по категоријама потрошње и 
степен отворености тржишта и потрошња 

  

4.3 Велепродајно тржиште електричне енергије 

На  велепродајном  тржишту  тргује  се  електричном  енергијом  која  није  намијењена  за  крајњу 
потрошњу  већ  за  даљу  продају.  Велепродајно  тржиште,  такође,  укључује  и  све  форме 
прекограничне трговине електричном енергијом. 

Као учесници на велепродајном тржишту електричне енергије у Босни и Херцеговини појављују се 
произвођачи,  трговци  и  снабдјевачи,  а  под  условом  да  су  прибавили  одговарајуће  дозволе  за 
обављање дјелатности које издају регулаторне комисије у БиХ у складу са својим надлежностима. 

Пошто у Босни и Херцеговини не постоји трговање на "организованом тржишту" (берзи) трговање 
електричном енергијом одвија се на "билатералном тржишту" на бази билатералних уговора.  

4.3.1 Произвођачи 

У  Републици  Српској  присутна  је 
једна  доминантна  компанија  МХ 
''Електропривреда Републике Српске'' 
‐  МП  а.д.  Требиње  у  оквиру  које 
послују  произвођачи  електричне 
енергије  као  зависна  правна  лица. 
Дио  енергије  коју  производе  ова 
предузећа  у  систему  јавне  услуге, 
пропорционално  учешћу  у  укупној 
производњи,  одлази  на 
снабдијевање  тарифних  купаца,  а 
вишак  произведене  енергије 
компанија  МХ  ''Електропривреда 
Републике Српске'' ‐ МП а.д. Требиње 
пласира  на  тржиште  на  основу 
билатералних  уговора  о  купопродаји 
електричне  енергије  са  трговцима 
или  снабдјевачима  електричном 
енергијом.  Производња  електричне 
енергије  се  највећим дијелом  одвија 
у  пет  електрана:  три  хидроелектране 
укупне  инсталисане  снаге  715  МW  и 
двије  термоелектране  инсталисане 
снаге  600  МW.  Поред  тога  у  саставу 
МХ  ''Електропривреда  Републике 
Српске''  ‐ МП  а.д.  Требиње  послују и 
четири  дистрибутивне 
хидроелектране  укупне  снаге  13,9 
МW. 15,3%

18,9%

22,2%
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27,4%

28,3%

30,0%

31,3%
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45,6%
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Према важећим прописима у Републици Српској, независни произвођач може склопити уговор о 
продаји  електричне  енергије  са  снабдјевачем  тарифних  купаца  или  са  корисником  дозволе  за 
трговину и снабдијевање купаца на територији Босне и Херцеговине. 

На  територији  Републике  Српске  у  2010.  години  су  пословала  четири  независна  произвођача  у 
малим хидроелектранама (МХЕ ''Дивич'', МХЕ "Штрпци", "Мала хидроелектрана Сућеска Р‐С‐1", те 
крајем  године  и МХЕ  ''Бистрица  Б‐5а'').  Тренутно  ова  предузећа  имају  закључене  купопродајне 
уговоре са снабдјевачима тарифних купаца који се налазе у оквиру дистрибутивних компанија које 
су надлежне  за подручје  гдје  се налазе електране.  Купопродајним уговорима које  су  закључиле 
дистрибутивне  компаније  са  овим  независним  произвођачима  су  дефинисани  услови  продаје  и 
цијена  електричне  енергије.  Поред  производње  у  овим  електранама  које  су  произведену 
електричну енергију пласирале у мрежу, електричну енергију, али за своје потребе, производила 
је и "Енерголинија" д.о.о. Зворник. 

У 2010. години у Републици Српској остварена укупна производња, испоручена у мрежу, износила 
је  6.174,02  GWh,  од  чега  је  6.159,06  или  99,77%  произведено  у  9  производних  предузећа  (2 
термоелектране, 3 велике хидроелектране и 4 мале хидроелектране) који на тржишту не наступају 
самостално  већ  у  оквиру  МХ  ''Електропривреда  Републике  Српске''  –  Матично  предузеће  а.д. 
Требиње,  корисником  дозволе  за  трговину  и  снабдијевање  на  територији  БиХ  и  дозволе  за 
међународну  трговину.  Остатак  од  14,96  GWh  произвели  су  независни  произвођачи  у  4  мале 
хидроелектране.  Од  укупне  производње,  3.632,45  GWh  електричне  енергије  је  реализовано  за 
тарифне  купце10  у  Републици  Српској  по  регулисаним  цијенама,  а  остатак  је  реализован  на 
тржишту.  

Дакле,  ако  посматрамо  Републику  Српску,  тржишно  учешће  највећег  произвођача  електричне 
енергије износи 99,77 % што нас у рангу са европским земљама ставља међу земље са високим 
процентом учешћа једног доминантног произвођача на тржишту. 

4.3.2  Трговци 

Трговци  електричном  енергијом  су  енергетски  субјекти,  корисници  дозволе  за  обављање 
дјелатности  трговине  и  снабдијевања  електричном  енергијом  на  територији  БиХ  коју  издаје 
Регулаторна  комисија,  односно  дозволе  за  снабдијевање  другог  реда  коју  издаје  Комисија  за 
електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине (ФЕРК) и корисници дозволе за обављање 
дјелатности међународне трговине коју издаје Државна Регулаторна Комисија (ДЕРК).  

У  2010.  години  корисници  дозволе  за  трговину  и  снабдијевање  електричном  енергијом  на 
територији  БиХ  обављали  су  куповину  и  продају  електричне  енергије  на  унутрашњем  тржишту 
БиХ,  а  на  бази  унапријед  закључених  билатералних  уговора  са  произвођачима  у  саставу  три 
постојеће компаније у БиХ (МХ ЕРС, ЕП БИХ и ЕП ХЗ ХБ).  

Ови  трговци  имају  истовремено  и  право  да  на  малопродајном  тржишту  снабдијевају 
квалификоване купце, међутим у досадашњем периоду у Републици Српској нису обављали ове 
послове,  јер  није  ни  било  купаца  који  су  исказали  интерес  да  се  снабдијевају  на  отвореном 
тржишту.  

4.3.3  Цијене електричне енергије на велепродајном тржишту 

Како  је  већ  споменуто  у  Босни и  Херцеговини 
не  постоји  трговање  на  "организованом 
тржишту"  (берзи)  већ  се  трговање 
електричном  енергијом  одвија  на  

"билатералном тржишту" на бази билатералних уговора које склапају трговци са произвођачима 

                                                 
10 Потрошња тарифних купаца увећана за дистрибутивне губитке 

 Организовано тржиште  ‐ БЕРЗА  
 Билатерални трговачки уговори
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(углавном  са  три  електропривреде)  или  са  другим  трговцима.  Према  информацији  Независног 
оператора  система  у  БиХ,  када  су  у  питању  трговачке  компаније,  највећи  обим  трговања  је 
остварила компанија ''ЕФТ'' д.о.о. Требиње.  

У 2010.  години  на  велепродајном  тржишту  на  свим  европским берзама  примјетна  је  релативна 
стабилност цијена електричне енергије уз очекиване осцилације, без драстичних поремећаја који 
су нпр. били карактеристични у 2008. години. Цијена електричне енергије ("базне") у 2010. години 
углавном се кретала између 40 и 50 €/МWh. 

Слика  46,  која  је  преузета  са  интернет  странице  Европске  комисије 
(http:/ec.europa.eu/energy/observatory/emos/emosen.hmt), а коју дневно објављује "EMOS" (Energy 
Markets  Observation  System),  даје  обједињен  тренд  кретања  велепродајних  цијена  електричне 
енергије на европским берзама (Day ahead Base Load), од новембра 2009. године па закључно са 
почетком децембра 2010. године.  

