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- зна врсте и карактеристике појединих намирница за припрему надјева и прелива,
- објасни начин складиштења појединих намирница,
- наброји фазе припреме тијеста,
- објасни поступке при припреми и ферментацији тијеста,
- наброји врсте пица,
- наброји врсте надјева и прелива за пицу,
- објасни начин припреме надјева и прелива за пицу,
- објасни технолошки поступак припреме пице,
- припрема више врста пица и једноставних јела,
- познаје кухињске просторије, инвентар и алат,
- правилно рукује кухињским инвентаром и уређајима,
- правилно користи ХТЗ опрему,
- одржава хигијену, личну хигијену, хигијену просторија, одржава уређаје и инвентар чистим 
и уредним,
- самостално прима робу пристиглу од добављача,
- разумије начин рада за припремање јела,
- зна дужности пица мајстора,
- припремне радове у пицерији,
- зна написати требовање намирница,
- зна врсте намирница, зачина,
- зна припрему више врста тијеста за пице,
- зна припремити више врста пица (слане и слатке),
- зна припремити више врста једноставних јела,
- зна исправно сервирати, декорисати и презентовати припремљена јела,
- познаје своје радне дужности и обавезе,
- значај и важност свог занимања.

7. Услови за упис, напредовање и завр-
шетак Програма

Одрасла лица са најмање завршеном основном школом која посједују љекарско увјерење о 
здравственој и психофизичкој способности за рад.

8. Начин евалуације Програма и по-
стигнућа у учењу

На крају oспособљавања учесници попуњавају евалуативни упитник на основу којег се врши 
процјена успјешности одржане обуке.

На основу члана 67. Закона о стечају (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 16/16), члана 76. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 115/18), члана 190. став 1. Закона о општем управном 
поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18), на лични захтјев Далибора Пухала, ми-
нистар правде,  10. јануара 2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Усваја се захтјев Пухало Далибора из Бање Луке за 

брисање са Листе стечајних управника.
2. Пухало (Бранко) Далибор брише се са Листе сте-

чајних управника за подручје надлежности Окружних 
привредних судова у Републици Српској, број: 08.020/052-
4915/18, од 24. јула 2018. године (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 70/18, 78/18, 113/18 и 118/18).

3. Ово рјешење објављује се у “Службеном гласнику 
Републике Српске” и на интернет страници Министарства 
правде Републике Српске.
Број: 08.020/153-14/19
10. јануара 2019. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 31. став 
6, а у вези са чланом 34. став 1. тачка 1. Закона о библио-
течко-информационој дјелатности (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 44/16 и 62/18), и члана 76. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 115/18), у поступку разрјешења директора На-
родне библиотеке Гацко, 16. јануара 2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ ГАЦКО

1. Милица Лажетић, професор енглеског језика и књи-
жевности, разрјешава се дужности директора Народне би-
блиотеке Гацко због истека мандата.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-6/19
16. јануара 2019. године Министар,
Бања Лука Мр Наталија Тривић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 31. став 
6. Закона о библиотечко-информационој дјелатности (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 44/16 и 62/18) и члана 
4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 41/03), у поступку именовања директора Народне би-
блиотеке Гацко, 16. јануара 2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ГАЦКО

1. Маја Бештић, професор психологије, именује се за 
вршиоца дужности директора Народне библиотеке Гацко 
до окончања законом прописане процедуре избора новог 
директора.

2. Именована обавља послове заступања и предста-
вљања Народне библиотеке Гацко у правном промету без 
ограничења.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-6-1/19
16. јануара 2019. године Министар,
Бања Лука Мр Наталија Тривић, с.р.

Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске

На основу одредби члана 24. став 3. Закона о енерге-
тици (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/09), 
члана 33. став 1. тачка а) Пословника о раду Регулаторне 



 

14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 4 22.1.2019.

комисије за енергетику Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 59/10) и члана 10. став 2. 
Правилника о издавању дозвола (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија 
за енергетику Републике Српске, на 99. редовној сједници, 
одржаној 25.12.2018. године у Требињу,  д о н и ј е л а  ј е

МЕТОДОЛОГИ ЈУ
ЗА ОБРАЧУН РЕГУЛАТОРНЕ НАКНАДЕ

ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет)

Методологијом за обрачун регулаторне накнаде (у 
даљем тексту: Методологија) уређује се поступак обрачуна 
појединачних износа регулаторне накнаде коју Регулатор-
ној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тек-
сту: Регулаторна комисија) плаћају корисници дозвола за 
обављање једне или више енергетских дјелатности.

Члан 2.
(Циљ)

Циљ доношења Методологије је утврђивање правичног 
износа регулаторне накнаде корисницима дозвола за оба-
вљање једне или више енергетских дјелатности према кри-
теријумима прописаним овом методологијом.

