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На основу члана 31. став 1. Закона о електричној енергији ("Службени 
гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 6. став 1. 
Закона о гасу ("Службени гласник Републике Српске" број 86/07), чланa 10. 
Закона о нафти и дериватима нафте("Службени гласник Републике Српске", 
број 36/09) и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике 
Српске", број 6/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске 
на 45. (четрдесет петој) редовној сједници одржаној 21. јуна 2012. године, 
донијела је 
 
 

 
ПРАВИЛНИК 

О ИЗВЈЕШТАВАЊУ 
 

ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

Правилником о извјештавању (у даљем тексту: Правилник) уређују се 
садржај, начин и рокови извјештавања Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) од стране 
корисника дозвола у сектору електричне енергије, корисника дозвола у 
сектору природног гаса, корисника дозвола у сектору нафте и деривата 
нафте, произвођача електричне енергије у постројењима снаге до 1 MW (у 
даљем тексту: мали произвођач) и Оператора система подстицања. 

 
Члан 2. 

(Обавеза извјештавања) 
(1) Корисник дозволе обавезан је, у периоду важења дозволе, извјештавати 

Регулаторну комисију, на начин да Регулаторној комисији доставља 
извјештаје како је дефинисано овим правилником. 

(2) Мали произвођач обавезан је, у периоду важења Сертификата, 
извјештавати Регулаторну комисију, на начин да Регулаторној комисији  
доставља извјештаје како је дефинисанo овим правилником. 

(3) Оператор система подстицања (ОСП) обавезан је извјештавати 
Регулаторну комисију на начин да Регулаторној комисији доставља 
извјештаје како је дефинисано овим правилником. 

(4) Достављене податке и информације Регулаторна комисија ће користити 
у сврху обављања надлежности прописаних одредбама Закона о 
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електричној енергији, Закона о гасу, Закона о нафти и дериватима 
нафте, Законa о енергетици и подзаконским актима. 

 
Члан 3. 

(Значење термина и израза) 
(1) Термини и изрази који се користе у овом правилнику имају сљедеће 

значење:  
"Јединствени регулаторни контни план" је контни план утврђен Одлуком 
о утврђивању јединственог регулаторног контног плана, коју доноси 
Регулаторна комисија и који је обавезујући за кориснике дозвола којима 
Регулаторна комисија одређује потребан приход;  
''корисник дозволе'' је правно или физичко лице које посједује дозволу за 
обављање енергетске дјелатности или дозволу за изградњу издату од 
стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске у складу 
са Правилником о издавању дозволa (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 39/10); 
„мали произвођачи“ – правна и физичка лица који производе електричну 
енергију у производним постројењима снаге до 1 MW и који у складу са 
прописима нису корисници дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије коју издаје Регулаторна комисија, а који 
посједују Сертификат за производно постројење; 
"Оператор система подстицања (ОСП)" је тијело које обавља 
административно-финансијске и друге оперативне послове система 
подстицања производње електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији; 
"сертификат за производно постројење" (у даљем тексту: Сертификат) је 
документ који се издаје произвођачу електричне енергије за појединачно 
производно постројење којим се потврђује да то постројење испуњава 
прописане услове за истовремену производњу електричне и топлотне 
енергије са високим степеном ефикасности или за производњу 
електричне енергије коришћењем отпада или обновљивих извора 
енергије на економски примјерен начин усклађен са прописима из 
области заштите животне средине, а у складу са Правилником о 
издавању сертификата за производно постројење које производи 
електричну енергију користећи обновљиве изворе енергије или у 
ефикасној когенерацији (''Службени гласник Репбулике Српске'', број 
25/10); 

(2) Поред термина који су наведени у ставу (1) овог члана, у овом 
правилнику су коришћени термини обухваћени Законом о енергетици, 
Законом о електричној енергији, Законом о гасу, Законом о нафти и 
дериватима нафте и подзаконским актима Регулаторне комисије.  
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ДИО ДРУГИ - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ  

Глава I Врсте извјештаја 
 

Члан 4. 
(Садржај извјештавања) 

Под извјештавањем из члана 1. овог правилника подразумијева се 
достављање: 

а) документације о пословању,  
 б) извјештаја о значајним догађајима који могу имати утицаја на 

пословање, 
в)  техничких, енергетских и финансијских података на прописаним 

обрасцима за извјештавање и 
г)   додатних извјештаја. 