Када  је  у  питању  цијена  електричне 
енергије  коју  су  произвођачи  електричне 
енергије, који послују у саставу Мјешовитог 
Холдинга  ''Електропривреда  Републике 
Српске''  –  Матично  предузеће  а.д. 
Требиње,  остварили  на  тржишту  након 
подмирења  потреба  тарифних  купаца  у 
Републици Српској у 2010.  години, она  је у 
просјеку износила 35,4 €/МWh. 

 
 
 

Слика 46 – Тренд кретања велепродајних цијена електричне енергије на европским берзама 

4.4 Малопродајно тржиште електричне енергије 

4.4.1 Снабдјевачи  

У 2010.  години као и претходних година, дјелатност снабдијевања тарифних купаца у Републици 
Српској  у  потпуности  се  одвијала  унутар  електропривредне  компаније  Мјешовити  Холдинг 
''Електропривреда Републике Српске'' – Матично предузеће а.д. Требиње. 

Снабдјевачи  електричном  енергијом  су  субјекти  који  врше  дјелатност  снабдијевања. 
Снабдијевање  електричном  енергијом  врши  се  у  складу  са  Општим  условима  за  испоруку  и 
снабдијевање  електричном  енергијом,  Тарифним  системом  за  продају  електричне  енергије  у 
Републици Српској и уговором који закључују снабдјевач и купац. 

У Републици Српској постоје двије категорије снабдјевача електричном енергијом: 
 снабдјевачи неквалификованих (тарифних) купаца и 
 снабдјевачи квалификованих купаца. 

Снабдјевачи  неквалификованих  (тарифних)  купаца  у  РС  су  корисници  дозволе  за  снабдијевање 
тарифних  купаца  коју  издаје  Регулаторна  комисија  и  који  електричну  енергију  за  крајње  купце 
добављају и испоручују на регулисан начин.  

На  територији  РС  дјелује  пет  предузећа  из  састава  Мјешовитог  Холдинга  ''Електропривреда 
Републике  Српске''  –  Матично  предузеће  а.д.  Требиње  која  посједују  дозволу  за  снабдијевање 
тарифних  купаца,  а  која  су  уједно  и  оператори  дистрибутивног  система  на  том  подручју. 
Појединачни удио сваког од њих на тржишту РС детаљније је описан у дијелу Б 1.4 овог извјештаја.  

Снабдјевачи квалификованих купаца су корисници дозволе за обављање дјелатности трговине и 
снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине коју издаје Регулаторна 
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комисија,  као  и  корисници  дозволе  за  снабдијевање  другог  реда  коју  издаје  Комисија  за 
електричну  енергију  у  Федерацији  Босне  и  Херцеговине  (ФЕРК).  Ове  дозволе  подразумијевају 
продају  укључујући  и  препродају  електричне  енергије.  На  интернет  страници  Регулаторне 
комисије,  у  оквиру  регистра  дозвола,  доступни  су  подаци  о  издатим  дозволама  за  обављање 
дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ. 

На територији Републике Српске, корисници ових дозвола углавном су се бавили трговином али 
не и снабдијевањем квалификованих купаца електричном енергијом. Разлог за то је и чињеница 
да  ниједан  купац  са  територије  Републике  Српске  није  показао  интерес  да  се  снабдијева  на 
тржишту,  већ  су  користили  своје  право  да  се  у  прелазном  периоду  могу  снабдијевати  и  као 
тарифни купци по регулисаним цијенама. 

4.4.2 Купци  

Регулаторна  комисија  у  оквиру  својих  надлежности,  путем  подзаконских  аката,  постепено 
успоставља  регулаторни  оквир  за  отварање  тржишта  у  Републици  Српској.  Правилником  о 
стицању  статуса  квалификованог  купца  од  септембра  2006.  године  прописани  су  услови, 
критеријуми  и  поступак  за  стицање  статуса  квалификованог  купца,  те  уређена  права  и  обавезе 
квалификованих купаца и снабдјевача квалификованих купаца. Овим правилником  је омогућено 
да заживи малопродајно тржиште електричне енергије које се до тада,  када су купци у питању, 
заснивало на продаји електричне енергије искључиво неквалификованим или тарифним купцима 
по  регулисаним  цијенама  које  утврђује  Регулаторна  комисија  у  складу  са  усвојеном 
методологијом. 

Правилником  о  стицању  статуса  квалификованог  купца  и  прописаном  динамиком  отварања 
тржишта од 1.  јануара 2008.  године сви купци, осим купаца из категорије домаћинства имају тај 
статус. У прелазном периоду отварања тржишта, квалификовани купац има право избора начина 
снабдијевања и право да се поново снабдијева као тарифни купац уколико је претходно користио 
право избора и био снабдијеван као квалификовани купац. Прелазни период траје до 01.01.2012. 
године.   

Од  момента  отварања  тржишта,  па  ни  у  2010.  години,  ниједан  купац  у  Републици  Српској  није 
искористио  могућност  куповине  електричне  енергије  на  тржишту,  те  се  још  увијек  сви 
квалификовани купци снабдијевају као тарифни у складу са одредбама правилника који им је то 
право омогућио у току трајања прелазног периода.  

 
 
Слика 47 – Промјена нето 
потрошње ел. енергије у 2010. у 
односу на потрошњу у 2009.                         
                                           
Слика  47  даје  графички  приказ 
промјене  нето  потрошње 
електричне  енергије  у  2010. 
години у односу на 2009. годину 
по  категоријама  потрошње. 
Значајан  пад  (‐8,8%)  потрошње 
електричне  енергије  настављен 
је  и  даље  код  купаца  који  су 
прикључени  на  110  kV 
напонском нивоу.  
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Слика 48 ‐ Промјена нето потрошње 
електричне енергије у 2010. у односу на 
потрошњу у 2008.  
 
Слика  48  даје  графички  приказ  промјене 
нето  потрошње  електричне  енергије  у 
2010.  години  у  односу  на 2008.  годину по 
категоријама потрошње. Повећање укупне 
нето  потрошње  у  овом  периоду  износи 
5,7% и углавном је резултирало значајним 
повећањем потрошње на 35 kV напонском 
нивоу. 
 

На  слици  49  приказана  је  заступљеност 
појединих  категорија  потрошње  у  укупној 

потрошњи  електричне  енергије,  при  чему  је  евидентно  да  је  учешће  домаћинстава  у  укупној 
потрошњи још увијек на врло високом нивоу у односу на индустријски развијене земље. 

 
 
 
 
 
Слика 49 – Заступљеност појединих 
категорија потрошње у укупној потрошњи у 
2010. години 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Просјечна цијена електричне енергије у Републици Српској 

4.5.1 Цијена коришћења дистрибутивне мреже према методологији Еуростата 

У  складу  са  својим  надлежностима  и  утврђеном  Методологијом,  а  на  захтјев  дистрибутивних 
компанија,  Регулаторна  комисија  је  утврдила  тарифне  ставове  за  кориснике  дистрибутивних 
система у Републици Српској: први пут у марту 2006. године, други пут у децембру 2007. године и 
трећи  пут  у  децембру  2009.  године  (које  се  примјењују  од  1.  јануара  2010.  године).  Тарифни 
ставови за кориснике дистрибутивне мреже, утврђени на бази оправданих трошкова и алоцирани 
на  крајње  купце на  начин да  сваки  купац  плаћа  ону цијену  која  се  односи  на  трошкове  које  он 
проузрокује  систему,  су  објављени  на  интернет  страници  Регулаторне  комисије  и  важе  за 
квалификоване  купце  електричне  енергије.  У  табели  24  приказана  је  цијена  коришћења 
дистрибутивне  мреже  од  2007.  до  2010.  године  за  крајњег  купца  из  категорије  "индустрија", 
израчуната према старој методологији Еуростата. 
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Просјечна цијена кориштења мреже за крајњег купца из категорије "индустрија"  
(Ие‐2000 МWh) 

година 
потрошња 

kWh 
за снагу  
КМ 

за енергију 
КМ 

укупно 
КМ 

просјечна 
цијена мреже 

pf/kWh 

2007  2.000.000  40.608  8.250  48.858  2,44 

2008/2009  2.000.000  33.342  25.896  59.238  2,96 

2010  2.000.000  36.755  26.028  62.783  3,14 

Табела 24 – Просјечна цијена кориштења дистрибутивне мреже за крајњег купца из категорије 
"индустрија" 

Утврђени  тарифни  ставови  за  кориснике  дистрибутивних  система  уграђени  су  даље  у  цијену  за 
снабдијевање  тарифних  купаца  електричном  енергијом  у  Републици  Српској  за  све  категорије 
потрошње,  осим  за  купце  из  категорије  "остала  потрошња"  на  ниском  напону  којима  се 
обрачунска снага не утврђује мјерењем и купце из категорије "домаћинства", јер између њих још 
увијек  постоји  унакрсно  субвенционисање,  које  Регулаторна  комисија  настоји  постепено  да 
елиминише.  