Члан 3.
(Дефиниције)

Термини који се користе у овој методологији имају сље-
деће значење:

Варијабилни дио 
регулаторне нак-
наде VX

Означава промјењиви дио регулаторне нак-
наде који се добија на основу прихода кори-
сника дозволе, јединственог коефицијента 
и техничких карактеристика и параметара 
производног постројења, узимајући у обзир 
и ефикасност коришћења примарних изора 
енергије, гдје је примјењиво.

Јединствени 
коефицијент K

Означава коефицијент који се примјењује 
за одређивање варијабилног дијела регула-
торне накнаде који се одређује на основу 
прихода корисника дозвола и одређује се 
као количник укупног износа варијабилног 
дијела регулаторне накнаде који се одређује 
на основу прихода и суме одговарајућих при-
хода свих корисника дозвола.

Одобрени по-
требни приход 
POP

Означава приход корисника дозволе, који 
је утврђен у тарифном поступку, у складу 
са Правилником о тарифној методологији и 
тарифном поступку за електричну енергију 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
96/12 и 15/15), односно одобрен у тариф-
ном поступку, у складу са Правилником о 
тарифној методологији и тарифном систему 
за транспорт и складиштење природног гаса 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
51/14 и 30/18) и Правилником о тарифној 
методологији и тарифном поступку за ди-
стрибуцију природног гаса и снабдијевање 
природним гасом (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 51/14).

Остварени при-
ход у претходној 
години PO

Означава приход који је приказан у финан-
сијским извјештајима корисника дозволе за 
претходну годину.

Пренесени тро-
шак PPT

Означава пренесени трошак дефинисан 
Правилником о тарифној методологији и 
тарифном поступку, односно Правилником о 
тарифној методологији у систему транспор-
та, дистрибуције, складиштења и снабдије-
вања природним гасом, односно трошак који 
се одређује као деведесетпроцентни износ 
процијењеног прихода.

Претходна го-
дина

Означава годину која претходи години за коју 
се одређује регулаторна накнада, односно 
посљедњу годину за коју Регулаторна коми-
сија посједује финансијске извјештаје кори-
сника дозволе.

Приход P Означава одобрени потребни приход, од-
носно остварени приход у претходној годи-
ни, односно процијењени приход корисника 
дозволе.

Процијењени 
приход PP

Приход који се одређује на основу производ-
ње електричне енергије у претходној години 
и остваренe цијенe продаје електричне 
енергије или просјечне тржишне цијене коју 
израчунава Регулаторна комисија.
Приход који се одређује на бази физичког 
обима трговине у претходној години и 
просјечне тржишне цијене добијене на осно-
ву историјских података о тржишним цијена-
ма у тој години.
Приход који се одређује на основу одобреног 
потребног прихода другог корисника дозво-
ле коме је тај приход одобрен у тарифном 
поступку и односа утрошених количина 
природног гаса у претходној години ових 
корисника.

Регулаторна нак-
нада RX

Означава накнаду коју Регулаторној комисији 
плаћа корисник дозволе, а која се састоји од 
фиксног дијела регулаторне накнаде и ва-
ријабилног дијела регулаторне накнаде.

Укупан износ 
варијабилног 
дијела регулатор-
не накнаде VN

Означава суму варијабилних дијелова регула-
торне накнаде свих корисника дозвола.

Укупан износ 
регулаторне нак-
наде RN

Означава суму регулаторних накнада свих 
корисника дозвола, а утврђује се на основу 
буџета Регулаторне комисије, који усваја 
Народна скупштина Републике Српске.

Укупан износ 
фиксног дијела 
регулаторне нак-
наде FN

Означава суму фиксних дијелова регулаторне 
накнаде свих корисника дозвола.

Фиксни дио 
регулаторне нак-
наде FX

Означава дио регулаторне накнаде који се 
одређује као фиксна накнада за регулисање 
одређене енергетске дјелатности на осно-
ву техничких карактеристика енергетских 
објеката, односно капацитета и/или специ-
фичности услова обављања појединих врста 
дјелатности.

Други термини који се користе у овој методологији, а 
нису наведени у овом члану, имају значење дефинисано 
Законом о енергетици, Законом о електричној енергији, За-
коном о гасу, Законом о нафти и дериватима нафте и подза-
конским актима.

ДИО ДРУГИ - ЕНЕРГЕТСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 4.

(Сектор електричне енергије)
Енергетске дјелатности у смислу одредби ове методо-

логије у сектору електричне енергије су:
1. производња електричне енергије,
2. дистрибуција електричне енергије,
3. снабдијевање тарифних купаца електричном енер-

гијом и
4. трговина и снабдијевање електричном енергијом на 

територији Босне и Херцеговине.