 
Члан 5. 

(Документација о пословању) 
(1) Извјештаји са документацијом о пословању подразумијевају 

достављање документације Регулаторној комисији у роковима како 
слиједи: 

а) комплет финансијских извјештаја укључујући Извјештај о 
финансијском положају - биланс стања, Извјештај о укупном 
резултату у периоду - биланс успјеха, извјештај о токовима готовине, 
извјештај о промјенама на капиталу, напомене (ноте) уз финансијски 
извјештај, порески биланс и бруто биланс у складу са Јединственим 
регулаторним контним планом - у року од 15 дана од дана 
подношења периодичног и годишњег финансијског извјештаја 
надлежном органу, 
б) регистар сталних средстава за обављање дјелатности за коју се 
извјештава - уз годишњи финансијски извјештај,  
в) извјештај о пословању - у року од 15 дана од дана усвајања од 
стране надлежног органа корисника дозволе, малог произвођача или 
Оператора система подстицања (ОСП), ако је примјенљиво, 
г) ревидовани финансијски извјештај са извјештајем независног 
ревизора - у року од 90 дана од дана достављања надлежном органу 
годишњих финансијских извјештаја, ако је примјенљиво, 
д) енергетски биланс, односно план производње и потрошње 
електричне енергије, природног гаса, нафте и деривата нафте,  за 
наредну годину - најкасније посљедњег дана календарске године која 
претходи години за коју се доноси, а његово остварење - у року од 15 
дана од дана истека године за коју је донесен, 
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ђ) енергетски биланс, односно план производње и потрошње 
електричне енергије, природног гаса, нафте и деривата нафте, за 
наредне три године - најкасније посљедњег дана у години, која 
претходи периоду за који се биланс доноси,  
е) план пословања за наредну годину - најкасније посљедњег дана 
календарске године која претходи години на коју се односи, 
ж) план пословања за наредне три године - најкасније посљедњег 
дана у години, која претходи периоду на који се односи,  
з) план инвестиција за наредне три године - најкасније последњег 
дана календарске године која претходи периоду на који се односи, 
и) годишњи извјештај о остварењу плана инвестиција - за сваку  
годину трогодишњег инвестиционог плана уз извјештај о пословању,  
ј) дугорочни план развоја за најмање 5 наредних година -  најкасније 
посљедњег дана календарске године која претходи периоду на који се 
односи. 

(2) Корисник дозволе коме Регулаторна комисија одобрава потребан приход 
у тарифном поступку доставља Регулаторној комисији цјелокупну 
документацију из става (1) овога члана. 

(3) Електроенергетски, односно биланс природног гаса за наредну годину из 
става (1) тачка д) овог члана, корисник дозволе за дистрибуцију 
електричне енергије, односно природног гаса и корисник дозволе за 
снабдијевање тарифних купаца достављају разрађен динамички по 
мјесецима, по свим тарифним елементима, по  категоријама потрошње и 
групама купаца. 

(4) Корисници дозвола којима је Регулаторна комисија одобрила потребан 
приход у тарифном поступку могу достављати и заједнички израђен 
електроенергетски биланс, односно биланс природног гаса као и 
дугорочни план развоја. 

(5) Корисници дозвола којима Регулаторна комисија не одобрава потребан 
приход у тарифном поступку, мали произвођачи и Оператор система 
подстицања (ОСП) достављају Регулаторној комисији документацију из 
става (1) тачка а), в), г), д) и е) овог члана. 