Према  утврђеним  тарифним  ставовима  за  кориснике  дистрибутивних  система,  примјеном 
методологије Еуростата, цијене које би плаћао стандардни потрошач из категорије "домаћинства" 
да није субвенционисан, приказане су у табели 25. 

Просјечна цијена коришћења мреже за крајњег купца из категорије "домаћинства" 
(Дц ‐3500 kWh годишња потрошња од чега 1300 kWh ноћу) 

је
д
н
о
та
р
и
ф
н
о
  

година  kWh 
за снагу 
 КМ 

за енергију 
КМ 

укупно  
КМ 

просјечна цијена
мреже  
 pf/kWh 

2007  3500  68,71  143,85  212,6  6,07 

2008/2009  3500  73,85  162,75  236,6  6,76 

2010  3500  86,63  167,13  253,8  7,25 

д
во

та
р
и
ф
н
о
   2007  3500  108,26  146,32  254,6  7,27 

2008/2009  3500  116,38  159,67  276,0  7,89 

2010  3500  136,51  200,55  337,1  9,63 

Табела 25 – Просјечна цијена кориштења дистрибутивне мреже за крајњег купца из категорије 
"домаћинства" 

 
4.5.2 Кретање просјечних цијена електричне енергије за крајње купце у 

Републици Српској  

У табели 26 и на сликама 50 и 51 приказано је кретање остварених просјечних цијена категорија 
потрошње  и  тарифних  група  крајњих  купаца  у  Републици  Српској  за  период  од  2003.  до  2010. 
године. 
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Категорија ‐ 
напонски ниво 

Просјечна остварена цијена (pf/kWh) 

тарифна 
група 

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

110 kV     5,26  4,39  5,99  6,30  6,44  6,75  6,42  6,54 

35 kV     7,04  6,46  6,83  6,55  6,42  7,48  7,83  7,64 

10 kV     9,22  8,27  8,57  8,30  8,05  9,05  8,84  9,39 

0,4kV‐остала 
потрошња 

I ТГ  13,56  12,48  12,85  12,17  11,59  12,58  12,57  13,35 

II ТГ  23,99  22,32  20,53  18,14  16,16  18,78  18,76  18,74 

III ТГ  23,44  21,67  20,54  18,18  16,93  18,13  18,15  19,29 

VI ТГ        11,01  10,61  10,97  12,66  12,72  13,46 

VII ТГ        12,64  9,78  9,84  11,05  10,78  11,57 

0,4 kV – 
домаћинства 

I ТГ  10,94  9,98  10,49  10,41  10,41  11,80  11,77  12,63 

II ТГ  8,95  8,82  9,85  10,05  9,95  10,97  11,04  11,91 

III ТГ  33,79                      

домаћинства      10,43  9,59  10,28  10,31  10,29  11,60  11,61  12,46 

домаћинства ‐ВС     11,90  11,04  12,01  12,09  11,99  12,84  12,77   13,79 

домаћинства ‐НС     8,65  7,82  8,19  8,26  8,28  10,15  10,18   10,94 

јавна расвјета     11,99  11,27  12,00  12,39  12,53  13,74  13,74  15,08 

сви купци на 0,4 
kV 

   11,89  10,63  10,91  10,66  11,36  12,73  12,73   13,53 

укупна просјечна 
цијена 

   11,89  10,63  10,91  10,66  10,50  11,68  11,64  12,29 

Табела 26 ‐ Тренд промјене просјечних цијена електричне енергије 2003 ‐ 2010. у РС 
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Слика 50 ‐ Просјечно остварена укупна цијена електричне енергије у РС 
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Слика 51 – Кретање цијене по годинама 

 
4.5.3 Просјечне цијене електричне енергије за крајње купце у Босни и 

Херцеговини  

На сликама 52 и 53 дате су упоредно остварене просјечне цијене електричне енргије у Републици 
Српској и Федерацији БиХ по категоријама потрошње. 

 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

ЕРС ЕП ХЗХБ ЕП БИХ

110 kV 6,44 6,75 6,42 6,54 8,22 9,50 9,88 9,44 7,86 9,03 8,82 8,60

35 kV 6,42 7,48 7,83 7,64 12,69 13,51 15,92 13,72 9,38 10,33 11,03 10,82

10 kV 8,05 9,05 8,84 9,39 15,02 15,83 15,46 15,10 12,76 13,51 13,52 13,50
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Слика 52 ‐ Упоредне просјечне цијене електричне енергије у БиХ за период 2007 ‐2010. 
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Слика 53 – Упоредни преглед просјечно остварених цијена 

На слици 54 дат је упоредни приказ промјена просјечно остварених цијена електричне енергије по 
категоријама потрошње у 2010.  у  односу на 2009.  годину  за  три електропривредне  компаније  у 
Босни и Херцеговини. 
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Слика 54 – Промјена просјечно остварених цијена електричне енергије у 2010. години у односу на 
2009. годину 
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ЕРС ЕП ХЗХБ ЕП БиХ

0,4 kV - остала потрошња 16,14 16,85 22,07 21,61 18,27 18,15

0,4 kV - домаћинства 11,61 12,46 13,18 13,13 12,12 12,07

0,4 kV - јавна расвјета 13,74 15,08 18,24 18,29 15,96 15,98
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4.6  Упоредни подаци о цијенама електричне енергије у Републици Српској и 
окружењу за стандардног купца 

4.6.1 Нови приступ обради података и презентацији цијена електричне 
енергије 

Прикупљање  и  обрада  статистичких  података  о  цијенама  електричне  енергије  дефинисано  је 
Директивом 90/377/EEC од 29. јуна 1990. године. Европска комисија је усвојила једну јединствену 
методологију статистичке обраде података из области производње, потрошње, цијена и размјене 
(увоз‐извоз)  електричне  енергије.  Развојем  тржишта  електричне  енергије  јавила  се  потреба  за 
иновирањем Директиве 90/377/EEC,  на  начин  да  утицај  тржишних  судионика  буде  узет  у  обзир 
код  извјештавања  о  просјечним  цијенама  за  поједине  групе  потрошача.  Статистичка  обрада 
просјечних  цијена  електричне  енергије  у  складу  са  методологијом  Еуростата  ради  се  за  двије 
основне  категорије  потрошача  и  то  за  домаћинства  и  индустрију.  Унутар  ове  двије  групе, 
потрошачи су груписани у неколико карактеристичних група у зависности од годишње потрошње и 
максималне  снаге.  У  јуну  2007.  године  Комисија  ЕУ  је  усвојила  измјену  методологије  за 
прикупљање ових података. Суштина нове методологије је у сљедећем: 
 Цијене треба да представљају просјек за посљедње полугодиште, 
 Типични стандардни потрошач замијењен је потрошњом у банду, 
 У цијени електричне енергије треба посебно исказати трошкове енергије и снабдијевања, те 

трошкове мреже и 
 Цијене  не  садрже  порез  на  додатну  вриједност,  а  укључују  рад  агенција,  обавезан  откуп 

електричне енергије, вођење евиденције о уговорима и акцизе.  