Члан 5.
(Сектор природног гаса)

Енергетске дјелатности у смислу одредби ове методо-
логије у сектору природног гаса су:

1. производња природног гаса,
2. управљање системом за транспорт природног гаса,
3. транспорт природног гаса,
4. дистрибуција и управљање системом за дистрибуци-

ју природног гаса,
5. складиштење и управљање системом за складиште-

ње природног гаса,
6. снабдијевање тарифних купаца природним гасом и
7. трговина и снабдијевање природним гасом.
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Члан 6.

(Сектор нафте и деривата нафте)
Енергетске дјелатности у смислу одредби ове методо-

логије у сектору нафте и деривата нафте су:
1. производња деривата нафте,
2. транспорт нафте нафтоводима,
3. транспорт деривата нафте продуктоводима и
4. складиштење нафте и деривата нафте.

ДИО ТРЕЋИ - СТРУКТУРА РЕГУЛАТОРНЕ НАКНАДЕ

Члан 7.
(Регулаторна накнада)

(1) Укупан износ годишње регулаторне накнаде 
утврђује се на основу буџета Регулаторне комисије, који 
усваја Народна скупштина Републике Српске, и рачуна по 
формули

N

X
XRRN

1
 

гдје је:
RN - укупан износ годишње регулаторне накнаде (КМ),
RX - износ регулаторне накнаде појединачног корисни-

ка дозволе (КМ), а
N - број дозвола.
(2) Регулаторна накнада састоји се из фиксног и варија-

билног дијела и рачуна по формули
Rx = Fx + Vx

гдје је:
RX - регулаторна накнада појединачног корисника до-

зволе (КМ),
FX - фиксни дио регулаторне накнаде појединачног ко-

рисника дозволе (КМ), а
VX - варијабилни дио регулаторне накнаде појединач-

ног корисника дозволе (КМ).

Члан 8.
(Фиксни дио регулаторне накнаде)

(1) Фиксни дио регулаторне накнаде одређује се на 
основу специфичности у погледу регулисања одређене дје-
латности и карактеристика енергетских објеката корисника 
дозвола и не зависи од обима планираних или остварених 
пословних активности, односно прихода или дијела прихо-
да корисника дозвола.

(2) Фиксни дио регулаторне накнаде плаћају сви ко-
рисници дозвола издатих од стране Регулаторне комисије, а 
појединачни износи фиксног дијела регулаторне накнаде за 
кориснике дозвола приказани су у сљедећој табели:

Врста дозволе Износ фиксног дијела регула-
торне накнаде FX

Сектор електричне енергије
Производња електричне енер-
гије (електране снаге од 1 MW 
до укључиво 10 MW)

2.000,00 КМ

Производња електричне енер-
гије (когенеративна постро-
јења)

2.000,00 КМ

Производња електричне енер-
гије (електране снаге преко 10 
MW)

10.000,00 КМ

Дистрибуција електричне 
енергије 10.000,00 КМ

Снабдијевање тарифних купа-
ца електричном енергијом 4.000,00 КМ

Трговина и снабдијевање елек-
тричном енергијом на терито-
рији БиХ

8.000,00 КМ

Сектор природног гаса
Управљање системом за тран-
спорт природног гаса 1.000,00 КМ

Транспорт природног гаса 1.000,00 КМ
Дистрибуција и управљање 
системом за дистрибуцију при-
родног гаса

2.000,00 КМ

Снабдијевање тарифних купа-
ца природним гасом 1.000,00 КМ

Трговина и снабдијевање при-
родним гасом 1.000,00 КМ

Сектор нафте и деривата нафте
Производња деривата нафте 4.000,00 КМ
Складиштење нафте и дерива-
та нафте 2.000,00 КМ

(3) Збир свих појединачних фиксних дијелова регула-
торне накнаде за све кориснике дозвола издатих од стране 
Регулаторне комисије чини укупан износ фиксног дијела 
регулаторне накнаде и рачуна по формули

N

X
XFFN

1
 

гдје је:
FN - укупан износ фиксног дијела регулаторне накнаде 

(КМ), а
FX - износ фиксног дијела регулаторне накнаде поједи-

начног корисника дозволе (КМ).

Члан 9.
(Варијабилни дио регулаторне накнаде)

(1) Укупан износ варијабилног дијела регулаторне нак-
наде утврђује се тако што се од укупног износа годишње 
регулаторне накнаде одузме укупан износ фиксног дијела 
регулаторне накнаде и рачуна по формули

VN = RN ˗ FN
гдје је:
VN - укупан износ варијабилног дијела регулаторне 

накнаде (КМ),
RN - укупан износ годишње регулаторне накнаде (КМ), 

а
FN - укупан износ фиксног дијела регулаторне накнаде 

(КМ).
(2) Укупан износ варијабилног дијела регулаторне 

накнаде састоји се од дијела варијабилне накнаде који се 
одређује на основу прихода корисника дозвола и дијела 
варијабилне накнаде који се одређује на основу техничких 
карактеристика постројења, узимајући у обзир ефикасност 
коришћења примарног извора енергије, гдје је примјењиво, 
по формули:

VN = V1 + V2

гдје је:
V1 - укупан износ варијабилног дијела регулаторне 

накнаде који се одређује на основу прихода корисника до-
зволе и

V2 - укупан износ варијабилног дијела регулаторне 
накнаде који се одређује на основу техничких карактери-
стика производног постројења, узимајући у обзир ефика-
сност коришћења примарног извора енергије, гдје је при-
мјењиво.