(6) Корисници дозволе за дистрибуцију електричне енергије поред 
извјештаја из става (1) овог члана достављају тромјесечно и извјештаје о 
проведеним активностима на: 
а) анализи оптерећења на систематској основи, 
б) пројекцији развоја оптерећења и потрошње електричне енергије и 
в)  смањењу дистрибутивних губитака. 

(7) Корисник дозволе коме Регулаторна комисија не одобрава потребан 
приход приликом израде извјештаја наведених у ставу (1) тачка а) није 
дужан да се придржава Јединственог регулаторног контног плана. 
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Члан 6. 
(Извјештавање о значајним догађајима) 

(1) Извјештај из члана 4. тачка б) овог правилника односе се, ако је 
примјенљиво, на: 
а) промјену облика организовања, 
б) статусну промјену, 
в) промјену податка, који се уписује у судски регистар, 
г) оснивање новог правног лица, 
д) заједничко улагање, 
ђ) продају, пренос или залог сталне имовине, која улази у регулативну 

основу,  
е) покретање поступка ликвидације или стечаја, 
ж) стицање или губитак концесија или других права, који могу утицати на 

обављање дјелатности, 
з) развојне планове и њихов утицај на крајње купце електричне 

енергије, односно природног гаса,  
и) остале значајне догађаје, који могу имати за посљедицу смањење 

или повећање сталне имовине која улази у регулаторну основу и 
ј) друге случајеве који могу утицати на обављање дјелатности  или могу 

имати утицаја на крајње купце. 
(2) Извјештај из става 1. овог члана садржи опис догађаја, природу, вријеме 

и мјесто догађања, узрок и посљедицу те финансијску вриједност лица 
која су у њему учествовала, изјаву и потпис одговорног лица да су 
подаци вјеродостојни и тачни и друге информације. 

(3) Извјештај из става (1) овог члана подноси се у року од 8 дана од дана 
настанка догађаја. 

 
Члан 7. 

(Додатни извјештаји) 
Додатни извјештаји из члана 4. тачка г) овог правилника односе се на: 

а) програм заштите социјално угрожених купаца, ако је примјењиво, 
б) извјештај оператора система природног гаса о начину обезбјеђења 

недискриминације корисника система најкасније до 31. марта текуће 
године за претходну годину, 

в) полугодишњи извјештај о свим споровима у вези са обављањем 
дјелатности који се воде пред надлежним судовима и одлукама 
судова у тим споровима и 

г) извјештај о утицају на животну средине у вези са обављањем 
дјелатности у складу са обавезама и роковима дефинисаним 
еколошком дозволом.  

 



 9
 

Члан 8. 
(Прописани обрасци за извјештавање са техничким и финансијским 

подацима) 
(1) Извјештаје са техничким и финансијским подацима из члана 4. тачка в) 

овог правилника корисници дозвола, мали произвођачи и Оператор 
система подстицања, подносе на обрасцима које прописује Регулаторна 
комисија.  

(2) Обрасци из става (1) овог члана са упутством за њихово попуњавање су 
доступни у просторијама и на интернет страници Регулаторне комисије. 

 

Глава II Обрасци за извјештавање - сектор електричне енергије 
 

Члан 9. 
 (Обрасци за извјештавање - корисник дозволе за производњу електричне 

енергије) 
(1) Корисник дозволе за обављање дјелатности производње електричне 

енергије коме Регулаторна комисија одобрава потребан приход у 
тарифном поступку доставља Регулаторној комисији извјештаје на 
обрасцима како слиједи: 
а) редовне мјесечне извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

1. 1.Т-П Производња и потрошња електричне енергије у 
производном објекту  

2. 2.Т-П Укупна производња и потрошња електричне енергије 
3. 3.Т-П Остварене снаге на сатном нивоу 
4. 4.Т-П Период рада, застоја, расположивости и број улазака у 