Цијене електричне енергије ‐ ДОМАЋИНСТВА 

За  разлику  од  начина  прикупљања  података  о  цијенама  за  индустријске  потрошаче  који  је 
прописан  директивом  90/377/EEC  и  кроз  нову  методологију  иновиран,  груписање  података  о 
цијенама  електричне  енергије  за  домаћинства  је  базирано  на  добровољном  споразуму  држава 
чланица  ЕУ‐а,  по  коме  су  групе  потрошача  у  домаћинству  од  Да  до  Де  дефинисане  годишњом 
потрошњом, a што је дато у табели 27. 

Период извјештавања: 
Х1 ‐ прво полугодиште текуће године  (јануар‐јун) 
Х2 ‐ друго полугодиште текуће године (јул‐децембар) 
 

 

Цијене  за домаћинства  треба да представљају  укупну просјечну цијену,  уважавајући и  тржишни 
удио  снабдијевања  електричном  енергијом,  тамо  гдје  је  тржишни  фактор  присутан  код 
снабдијевања крајњих потрошача у домаћинству. Како тржиште у БиХ за ову категорију купаца још 
увијек  није  отворено  то  се  презентирани  обрачун  цијена  и  анализе  заснива  на  регулисаним 
цијенама.   

На  слици 55  приказана  је  промјена  цијене  за  крајње  купце  из  категорије  домаћинства  у  првом 
полугодишту  2010.  године  у  односу  на  исти  период  2009.  године.  Цијене  су  без  пореза  и  за 
стандардног потрошача у домаћинству (Дц) са годишњом потрошњом између 2500 и 5000 kWh.11  

                                                 
11 Извор: Еуростат 

Да  (<1000 kWh) 

Дб  (1000 <2500 kWh) 

Дц  (2500 <5000 kWh) 

Дд  (5000 <15000 kWh) 

Де  ( >= 15000 kWh) 

Табела 27  ‐ Карактеристичне групе купаца електричне енергије "домаћинства" 
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Слика 55 ‐ Промјена просјечне цијене електричне енергије у "домаћинствима" у првом 

полугодишту 2010. у односу на исти период 2009. 

Структура  цијене  за  просјечног  потрошача  у  домаћинству  који  троши  између  2500  и  5000  kWh 
годишње дата је на слици 56.  
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Слика 56 ‐ Структура просјечне цијене за домаћинства у РС која троше између 2500 и 5000 kWh 
изражена у процентима 

Цијена електричне енергије  ‐ ИНДУСТРИЈА 

Нова методологија, на којој Еуростат заснива прикупљање података о цијенама за крајње купце у 
индустрији  и  која  је  ступила  на  снагу  у  јуну  2007.  године,  базира  се  на  подацима  за  неколико 
категорија индустријских купаца сврстаних у групе (банд) у зависности од потрошње.  

Период извјештавања: 
Х1 ‐ прво полугодиште текуће године  (јануар ‐ јун) 
Х2 ‐ друго полугодиште текуће године (јул ‐ децембар) 

 

 

Иа  < 20 МWh 
Иб  20 < 500 МWh 
Иц  500 < 2000 МWh

Ид  2000 < 20.000 МWh

Ие  20.000 < 70.000 МWh

Иф  70.000 < 150.000 МWh

Табела 28 - Карактеристичне групе купаца 
електричне енергије "индустрија" 
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На  слици  57  приказана  је  промјена  цијене  за  крајње  потрошаче  из  категорије  "индустрија"  у 
другом у односу на прво полугодиште 2008. године за Иц групу потрошача који троше између 500 
и 2000 МWh годишње.  
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Слика 57 ‐Промјена просјечне цијене електричне енергије у "индустрији" у првом полугодишту 

2010. у односу на исти период 2009. године 

Структура  цијене  у  Републици  Српској  за  карактеристичног  потрошача  у  индустрији  који  је 
прикључен на 10 kV напонски ниво приказана је на слици 58. 
                   

 

Слика 58 ‐ Структура просјечне цијене за индустријског потрошача у РС 

На  слици  59  упоредно  су  приказане  цијене  електричне  енергије  за  прво  полугодиште  2010. 
године, без пореза, а за потрошаче у домаћинству (Дц) са годишњом потрошњом између 2500 и 
5000 kWh и потрошаче у индустрији (Иц) са годишњом потрошњом између 500 и 2000 МWh.12  

 

                                                 
12 Иц: Извор Еуростат (Цијена за индустријског купца у РС је просјечна остварена цијена за потрошаче прикључене на 

10 kV напонски ниво) 
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ДОМАЋИНСТВА ИНДУСТРИЈА

 
Слика 59 ‐ Упоредни приказ цијена за стандардног индустријског потрошача (Ие) и 

стандардног потрошача у домаћинству (Дц) 

 
4.6.2 Цијене електричне енергије у РС и окружењу ‐ стара методологија обраде 

података 

У  овом  дијелу  извјештаја  се  дају  подаци  за  2010.  годину  обрађени  по  старој  методологији 
Еуростата  која  је  била  у  примјени  до  31.  децембра  2007.  године.  С  обзиром  да  су  подаци  о 
цијенама електричне енергије засновани на новој методологији обраде података тешко доступни 
за  већину  земаља  из  непосредног  окружења,  а  како  су  управо  ове  земље  због  својих 
специфичности  и  чињенице  да  припадају  Енергетској  заједници  као  и  БиХ  за  нас  реалнији 
показатељ,  у  овом  дијелу  извјештаја  је  презентована  анализа  цијена  за  карактеристичне 
потрошаче у домаћинству и индустрији по "старој" методологији.  

Домаћинства ‐ категорија купаца електричне енергије 

За  стару  методологију  је  карактеристично  да  дефинише  неколико  група  купаца  за  категорију 
домаћинства приказаних у табели 29.  

 
Упоредни подаци се уобичајено дају за 
домаћинство  категорије  Дц  за  коју  је 
карактеристична  годишња  потрошња 
од  3500  kWh,  од  чега  1300  kWh  ноћу, 
уз  претпоставку подједнаке  потрошње 
у вишој и нижој сезони.   
 
 
 

У  табели  30  и  на  слици  60  дат  је  упоредни  преглед  просјечне  цијене  електричне  енергије  за 
карактеристичног  купца  из  категорије  домаћинства  (Дц)  у  Републици  Српској  и  у  земљама  из 
окружења.  За  обрачун  просјечне  цијене  у  Републици  Српској  и  у  земљама  окружења  за 
стандардног потрошача електричне енергије, коришћени су тарифни ставови за неквалификоване 

Стандардан потрошач у 
домаћинству по старој 
методологији Еуростата 

Годишња потрошња 

Укупно  Од чега ноћу

Да   600 kWh    

Дб  1200 kWh    

Дц  3500 kWh  1300 kWh 

Дд  7500 kWh   2500 kWh 

Де  20000 kWh  15000 kWh 

Табела 29 ‐ Карактеристичне групе купаца електричне енергије из категорије "домаћинстава"
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купце електричне енергије из категорије "домаћинства" који су били важећи на дан 20. новембар 
2010.  године  (тарифни  ставови  у  земљама из  окружења прерачунати  по  важећем  курсу  на  исти 
дан).  

 

  
Слика 60 ‐  Упоредни преглед просјечне цијене у pf/kWh за једнотарифно и двотарифно мјерење 

за стандардног потрошача Дц 3500 (1300 ноћу; Зима ‐ љето у односу 50:5013 

 
На  слици  61  приказана  је  промјена  просјечне  цијене  за  једнотарифно  и  двотарифно 
мјерење за стандардног потрошача Дц 3500 (1300 ноћу) у новембру 2010. године у односу 
на исти период 2009. године. 