(3) На основу односа укупног износа варијабилног 
дијела регулаторне накнаде који се одређује на основу 
прихода корисника дозволе (V1) и кумулативног износа 
прихода свих корисника дозвола одређује се јединстве-
ни коефицијент за израчунавање овог дијела регулаторне 
накнаде појединачно за сваког корисника дозволе, по фор-
мули
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гдје је:
K - јединствени коефицијент,
V1 - укупан износ варијабилног дијела регулаторне нак-

наде који се одређује на основу прихода корисника дозволе 
(КМ), а

Pi - приход релевантан за одређивање регулаторне нак-
наде (КМ).

(4) Појединачан износ варијабилног дијела регулаторне 
накнаде који се одређује на основу техничких карактери-
стика производног постројења, узимајући у обзир ефика-
сност коришћења примарног извора енергије (V2), одређује 
се као производ инсталисане снаге и корективног фактора 
Кеф, само за кориснике дозволе за производњу електричне 
енергије у термоенергетским производним постројењима 
(термоелектранама), по формули:

V2i = Pin x Кеф

гдје је:
V2i - појединачни износ варијабилног дијела регулатор-

не накнаде који је одређен, узимајући у обзир ефикасност 
коришћења примарног извора енергије, гдје је примјењиво,

Pin - инсталисана снага производног постројења (MW) и
Кеф - корективни фактор (КМ).
(5) Вриједност корективног фактора Кеф утврђује се рје-

шењем о регулаторној накнади за дату годину.
(6) Појединачни износ варијабилног дијела регулатор-

не накнаде који се одређује на основу прихода корисника 
дозволе (V1) за кориснике дозволе који у претходној години 
нису обављали дјелатност не одређује се.

ГЛАВА I - Варијабилни дио регулаторне накнаде који 
се одређује на основу прихода корисника дозволе за 
кориснике дозвола у сектору електричне енергије

Члан 10.
(Производња електричне енергије)

(1) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-
ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника 
дозволе за производњу електричне енергије коме је Регула-
торна комисија одобрила потребан приход у тарифном по-
ступку одређује се примјеном јединственог коефицијента 
на одобрени потребни приход и рачуна по формули

V1i = K x POP x KV1

гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
POP - одобрени потребни приход (КМ), а
KV1 - коефицијент прихода чији износ се за кориснике 

дозволе за производњу електричне енергије у термоенер-
гетским производним постројењима (термоелектранама) 
утврђује рјешењем о регулаторној накнади за дату годину, 
а за остале кориснике дозволе он износи 1.

(2) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-
ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника до-
зволе за производњу електричне енергије коме Регулаторна 
комисија не одобрава потребан приход одређује се примје-
ном јединственог коефицијента на процијењени приход и 
рачуна по формули

V1i = K x PP x KV1

гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент,
PP - процијењени приход (КМ) i

KV1 - коефицијент прихода чији износ се за кориснике 
дозволе за производњу електричне енергије у термоенер-
гетским производним постројењима (термоелектранама) 
утврђује рјешењем о регулаторној накнади за дату годину, 
а за остале кориснике дозволе он износи 1.

(3) Процијењени приход одређује се на основу про-
изводње електричне енергије у претходној години и оства-
рене цијене продаје електричне енергије или просјечне тр-
жишне цијене и рачуна по формули
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гдје је:
PP - процијењени приход (КМ),
CP - остварена цијена продаје електричне енергије у 

претходној години или просјечна тржишна цијена (КМ/
MWh),

Wi - произведена количина електричне енергије у прет-
ходној години по једном мјесецу (MWh), а

M - број мјесеци у којима је корисник дозволе обављао 
дјелатност.

(4) Просјечна тржишна цијена из става (3) овог члана 
примјењује се када је остварена цијена продаје електрич-
не енергије нижа од просјечне тржишне цијене за више од 
10%.

Члан 11.
(Дистрибуција електричне енергије)

Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одређу-
је на основу прихода корисника дозволе за корисника до-
зволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне 
енергије одређује се примјеном јединственог коефицијента 
на одобрени потребни приход који не укључује пренесене 
трошкове електричне енергије и рачуна по формули

V1i = K x (POP – PPT)
гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент,
POP - одобрени потребни приход (КМ), a
PPT - пренесени трошак (КМ).