погон 
5. 5.Т-П Опис застоја 
6. 6.Т-П Хидроенергетски показатељи 
7. 7.Т-П Коришћење воде за производњу електричне енергије 
8. 12.Т-П Преглед ангажовања механизације и радне снаге  
9. 13.Т-П Основни показатељи рада термоелектране 
10. 14.Т-П Набавка, потрошња и залихе енергената (дизел, 

бензин и мазут) 
11. 15.Т-П Продаја електричне енергије 
12. 16.Т-П Помоћне услуге  
13. 17.Т-П Приход од продаје електричне енергије 
14. 18.Т-П Приход од помоћних услуга 
15. 19.Т-П Емисија гасова 
16. 20.Т-П Количина употријебљене воде 
17. 21.Т-П Количина отпадних вода  
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б) редовне годишње извјештаје: 
 

Р.бр. Ознака Назив обрасца 
18. 8.Т-П Преглед рада властите механизације ангажоване за 

ископ, утовар и транспорт угља 
19. 9.Т-П Преглед рада властите механизације ангажоване за 

ископ, утовар и транспорт откривке 
20. 10.Т-П Преглед рада властите механизације ангажоване за 

ископ, утовар и транспорт јаловине 
21. 11.Т-П Преглед рада властите помоћне механизације 
22. 15.Т-П Продаја електричне енергије 
23. 17.Т-П Приход од продаје електричне енергије 
24. 1.Ф-П Потребни приход за обављање дјелатности 
25 2.Ф-П Основна средства за производњу електричне енергије  
26. 3.Ф-П Вриједност сталних средстава - признате вриједности 
27. 4.Ф-П План и остварење плана одржавања основних средстава 
28. 5.Ф-П Остварење плана инвестиција 
29. 5.1.Ф-П Остварење улагања у стална средства - по пројектима 
30. 6.Ф-П Дугорочни програм улагања  
31. 6.1.Ф-П Планирана улагања у стална средства - по пројектима 
32. 7.Ф-П Потребна обртна средства за обављање дјелатности 
33. 8.Ф-П Структура капитала за финансирање пословања 
34. 9.Ф-П Цијена позајмљеног капитала 
35. 10.Ф-П Трошкови рада 

 
в) приликом подношења захтјева за одобрење цијене на прагу 

електране корисник дозволе подноси попуњен образац захтјева 
ОБ.03.01.Г прописан Одлуком о одређивању образаца захтјева за 
одобрење цијена и тарифа и образаца за техничке и финансијске 
податке и, зависно од врсте електране, попуњен образац са 
сљедећим подацима: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

36. 22.Т - ХЕ Технички параметри хидроелектране 
37. 23.Т - ТЕ Технички параметри термоелектране 

(2) Корисник дозволе за обављање дјелатности производње електричне 
енергије коме Регулаторна комисија не одобрава потребан приход у 
тарифном поступку доставља Регулаторној комисији извјештаје са 
техничким, енергетским и финансијским подацима на прописаним 
обрасцима под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 22  и 
23 из става (1) овога члана. 

(3) Корисник дозволе за производњу електричне енергије који посједује 
сертификат за производно постројење, за то производно постројење не 
треба достављати редовне извјештаје са техничким и енергетским 
подацима на обрасцу за извјештавање под редним бројем 1. из става (1) 
овога члана, а уколико је корисник подстицаја не треба да доставља ни 
редовне извјештаје са енергетским и финансијским  подацима на 
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обрасцима за извјештавање под редним бројем 11, 12, 22 и 23 из става 
(1) овога члана. 

 
Члан 10. 

(Обрасци за извјештавање - мали произвођачи и корисници дозвола за 
производњу електричне који посједују сертификат за производно 

постројење) 
(1) Мали произвођачи и корисници дозвола за производњу електричне 

енергије који посједују сертификат за производно постројење, за то 
производно постројење, достављају извјештаје на обрасцима како 
слиједи: 

 
а) редовне мјесечне извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 
1. 24.ЕФ-ПП Показатељи рада производног постројења 

 
б) редовне годишње извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

2. 25.ТЕФ-ПП Показатељи рада производног постројења у протеклој 
календарској години (табеле из обрасца ОБ.04.25)  

 
Члан 11. 