 

                                                 
13  За  обрачун  просјечне  цијене  у  земљама  окружења  за  стандардног  потрошача  електричне  енергије  коришћени  су 
тарифни ставови за неквалификоване купце електричне енергије из категорије "домаћинства" који су били важећи на 
дан 20.  новембар 2010.  године,  а  објављени на интернет  страни регулатора или електродистрибутивних предузећа  у 
посматраним земљама. 

Домаћинства 
 

ЕРС
ЕП 
ХЗХБ ЕП БИХ МАК СРБ ЦГ  ХР  СЛ

једнотарифни 
Цијена 
pf/kWh  12,41 14,43 12,43 11,36 8,94 15,20  19,62 23,27

индекс  1 1,16 1,00 0,92 0,72 1,22  1,58 1,88

двотарифни 
Цијена 
pf/kWh  13,36 14,64 12,63 11,53 7,70 14,99  17,77 22,27

индекс  1 1,10 0,95 0,86 0,58 1,12  1,33 1,67

Табела 30 – Упоредни преглед просјечних цијена за карактеристичног купца Дц по старој 
методологији Еуростата  
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Слика 61  ‐ Промјена просјечне цијене за  једнотарифно и двотарифно мјерење за стандардног 
потрошача Дц 3500 (1300 ноћу) у новембру 2010. годинe у односу на исти период 2009. године   

На слици 62 дате су просјечне цијене без пореза (ПДВ) за остале стандардне групе потрошача из 
категорије домаћинства,  а на начин  како их  у  зависности од  годишње потрошње  групише  стара 
методологија Еуростата.  
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Слика 62 ‐   Упоредни приказ просјечних цијена за 2009. и 2010. годину за групе потрошача из 
категорије домаћинства   

 
Индустрија ‐ категорија купаца електричне енергије 

Стара  методологија  Еуростата  дефинише  неколико  карактеристичних  купаца  за  индустријске 
купце.  Упоредни  подаци  се  уобичајено  дају  за  индустријског  купца  категорије  Ие  за  коју  је 
карактеристична годишња потрошња од 2000 МWh и максимална снага 500 кW. У табели 31 и на 
слици 63 дат је упоредни преглед просјечних цијена за потрошача у индустрији у РС и у земљама 
из  окружења.  Цијене  су  рађене  на  бази  важећих  тарифних  ставова  на  дан  20.  новембар  2010. 
године  за  потрошаче  на  10  kV  напонском  нивоу  (валуте  земаља    из  окружења  прерачунате  по 
важећем курсу на исти дан).  

Индустрија  ЕРС 
ЕП 
ХЗХБ  ЕП БИХ МАК  СРБ  ЦГ  ХР  СЛ 

Цијене 
(pf/kWh) 

9,31  15,97 13,83 12,14 7,76 10,78  17,35  19,62

индекс 
1,00  1,71 1,49 1,30 0,83 1,16  1,86  2,11

Табела 31 – Упоредни преглед просјечних цијена за потрошача у индустрији у РС и у земљама из 
окружења 
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  Слика 63 ‐ Цијена електричне енергије за индустријског купца у pf/kWh 
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Слика 64 ‐ Промјена просјечне цијене у индустрији нов. 2010/нов. 2009. 
 

4.7 Тржиште природног гаса 

Све дјелатности дефинисане Законом о гасу у Републици Српској, а то су: производња, транспорт, 
дистрибуција, складиштење, снабдијевање и трговина природним гасом су дјелатности од општег 
интереса.  

У Републици Српској, у сектору природног гаса, учествују три енергетска субјекта и то: 

 "Гас Промет" а.д., Источно Сарајево ‐ Пале  

 "Сарајево‐гас" а.д., Источно Сарајево и 

 A.Д. "Зворник‐стан", Зворник.  

Република Српска нема производњу природног гаса тако да се снабдијевање у потпуности базира 
на увозу.  

Постоје дугорочни уговори о транспорту природног гаса са сљедећим иностраним партнерима:  Са 
"Молом" о транспорту природног гаса преко Мађарске за 600 М Nm3 годишње до 2018. године и 
са  ЈП  "Србијагас"‐ом  о  транспорту  природног  гаса  преко  Србије  до  2017.  године.  Предузеће 
"Енергоинвест"  је  са  "Гасекспортом"  из  Руске  Федерације  1997.  године  потписало  уговор  о 
испоруци  природног  гаса  за  цијелу  Босну  и  Херцеговину  под  условом  отплате  дуга  за  испоруку 
гаса  у  1996.  години.  То  је  уједно  и  био  разлог  због  којег  је  "Гасекспорт"  инсистирао  да 
"Енергоинвест" и даље буде страна у уговору о испоруци гаса. 

Процес  набавке  гаса  почиње  одређивањем  потребних  количина  гаса  код  свих  дистрибутера  и 
потрошача.  Прикупљене  податке  "БХ‐Гас"  доставља  "Енергоинвесту",  као  носиоцу  уговора  о 
испоруци гаса, који се појављује као купац код добављача "Гасекспорта". 
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Транспорт природног гаса обавља се кроз један транспортни правац из Русије, тако да сигурност 
снабдијевања  зависи  од  расположивости  капацитета  транзитних  земаља  те  је  подложна 
поремећајима у  случају прекида  транспорта  у било којој  од  транзитних  земаља.  У  јануару 2009. 
године  за  вријеме  руско‐украјинског  спора  цијела  Босна  и  Херцеговина  била  је  70  сати  у 
потпуности без снабдијевања гасом. 

Потрошња природног гаса у Републици Српској врло је ниска како у апсолутном износу, тако и у 
релативним  односима.  Сезонске  осцилације  потрошње  гаса  директно  зависе  од  највећег 
индустријског потрошача – фабрике глинице "Бирач" из Зворника. Потрошња гаса у индустријском 
сектору је углавном равномјерна током цијеле године док је у категорији потрошње домаћинства, 
услужном  сектору  и  топлани  (Зворник  стан)  изразито  сезонска.  Потрошња  гаса  у  мјесецу  са 
највишом потрошњом је 18,7 пута већа од потрошње у мјесецу са најнижом љетном потрошњом.  

4.8 Отвореност тржишта природног гаса 

Законом о гасу прописано је да су сви купци осим домаћинстава квалификовани купци од 1. јануара 
2008. године. У складу с тим, Регулаторна комисија је донијела тарифну методологију по којој даје 
сагласност на тарифне ставове за коришћење мреже и тарифне ставове за снабдијевање тарифних 
купаца  (домаћинстава),  док  је  осталим  купцима  остављена  могућност  слободног  избора 
снабдјевача. Регулаторна комисија  је у  току 2009.  године издала двије дозволе за снабдијевање 
квалификованих  купаца  и  трговину  природним  гасом  предузећу  "Сарајево‐гас",  а.д.  Источно 
Сарајево  и  предузећу  А.Д.  "Зворник  стан"  Зворник.  У  2010.  години  дозволу  за  снабдијевање 
квалификованих  купаца  и  трговину  природним  гасом  добило  је  и  предузеће  ''Гас  Промет''  ад. 
Источно Сарајево ‐ Пале. 

Према  подацима  предузећа  укупан  број  квалификованих  купаца  у  2010.  години  у  Републици 
Српској  je 347, a  укупна потрошња квалификованих купаца  je 8.224.460,81 Sm3. Нема података о 
максималној дневној потрошњи током једне године.  