Члан 12.
(Снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом)

Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одређује 
на основу прихода корисника дозволе за корисника дозволе 
за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца 
електричном енергијом одређује се примјеном јединстве-
ног коефицијента на одобрени потребни приход који не 
укључује пренесене трошкове електричне енергије и рачу-
на по формули

V1i = K x (POP – PPT)
гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент,
POP - одобрени потребни приход (КМ), a
PPT - пренесени трошак (КМ).

Члан 13.
(Трговина и снабдијевање електричном енергијом на 

територији Босне и Херцеговине)
(1) Варијабилни дио регулаторне накнаде за корисника 

дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања 
електричном енергијом на територији Босне и Херцегови-
не одређује се примјеном јединственог коефицијента на 
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процијењени приход који не укључује пренесене трошкове 
електричне енергије и рачуна по формули

V1i = K x (PP – PPT)
гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент,
PP - процијењени приход (КМ), a
PPT - пренесени трошак (КМ).
(2) Процијењени приход одређује се на бази обима тр-

говине у претходној години и просјечне тржишне цијене 
електричне енергије добијене на основу историјских пода-
така о тржишним цијенама у тој години и рачуна по фор-
мули
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гдје је:
PP - процијењени приход (КМ),
CK - просјечна тржишна цијена електричне енергије у 

претходној години (КМ/MWh),
WTi - обим трговине електричном енергијом у претход-

ној години по једном мјесецу (MWh), а
М - број мјесеци у којима је корисник дозволе обављао 

дјелатност.
(3) Пренесени трошкови електричне енергије из става 

(1) овог члана одређују се као деведесетпроцентни износ 
процијењеног прихода из става (2) овог члана и рачунају 
по формули

PPT = 0,9 x PP

гдје је:
PPT - пренесени трошак (КМ), а
PP - процијењени приход (КМ).

ГЛАВА II - Варијабилни дио регулаторне накнаде који 
се одређује на основу прихода корисника дозволе за 

кориснике дозвола у сектору природног гаса

Члан 14.
(Управљање системом за транспорт природног гаса)
(1) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника 
дозволе за обављање дјелатности управљања системом за 
транспорт природног гаса коме је Регулаторна комисија 
одобрила потребан приход у тарифном поступку одређује 
се примјеном јединственог коефицијента на одобрени по-
требни приход који не укључује пренесене трошкове при-
родног гаса и рачуна по формули

V1i = K x (POP – PPT)
гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент,
POP - одобрени потребни приход (КМ), a
PPT - пренесени трошак (КМ).
(2) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се 

одређује на основу прихода корисника дозволе за кори-
сника дозволе за обављање дјелатности управљања си-
стемом за транспорт природног гаса коме Регулаторна 
комисија није одобрила потребан приход у тарифном по-
ступку одређује се примјеном јединственог коефицијен-
та на остварени приход од дјелатности управљања систе-
мом за транспорт природног гаса у претходној години и 
рачуна по формули

V1i = K x PO

гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент, а
PO - остварени приход (КМ).

Члан 15.
(Транспорт природног гаса)

(1) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-
ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника до-
зволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса 
коме је Регулаторна комисија одобрила потребан приход у 
тарифном поступку одређује се примјеном јединственог ко-
ефицијента на одобрени потребни приход који не укључује 
пренесене трошкове природног гаса и рачуна по формули

V1i = K x (POP – PPT)
гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент,
POP - одобрени потребни приход (КМ), a
PPT - пренесени трошак (КМ).
(2) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника 
дозволе за обављање дјелатности транспорта природног 
гаса коме Регулаторна комисија није одобрила потребан 
приход у тарифном поступку одређује се примјеном једин-
ственог коефицијента на остварени приход од дјелатности 
транспорта природног гаса у претходној години и рачуна 
по формули

V1i = K x PO

гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент, а
PO - остварени приход (КМ).

Члан 16.
(Дистрибуција и управљање системом за дистрибуцију 

природног гаса)
(1) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника до-
зволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања 
системом за дистрибуцију природног гаса коме је Регула-
торна комисија одобрила потребан приход у тарифном по-
ступку одређује се примјеном јединственог коефицијента 
на одобрени потребни приход који не укључује пренесене 
трошкове природног гаса и рачуна по формули

V1i = K x (POP – PPT)
гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент,
POP - одобрени потребни приход (КМ), a
PPT - пренесени трошак (КМ).
(2) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника до-
зволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања 
системом за дистрибуцију природног гаса коме Регулатор-
на комисија није одобрила потребан приход у тарифном по-
ступку одређује се примјеном јединственог коефицијента 
на остварени приход од дјелатности дистрибуције и упра-
вљања системом за дистрибуцију природног гаса у прет-
ходној години и рачуна по формули

V1i = K x PO

гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
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K - јединствени коефицијент, а
PO - остварени приход (КМ).
(3) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника до-
зволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања 
системом за дистрибуцију природног гаса коме Регулатор-
на комисија није одобрила потребан приход у тарифном по-
ступку, а који осим дјелатности из сектора природног гаса, 
обавља и друге дјелатности које нису у надлежности Регу-
латорне комисије, а за које немамо одвојене финансијске 
податке, одређује се примјеном јединственог коефицијента 
на процијењени приход и рачуна по формули

V1i = K x PP

гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент, а
PP - процијењени приход (КМ).
(4) Процијењени приход одређује се на основу износа 

одобреног потребног прихода корисника дозвола за оба-
вљање дјелатности дистрибуције и управљања системом 
за дистрибуцију природног гаса којима је Регулаторна ко-
мисија одобрила потребан приход у тарифном поступку и 
односа утрошених количина природног гаса у претходној 
години ових корисника и рачуна по формули

O

N
OPP G

G
PP  

гдје је:
PP - процијењени приход (КМ),
POP - одобрени потребни приход (КМ),
GN - дистрибуирана количина гаса корисника дозволе 

којем није одобрен потребан приход (Sm3), а
GO - дистрибуирана количина гаса корисника дозволе 

којем је одобрен потребан приход (Sm3).

Члан 17.
(Складиштење и управљање системом за складиштење 

природног гаса)
(1) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника до-
зволе за обављање дјелатности складиштења и управљања 
системом за складиштење природног гаса коме је Регула-
торна комисија одобрила потребан приход у тарифном по-
ступку одређује се примјеном јединственог коефицијента 
на одобрени потребни приход који не укључује пренесене 
трошкове природног гаса и рачуна по формули

V1i = K x (POP – PPT)
гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент,
POP - одобрени потребни приход (КМ), a
PPT - пренесени трошак (КМ).
(2) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника до-
зволе за обављање дјелатности складиштења и управљања 
системом за складиштење природног гаса коме Регулатор-
на комисија није одобрила потребан приход у тарифном по-
ступку одређује се примјеном јединственог коефицијента 
на остварени приход од дјелатности складиштења и упра-
вљања системом за складиштење природног гаса у прет-
ходној години и рачуна по формули

V1i = K x PO

гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),

K - јединствени коефицијент, а
PO - остварени приход (КМ).

Члан 18.
(Снабдијевање тарифних купаца природним гасом)
(1) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника 
дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних 
купаца природним гасом коме је Регулаторна комисија одо-
брила потребан приход у тарифном поступку одређује се 
примјеном јединственог коефицијента на одобрени потреб-
ни приход који не укључује пренесене трошкове природног 
гаса и рачуна по формули

V1i = K x (POP – PPT)
гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент,
POP - одобрени потребни приход (КМ), a
PPT - пренесени трошак (КМ).
(2) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника 
дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних 
купаца природним гасом коме Регулаторна комисија није 
одобрила потребан приход у тарифном поступку одређу-
је се примјеном јединственог коефицијента на остварени 
приход од дјелатности снабдијевања тарифних купаца 
природним гасом у претходној години и рачуна по фор-
мули

V1i = K x PO

гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент, а
PO - остварени приход (КМ).
(3) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника до-
зволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних ку-
паца природним гасом коме Регулаторна комисија није одо-
брила потребан приход у тарифном поступку, а који осим 
дјелатности из сектора природног гаса обавља и друге дје-
латности које нису у надлежности Регулаторне комисије, а 
за које не посједује одвојене финансијске податке, одређује 
се примјеном јединственог коефицијента на процијењени 
приход и рачуна по формули

V1i = K x PP

гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент, а
PP - процијењени приход (КМ).
(4) Процијењени приход одређује се на основу износа 

одобреног потребног прихода корисника дозвола за оба-
вљање дјелатности снабдијевања тарифних купаца при-
родним гасом којима је Регулаторна комисија одобрила по-
требан приход у тарифном поступку и односа утрошених 
количина природног гаса у претходној години ових кори-
сника и рачуна по формули

O

N
OPP G

G
PP  

гдје је:
PP - процијењени приход (КМ),
POP - одобрени потребни приход (КМ),
GN - испоручена количина гаса корисника дозволе којем 

није одобрен потребан приход (Sm3), а
GO - испоручена количина гаса корисника дозволе којем 

је одобрен потребан приход (Sm3).
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Члан 19.