Међутим,  иако  се  ови  купци  снабдијевају  као  квалификовани,  могућност  избора  снабдјевача  је 
ограничена, с обзиром да су "БХ‐Гас" д.о.о Сарајево и Енергоинвест једини добављачи природног 
гаса  на  подручју  Босне  и  Херцеговине.  "БХ‐Гас"  д.о.о  Сарајево  је  истовремено  и  транспортер 
природног  гаса  у  Федерацији  Босне  и  Херцеговине,  гдје  не  постоји  одговарајући  регулаторни 
оквир,  као  ни  транспарентан  приступ  утврђивања  цијене  природног  гаса,  што  представља 
озбиљну препреку за отварање тржишта. Наиме, цијена по којој снабдјевачи у Републици Српској 
добијају гас од "БХ‐Гаса" д.о.о Сарајево у себи садржи, поред цијене набавке, цијену коришћења 
мреже при чему ови износи нису јасно и одвојено исказани.  

4.9 Велепродајно тржиште природног гаса 

Слика 65 – Тренд кретања 
велепродајних цијена гаса 

Слика  65  даје  обједињен  тренд 
кретања велепродајних цијена гаса на 
"UK NBP14"  берзи,  од  октобра  2009,  а 
закључно са новембром 2010. Слика је 
преузета  са  интернет  странице 
Европске  комисије15,  коју  дневно 
ажурира  "EMOS"  (Energy  Markets 
Observation System).  

                                                 
14 National Balancing Point United Kingdom – Виртуелно мјесто за куповину, продају и размјену природног 
гаса у Великој Британији 
15 (http://ec.europa.eu/energy/observatory/emos/emos_en.htm), 
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У  2010.  години  велепродајна  цијена  гаса  по  којој  је  "БХ‐Гас"  д.о.о  Сарајево  вршио  испоруку 
предузећу "Сарајево‐гас" а.д. Источно Сарајево за први квартал износила  је 0,55 КМ/Sm3, а од 1. 
априла па до краја 2010. године 0,68 КМ/Sm3 . 

Кретање велепродајне цијене руског природног гаса у периоду од маја 2006. године до краја 2010. 
године приказано  је на слици 66. Ради се о цијенама природног гаса на граници са Њемачком у 
US$/1000 m3 гаса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 66 ‐ Цијена природног гаса на граници са Њемачком у US$/1000 m3 гаса16 
 

4.10 Малопродајно тржиште природног гаса 

Поступак  утврђивања  цијене  природног  гаса  у  Републици  Српској  који  је  био  на  снази  у  2008. 
години састојао се у томе да су локалне заједнице одобравале цијене природног гаса утврђене од 
стране предузећа из  гасног  сектора.  У децембру 2008.  године Регулаторна комисија  је  утврдила 
методологију за израчунавање цијена у енергетским дјелатностима из сектора природног гаса. У 
2009. години, компанија "Сарајево‐гас" а.д. Источно Сарајево покренула је први тарифни поступак. 
Регулаторна комисија дала је сагласност на цијене утврђене у складу са методологијом, а са роком 
примијене од  1. јануара 2010. године.  

У табели 32, на примјеру цијене природног гаса предузећа "Сарајево‐гас" а.д. Источно Сарајево и 
А.Д."Зворник стан" Зворник дата је структура трошкова цијене природног гаса за крајњег купца из 
категорије  домаћинства  и  комерцијалне  потрошње  које  су  важиле  у  другом  полугодишту  2010. 
године. На рачуну за крајњег купца природног гаса обрачунава се "мјерно мјесто" у износу од 3,00 
КМ мјесечно.  

 

 

                                                 
16 Извор: International Monetary Fund 
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Структура цијене гаса за крајњег 
купца  

"Сарајево‐гас" а.д. Источно 
Сарајево

А.Д."Зворник 
стан" Зворник

Домаћинства
Комерцијална 
потрошња 

Сва 
потрошња

  КМ/Sm3 КМ/Sm3 КМ/Sm3

Набавна цијена од "БХ‐ГАС"  0,65000 0,65000  0,6500

Транспортне услуге / дистр. услуге 0,03000 0,03000 
Набавна цијена 0,68000 0,68000  0,65

Трошак дистрибуције   0,07210 0,08761 
0,1979 

Трошак снабдијевања  0,04394 0,08240 
Цијена гаса  0,79604 0,85001  0,8479 

Цијена гаса са ПДВ‐ом 0,93137 0,99451  0,99204

Мјерно мјесто  3 КМ 3 КМ

Табела 32 ‐ Структура цијене природног гаса за крајњег купца 

4.10.1 Просјечне  цијене  гаса  за крајње купце ‐ домаћинства 

У  2010.  години,  за  купце  из  категорије  „домаћинства“  на  подручју  које  покрива  предузеће 
"Сарајево‐гас" а.д. Источно Сарајево, остварена је укупна просјечна цијена (без ПДВ‐а) у висини од 
0,78 КМ/Sm3. С обзиром да је набавна цијена гаса у првом кварталу износила 0,55 КМ/Sm3, а затим 
је  повећана  на  0,68  КМ/Sm3  и  до  краја  године  се  није  мијењала,  значајна  је  разлика  у  висини 
остварене просјечне цијене  у  првом кварталу  у  односу на остале  квартале.  Табела 33  приказује 
остварену просјечну цијену  гаса на подручју  које покрива предузеће  "Сарајево‐гас"  а.д. Источно 
Сарајево  и  које  обрачунава  цијену  гаса  за  домаћинства  по  тарифама  одобреним  од  стране 
Регулаторне комисије. 

 

цијена/период 
I 

квартал 
II 

квартал
I 

полугод.
III 

квартал
IV 

квартал
II 

полугод. 
2010 

Просјечна цијена 
(КМ/Sm3) 

0,693  0,828  0,723  0,995  0,836  0,862  0,780 

Табела 33 - Структура просјечне остварене цијене гаса за домаћинства "Сарајево‐гас" а.д. 
Источно Сарајево 

 
 
Слика 67 – Структура просјечне остварене цијене 
гаса за домаћинство у 2010. години 
 
На  слици  67  је  приказана  структура  просјечне 
остварене цијене гаса у 2010. години, а за категорију 
потрошње  "домаћинства"  на  подручју  које  покрива 
предузеће "Сарајево‐гас" а.д. Источно Сарајево. 
Примјетно  је  да  у  структури  цијене  највеће  учешће 
(71%) има набавка гаса. 

 
 
 
 

71,8%

13,6%

14,5%

Структура просјечне остварене цијене гаса 
за домаћинства у 2010. години

енергент мрежа порези

71,8%

13,6%

14,5%

Структура просјечне остварене цијене гаса 
за домаћинства у 2010. години

енергент мрежа порези
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4.10.2 Поређење цијена природног гаса 

Правни  основ  за  прикупљање  и  обраду  статистичких  података  на  бази  цијена  природног  гаса 
дефинисан  је  Директивом  90/377/EEC  од  29.  јуна  1990.  године.  Европска  комисија  је  усвојила 
јединствену  методологију  статистичке  обраде  података  из  области  производње,  потрошње  и 
цијена  гаса.  Због  либерализације  тржишта  гаса,  тада  установљена  методологија  прикупљања 
података о цијенама гаса је застарјела, те је у  јуну 2007. године установљена нова методологија. 
Суштина промјене је у сљедећем: 

 Цијене се објављују у националној валути, 
 Цијене треба да представљају просјек за 6 мјесеци и 
 Типичан стандардни потрошач је замијењен потрошачем у "банду". 

Статистичка  обрада  просјечних  цијена  гаса  у  складу  са  овом  методологијом  ради  се  за  двије 
основне  категорије  потрошача  и  то  за  домаћинства  и  индустрију.  Унутар  ове  двије  групе 
потрошачи су груписани у неколико карактеристичних група у зависности од годишње потрошње и 
максималне снаге, што је приказано у табели 34.  