(Трговина и снабдијевање природним гасом)
(1) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника 
дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања 
природним гасом одређује се примјеном јединственог кое-
фицијента на процијењени приход који не укључује прене-
сене трошкове природног гаса и рачуна по формули

V1i = K x (PP – PPT)
гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент,
PP - процијењени приход (КМ), a
PPT - пренесени трошак (КМ).
(2) Процијењени приход одређује се на бази физичког 

обима трговине у претходној години и просјечне тржишне 
цијене природног гаса добијене на основу историјских 
података о тржишним цијенама у тој години и рачуна по 
формули
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гдје је:
PP - процијењени приход (КМ),
CK - просјечна тржишна цијена природног гаса у прет-

ходној години (KM/Sm3),
Gi - обим трговине гасом у претходној години по једном 

мјесецу (Sm3),
М - број мјесеци у којима је корисник дозволе обављао 

дјелатност.
(3) Пренесени трошкови природног гаса из става (1) 

овог члана одређују се као деведесетпроцентни износ про-
цијењеног прихода из става (2) овог члана и рачунају по 
формули

PPT = 0,9 x PP

гдје је:
PPT - пренесени трошак (КМ), а
PP - процијењени приход (КМ).

ГЛАВА III - Варијабилни дио регулаторне накнаде који 
се одређује на основу прихода корисника дозволе за 
кориснике дозвола у сектору нафте и деривата нафте

Члан 20.
(Производња деривата нафте)

Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одређује 
на основу прихода корисника дозволе за корисника дозволе 
за обављање дјелатности производње деривата нафте одре-
ђује се примјеном јединственог коефицијента на остварени 
приход од дјелатности производње деривата нафте у прет-
ходној години и рачуна по формули

V1i = K x PO

гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент, а
PO - остварени приход (КМ).

Члан 21.
(Транспорт нафте нафтоводима)

(1) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-
ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника 
дозволе за обављање дјелатности транспорта нафте наф-
товодима коме је Регулаторна комисија одобрила потребан 
приход у тарифном поступку одређује се примјеном једин-

ственог коефицијента на одобрени потребни приход и ра-
чуна по формули

V1i = K x POP

гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент, а
POP - одобрени потребни приход (КМ).
(2) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника 
дозволе за обављање дјелатности транспорта нафте нафто-
водима коме Регулаторна комисија није одобрила потребан 
приход у тарифном поступку одређује се примјеном једин-
ственог коефицијента на остварени приход од дјелатности 
транспорта нафте нафтоводима у претходној години и ра-
чуна по формули

V1i = K x PO

гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент, а
PO - остварени приход (КМ).

Члан 22.
(Транспорт деривата нафте продуктоводима)

(1) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-
ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника до-
зволе за обављање дјелатности транспорта деривата нафте 
продуктоводима коме је Регулаторна комисија одобрила по-
требан приход у тарифном поступку одређује се примјеном 
јединственог коефицијента на одобрени потребни приход и 
рачуна по формули

V1i = K x POP

гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент, а
POP - одобрени потребни приход (КМ).
(2) Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе за корисника до-
зволе за обављање дјелатности транспорта деривата нафте 
продуктоводима коме Регулаторна комисија није одобрила 
потребан приход у тарифном поступку одређује се примје-
ном јединственог коефицијента на остварени приход од 
дјелатности транспорта деривата нафте продуктоводима у 
претходној години и рачуна по формули

V1i = K x PO

гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент, а
PO - остварени приход (КМ).

Члан 23.
(Складиштење нафте и деривата нафте)

Варијабилни дио регулаторне накнаде који се одређује 
на основу прихода корисника дозволе за корисника дозволе 
за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата 
нафте одређује се примјеном јединственог коефицијента 
на остварени приход од дјелатности складиштења нафте и 
деривата нафте у претходној години и рачуна по формули

V1i = K x PO

гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент, а
PO - остварени приход (КМ).
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ГЛАВА IV - Варијабилни дио регулаторне накнаде 
који се одређује на основу прихода корисника дозволе 
за кориснике који посједују двије или више дозвола за 

обављање дјелатности

Члан 24.
(Oдређивање збирног варијабилног дијела регулаторне 
накнаде који се одређује на основу прихода корисника 

дозволе)
(1) Кориснику дозвола који посједује одвојене финан-

сијске или енергетске податке за све дјелатности које оба-
вља варијабилни дио регулаторне накнаде који се одређује 
на основу прихода корисника дозволе  одређује се примје-
ном чл. 9-24. ове методологије за сваку дозволу коју посје-
дује.

(2) Кориснику дозвола за кога Регулаторна комисија не 
посједује раздвојене остварене приходе по дјелатностима 
варијабилни дио регулаторне накнаде који се одређује на 
основу прихода корисника дозволе одређује се збирно за 
све дјелатности, без раздвајања, примјеном јединственог 
коефицијента на остварени приход у претходној години и 
рачуна по формули

V1i = K x PO

гдје је:
V1i - варијабилни дио регулаторне накнаде који се одре-

ђује на основу прихода корисника дозволе (КМ),
K - јединствени коефицијент, а
PO - остварени приход (КМ).
(3) Варијабилни дио регулаторне накнаде из става (2) 

овог члана сматра се сумом варијабилних дијелова регула-
торних накнада који се одређује на основу прихода кори-
сника дозволе по основу свих дозвола корисника дозволе.

(4) Остварени приход из става (2) овог члана сматра се су-
мом остварених прихода по основу свих дјелатности за које је 
кориснику дозволе Регулаторна комисија издала дозволе.

ДИО ЧЕТВРТИ - НАЧИН ПЛАЋАЊА РЕГУЛАТОРНЕ 
НАКНАДЕ

Члан 25.
(Одлука о регулаторној накнади)

Регулаторна комисија на основу одобреног буџета и ове 
методологије доноси одлуку о регулаторној накнади, којом 
се одређује:

1. укупан износ регулаторне накнаде,
2. фиксни дио регулаторне накнаде појединачно за све 

кориснике дозвола и укупан износ фиксног дијела регула-
торне накнаде,

3. укупан износ варијабилног дијела регулаторне нак-
наде,

4. јединствени коефицијент,
5. износ корективног фактора,
6. коефицијент прихода,
7. појединачни износи варијабилног дијела регулаторне 

накнаде за све кориснике дозвола и
8. укупан износ регулаторне накнаде појединачно за све 

кориснике дозвола.

Члан 26.
(Начин плаћања)

Корисници дозвола за обављање енергетских дјелатно-
сти регулаторну накнаду, утврђену рјешењем Регулаторне 
комисије за ту годину, плаћају квартално на жиро рачун 
Регулаторне комисије, у износима који се прецизирају оба-
вјештењем за уплату.

Члан 27.
(Нови корисници дозвола)

(1) Kорисницима дозвола којима дозволе за обављање 
енергетских дјелатности буду издате у току године за коју 
је већ донесено рјешење о регулаторној накнади износ и 

начин плаћања регулаторне накнаде утврђује се рјешењем 
о издавању дозволе, у складу са овом методологијом.

(2) Износ регулаторне накнаде из става (1) овог члана 
утврђује се пропорционално броју мјесеци важења дозволе 
у тој години.

(3) Обрачунски период за обрачун регулаторне накнаде 
је мјесец дана, а за период мањи од мјесец дана утврђује се 
сразмјерно броју дана у том мјесецу.

(4) Нови корисници дозвола у току поступка издавања 
дозвола биће упознати са садржајем ове методологије.

Члан 28.
(Неутрошена средства)

(1) Oбавезe корисника дозвола по основу годишњег 
износа регулаторне накнаде умањиће се за износ обрачуна-
тих, а неутрошених средстава од стране Регулаторне коми-
сије прије израде завршног рачуна за ту годину.

(2) Уплаћена неутрошена средства из претходне године 
биће враћена кориснику дозволе, односно умањиће обавезу 
корисника дозволе по регулаторној накнади у текућој го-
дини.

ДИО ПЕТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.
(Тумачење)

(1) Тумачење одредби ове методологије даје Регулатор-
на комисија.

(2) Измјене и допуне ове методологије врше се по истом 
поступку који важи за њено доношење.

Члан 30.
(Ступање на снагу)

(1) Ова методологија ступа на снагу даном доношења, 
објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а 
примјењује се од 1.1.2019. године.

(2) Ступањем на снагу ове методологије престаје да 
важи Методологија за обрачун регулаторне накнаде (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 2/17).

Број: 01-487-2/18/Р-99-294
26. децембра 2018. године Предсједник,
Требиње Владислав Владичић, с.р.

Гендер центар - Центар за једнакост и 
равноправност полова Републике Српске

На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 31/18), члана 28. став 1. 
Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 28. став 1. Уредбе 
о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних 
мјеста у републичким органима управе Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 18/09 и 105/11) и члана 9. 
Уредбе о категоријама и звањима државних службеника (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), 9.11.2018. 
године, директорица Гендер центрa - Центрa за једнакост и рав-
ноправност полова Републике Српске, уз сагласност Владе Репу-
блике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У ГЕНДЕР ЦЕНТРУ - ЦЕНТРУ ЗА 

ЈЕДНАКОСТ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ

Члан 1.
(1) У Правилнику о унутрашњој организацији и систематиза-

цији радних мјеста у Гендер центру - Центру за једнакост и рав-
ноправност полова Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 23/12, 103/13, 27/15 и 34/16) у члану 1. ријечи: 
“а) унутрашње организације Гендер центра (организационе једи-
нице, њихов дјелокруг и међусобни односи),” бришу се.

(2) Слова: “б) и в)” мијењају се у: “а) и б)”.