      Годишња потрошња гаса (ГЈ)

Индустријски крајњи корисници   Домаћинства ‐крајњи 
корисници

Група  најнижа највиша Група најнижа  највиша 
Банд И1    <1.000 Банд Д1  <20 

Банд И2  1.000  <10.000 Банд Д2 20 <200 
Банд И3  10.000  <100.000 Банд Д3  >200  
Банд И4  100.000 <1.000.000      
Банд И5  1.000.00

0 
<4.000.000      

Табела 34 - Карактеристичне групе купаца природног гаса 

На  слици  68  дат  је  упоредни  преглед  просјечних  цијена  гаса  у  неким  европским  земљама  за 
крајњег потрошача из категорије "домаћинства" чија је годишња потрошња између 20 и 200 GJ и 
за крајњег потрошача из категорије "индустријски потрошач" чија  је  годишња потрошња између 
10.000 и 100.000 GJ. Цијене су без пореза и односе се на друго полугодиште 2010. године.17  

Цијена гаса за крајње купце "Сарајево‐гас"‐а у Републици Српској, која је поређења ради уврштена 
у табелу, обрачуната је на бази важећих тарифних ставова за природни гас и мјерно мјесто на дан 
1.  новембар  2010.  године,  без  пореза.  Обрачун  просјечне  цијене  односи  се  на  потрошача  у 
"домаћинству"  који  годишње  потроши  500  Sm3  и  потрошача  из  категорије  "комерцијална 
потрошња" који годишње потроши 12.284 Sm3 гаса.     

                                                 
17 Извор: Еуростат 
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Слика 68 ‐ Просјечне цијене гаса за друго полугодиште 2010. године ‐ купци из категорије "Д2 ‐
домаћинства" и "И1 ‐индустрија" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 69 – Промјена цијена гаса у 2010. години у односу на 2009. за домаћинства 
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Слика 70 – Промјена цијена гаса у 2010. у односу на 2009. за индустрију 
 

Претходне  слике доносе  графички приказ промјена  (%)  цијена  гаса  у  другом полугодишту 2010. 
године у односу на друго полугодиште 2009. године за карактеристичну групу купаца из категорије 
домаћинства (слика 69) и карактеристичну групу купаца из категорије индустрије (слика 70). Дат је 
упоредни  приказ  промјене  цијена  у  Републици  Српској  (цијена  гаса  за  крајње  купце  "Сарајево‐
гас"‐а)  и  у  земљама  ЕУ,  а  на  бази  просјечних  цијена  за  земље  за  које  је  у  моменту  изрде  овог 
извјештаја Еуростст објавио податке по новој методологији. 

 

4.11 Електрична енергија и природни гас ‐ упоредни приказ цијенa 

Ово  поглавље  даје  упоредни  приказ  просјечних  цијена  у  €/kWh  у  новембру  2010.  године  за 
електричну енергију и гас у "домаћинству" и "индустрији". Групе стандардних купаца електричне 
енергије и природног гаса дефинисане су по методологији Еуростата. Цијене за "домаћинства" су 
обрачунате са свим порезима, а за "индустрију" је искључен порез на додатну вриједност. 18 

 

ДОМАЋИНСТВА 

Електрична енергија Гас 

Потрошња: 3500 kWh/год. (30% ноћу)  Потрошња: 1380 m3/год. 

 

                                                 
18 Извор: Europe's Energy Portal /www.energy.eu/ 
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Слика 71 ‐ Упоредни приказ просјечних цијена у €/kWh за електричну енергију и гас за 

карактеристично "домаћинство" 
 

ИНДУСТРИЈА 

Електрична енергија Гас 

Потрошња: 2000 МWh/годишње (макс. 500 
kW, годишње оптерећење: 4000 h) 

Потрошња: 418.6 GJ/годишње  ≈ 116 
МWh ≈ 11000 m3  

 

Слика 72 ‐ Упоредни приказ просјечних цијена у €/kWh за електричну енергију и гас за 
карактеристичног купца у "индустрији" 
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5. Заштита купаца електричне енергије и природног гаса 

5.1 Заштита социјално угрожених купаца 

Уговор о Енергетској заједници, чији је потписник и Босна и Херцеговина, поштујући чланове 3 (5) 
Директива  о  електричној  енергији  и  гасу  (2003/54  и  2003/55),  гдје  се  посебно  наглашава  висок 
ниво  заштите  социјално  угрожених  купаца,  предвиђа  обавезу  доношења  социјалног  програма 
земaља потписница.  

У  складу са  тим Влада Републике Српске  је у децембру 2007.  године донијела Програм заштите 
социјално угрожених категорија потрошача електричне енергије, у чијој изради и дефинисању је 
Регулаторна комисија активно учествовала. Социјални програм Владе Републике Српске је имао за 
циљ спречавање "тарифних шокова"  за социјално угрожене категорије становништва које нису у 
стању да поднесу повећања цијена електричне енергије. 

Овај Програм је реализован у складу са Програмом рада Владе Републике Српске за 2008. годину, 
у  складу  са Програмом рада Владе  Републике Српске  за 2009.  годину и  у  складу  са Програмом 
рада Владе Републике Српске за 2010. годину. 

Програмом су обухваћене сљедеће социјалне категорије друштва које су законски дефинисане: 

o Пензионери са најнижим пензијама, 
o Корисници сталне новчане помоћи, 
o Корисници додатка за помоћ и његу другог лица, 
o Корисници материнског додатка и 
o Корисници додатка за дјецу. 

Износ  субвенције  је,  у  току  прве  половине  2008.  године,  био  по  100  kWh  електричне  енергије 
мјесечно по кориснику. Влада је својом Одлуком у другој половини 2008. године, повећала износ 
субвенционисане  количине  електричне  енергије  на  150  kWh  електричне  енергије  мјесечно, 
колико  је  био  и  износ  субвенције  у  2009.  и  у  2010.  години.  Примјеном  одговарајуће  тарифе  за 
категорију потрошње "домаћинства", Министарство индустрије, енергетике и рударства је вршило 
кварталне обрачуне и дозначавање средстава електродистрибутивним компанијама у Републици 
Српској. 
 
До  31.12.2010.  године,  дистрибутивним  компанијама  у  РС  нису  била  дозначена  средства  за 
посљедњи, IV квартал 2010. године, тако да је у табелама 35 и 36 исказан укупан број корисника 
субвенција  и  реализовани  износ  субвенција  у  2010.  години  (у  КМ)  за  прва  три  квартала  2010. 
године, те број корисника субвенција по електродистрибутивним подручјима. 
 

Период 
Број 

корисника 

Појединачни износ 
субвенције 

(у КМ) 

Укупан износ 
субвенције 

(у КМ) 

I квартал 2010. године  40.045 61,71  2.471.176,95

II квартал 2010. године  41.496 47,49  1.970.645,04

III квартал 2010. године  42.641 47,49  2.025.021,09

IV квартал 2010. године  0 0,00  0,00

УКУПНО  124.182    6.466.843,08

Табела 35 – Реализоване субвенције по кварталима за 2010. годину 
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 Електродистрибутивно 
подручје 

Број корисника којима је 
дозначена субвенција 

   I кв II кв III кв  IV кв

Електрокрајина  15.668 16.158 16.598  0

Електро Добој  6.932 7.234 7.447  0

Електро‐Бијељина  8.918 9.322 9.628  0

Електродистрибуција Пале  4.940 5.090 5.201  0

Електро‐Херцеговина  3.587 3.692 3.767  0

УКУПНО  40.045 41.496 42.641  0

Табела 36 - Број субвенционираних корисника по електродистрибутивним подручјима 

Дакле, у 2010. години реализовани износ субвенција је: 6.466.843,08 КМ, што је више него у 2008. 
години, када је укупно реализовано 5.560.495 КМ. У укупном износу посматрано, у 2010. години је 
реализован  мањи  износ  субвенција  него  у  2009.  години,  када  је  укупан  износ  реализованих 
субвенција био 7.700.645,28 КМ. До мањег укупног износа субвенција у 2010. години, у односу на 
2009.  годину  је  дошло  због,  већ  поменутог,  нереализовања  средства  до  31.  децембра  2010. 
године за  IV квартал 2010. године.  

Међутим, ако би се упоредили подаци о укупно реализованим субвенцијама за прва три квартала 
2008.  и  2009.  године  са  подацима  за  2010.  годину  може  се  закључити  да  су  у  2010.  години 
издвојена већа средства за субвенције него у одговарајућем периоду претходних година. Наиме, 
број корисника у 2010. години се кретао између 40 хиљада и 43 хиљаде док је у 2009. години тај 
број варирао између 35 хиљада и 38 хиљада, а у 2008. години квартално се пријављивало између 
28  хиљада  и 35  хиљада  корисника,  па  је  и  укупан  износ  субвенција  за  прва  три  квартала 2010. 
године знатно већи у односу на прва три квартала 2008. и 2009. године. 

Узимајући у обзир чињеницу да просјечна мјесечна потрошња електричне енергије у домаћинству 
у  Републици  Српској  износи  око  300  kWh,  субвенционисање  више  од  40  хиљада  социјално 
угрожених  категорија  купаца  са  150  kWh  електричне  енергије  мјесечно,  током  2010.  године,  је 
више  него  ублажило  ефекат  "тарифног  шока"  због  повећања  цијена  електричне  енергије  од 
1.1.2010. године. 

5.2 Обавеза јавне услуге 

Уговор о оснивању Енергетске заједнице потврђује улогу јавне услуге. Политика Европске уније у 
односу  на  операторе  јавних  услуга  се  још  увијек  обликује  у  циљу  либерализације  мреже  јавне 
услуге и проширења обима конкуренције на националним тржиштима.  Концепт  јавне услуге, по 
дефиницији ЕУ,  је двостран  јер са  једне стране обухвата  субјекте који пружају услугу,  а  са друге 
стране услугу у општем интересу.  

Идеја која стоји иза Повеље о јавној услузи Европске уније је да треба постојати инструмент који 
успоставља основна права и начела која уређују пружање услуга корисницима. Начела треба да 
обухвате: 

- континуитет услуге, 
- квалитет, 
- сигурност снабдијевања, 
- једнак приступ, 
- приуштиве цијене и 
- социјалну, културну и еколошку прихватљивост. 
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У  члану  3,  став  2.  Директиве  о  електричној  енергији  2003/54  ЕЗ,  наводи  се  да  државе  чланице 
могу,  због  општег  економског  интереса,  наметнути  предузећима  у  електроенергетском  сектору 
обавезу јавне услуге. Таква обавеза је јасно дефинисана, транспарентна и недискриминирајућа, а 
може се односити на безбједност, континуитет, квалитет, цијене снабдијевања, заштиту животне 
средине и друго.  

Стога  је  и  одредбом  члана  11.  Закона  о  енергетици    прописано  да  су  енергетске  дјелатности: 
транспорт и управљање транспортним системом природног гаса, транспорт нафте нафтоводима и 
деривата  нафте  продуктоводима,  производња  електричне  енергије  за  снабдијевање  тарифних 
купаца,  дистрибуција  електричне  енергије  и  природног  гаса,  снабдијевање  тарифних  купаца 
електричном енергијом и гасом и дистрибуција и снабдијевање топлотном енергијом, дјелатности 
од општег интереса и обављају се у систему обавезе јавне услуге у складу са законом и дозволом 
за обављање те дјелатности.  

Закон  је  термин  јавна  услуга  дефинисао  као  услугу  доступну  свим  купцима  и  енергетским 
субјектима  на  одређеном  подручју  по  прописаним  цијенама  и  према  регулисаним  условима 
приступа  и  коришћења  услуге,  уважавајући  сигурност,  укључујући  и  сигурност  снабдијевања, 
редовност  и  квалитет  услуге,  ефикасност  коришћења  енергије,  заштиту  околине  и  спречавање 
климатских  промјена,  а  која  се  обавља  према  начелима  јавности  рада  и  уз  надзор  тијела 
одређених законом. Такође чланом 37. Закона одређено је да ће се новчаном казном од 5.000,00 
до  15.000,00  КМ  казнити  енергетски  субјекат  који  енергетску  дјелатност  која  је  јавна  услуга 
обавља као тржишну дјелатност.  

Кроз  достављање  мјесечних,  кварталних  и  годишњих  извјештаја  дистрибутивних  компанија,  те 
спровођењем  редовних  и  ванредних  надзорних  провјера,  Регулаторна  комисија  прати  и 
контролише  примјене  одговарајућих  тарифних  ставова  али  и  услове  приступа  и  коришћења 
услуге.  

Преко индикатора комерцијалног квалитета,  као нпр.  поновно укључење након искључења због 
неплаћања,  броја  интервенција  на  квар  напојног  осигурача  крајњег  купца,  рјешавање жалби на 
квалитет напона, података о извођењу прикључка (број израђених прикључака и средње вријеме 
израде прикључка, одговори на проблеме са мјерењем, обавјештење о прекиду напајања и сл.), 
те  индикатора  континуитета  напајања  и  испоруке  електричне  енергије,  Регулаторна  комисија 
настоји пратити сигурност, укључујући и сигурност снабдијевања, редовност и квалитет услуге. 

5.3 Приуштивост електричне енергије купцима из категорије "домаћинства"  

Европске  земље  користе  израз  "енергетско 
сиромаштво"  за  оцјењивање  и  поређење 
приуштивости  електричне  енергије  крајњим 
купцима из категорије домаћинства.  

Праг енергетског сиромаштва одређује свака земља на основу властитих критеријума који зависе 
од просјечних цијена различитих видова енергената за домаћинство, расположивости различитих 
врста  енергената  за  коришћење  у  домаћинству,  те  националног  дохотка  по  становнику, 
минималних и просјечних примања домаћинстава.  

У  неким  европским  земљама,  домаћинство  се  категорише  као  енергетски  сиромашно  ако  је 
мјесечни  рачун  за  потрошњу  електричне  енергије  и  гаса  у  домаћинству  већи  од  10%  укупних 
мјесечних примања домаћинства.  

Регулаторна  комисија  је  за  своје  анализе  користила  упоредни  преглед  односа  рачуна  за 
електричну енергију и “синдикалне потрошачке корпе“ коју објављује Савез синдиката РС и која 
представља вриједност добара и услуга потребних за одржавање нивоа животног стандарда.   

"ЕНЕРГЕТСКО СИРОМАШТВО" ("fuel poverty") ‐ 
приуштивост енергије крајњим купцима  
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У Републици Српској  је 1.  јануара 2010. године ступила на снагу одлука о промијењеним, вишим 
цијенама  електричне  енергије,  те  су  се  повећали  и  мјесечни  издаци  за  електричну  енергију  у 
односу на претходну годину. "Синдикална потрошачка корпа" у децембару 2010. године коштала 
је  1.706,33  КМ,  дакле  за  89,25  КМ  више  у  односу  на  децембар  2009.  године  када  је  износила 
1.617,08 КМ. Тиме је и издатак за електричну енергију, за карактеристичног купца који троши 3500 
kWh  годишње,  у  2010.  години  у  синдикалној  потрошачкој  корпи  незнатно  повећан  у  односу  на 
претходну годину за исти период. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 73 – Учешће трошкова електричне енергије у потрошачкој корпи за стандардног купца у 
2010. години 
 
На слици 74 дат је упоредни графички приказ учешћа трошкова електричне енергије (укључујући 
порез  на  додату  вриједност)  у  "синдикалној  потрошачкој  корпи"  за  период  од  2007.  до  2010. 
године. 
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Слика 74 - Учешће трошкова електричне енергије у "синдикалној потрошачкој корпи" у периоду 
2007 ‐ 2010. године 
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