(Обрасци за извјештавање - мали произвођачи и корисници дозвола за 
производњу електричне енергије у систему подстицања) 

 

(1) Мали произвођачи и корисници дозвола за производњу електричне 
енергије који су остварили и/или остварују право на подстицај у 
складу са Правилником о подстицању електричне енергије 
произведене кориштењем обновљивих извора или у ефикасној 
когенерацији достављају извјештаје на обрасцу како слиједи: 

а) редовне годишње извјештаје: 
 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 
3. 26. ЕФ-ПП Приход од продаје електричне енергије  

 
Члан 12. 

(Обрасци за извјештавање - Оператор система подстицања) 
(1) Оператор система подстицања (ОСП) доставља редовне извјештаје 

на обрасцима како слиједи: 
а) редовне мјесечне извјештаје: 
 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

1. 1.T-ОСП Преузета електрична енергија у систему гарантованог 
откупа 



 12
 

2. 2.T-ОСП Премија за електричну енергију потрошену у властитим 
погонима 

3. 3.T-ОСП Премија за електричну енергију реализовану на тржишту 
4. 4.T-ОСП Накнада за обновљиве изворе 

5. 5.T-ОСП Продаја електричне енергије преузете у систему 
обавезног откупа 

 
б) редовне полугодишње извјештаје: 
 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

1. 1.Ф-ОСП Потребан приход за обављање дјелатности 
 
(2) Поред редовног полугодишњег достављања обрасца 1.Ф-ОСП, 

Оператор система подстицања дужан је да достави Регулаторној 
комисији, најкасније до 15. новембра, попуњен образац 1.Ф-ОСП са 
процијењеним финансијским подацима за текућу годину, као и попуњен 
образац са планираним подацима за наредну годину. 

 
Члан 13. 

(Обрасци за извјештавање - корисник дозволе за дистрибуцију електричне 
енергије) 

(1) Корисник дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне 
енергије доставља извјештаје на обрасцима како слиједи: 

 
а) редовне мјесечне извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 
1. 3.Т-Д Преузимање електричне енергије и пренесени трошкови 

2. 4.Т-Д  Број купаца, пренесена енергија и остварени приход од 
мрежне тарифе 

3. 7.1.Т-Д Подаци о оптерећењу дистрибуције у трећој сриједи 

4. 7.2.Т-Д Подаци о оптерећењу дистрибуције за дан са постигнутим 
максималним вршним оптерћењем 

5. 7.3.Т-Д Подаци о оптерећењу дистрибуције за дан са постигнутим 
минималним вршним оптерћењем 

 
б) редовне тромјесечне извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

6. 5.1.Т-Д Остварени (планирани) дистрибутивни губици електричне 
енергије по напонским нивоима 

7. 5.3.Т-Д Одобрени губици за остварени ниво потрошње по 
напонским нивоима 

8. 5.4.Т-Д ТС X/0.4 kV са максималним регистрованим губицима на 
ниском напону 

9. 9.1.Т-Д Показатељи континуитета испоруке електричне енергије 
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10. 9.2. Т-Д Евиденција прекида у испоруци електричне енергије 

11. 10.1.Т-Д Евиденција показатеља квалитета услуге -
електроенергетске сагласности и прикључење објеката 

12. 10.2.Т-Д Евиденција показатеља квалитета услуге - услужни центар 
и одјељење за рјешавање приговора и жалби 

13. 10.3.Т-Д Евиденција показатеља квалитета услуге -технички аспект 

14. 10.4.Т-Д Евиденција показатеља квалитета услуге - испитивање и 
контрола мјерних уређаја 

15. 10.5.Т-Д Евиденција показатеља квалитета услуге - очитање и 
обрачун утрошене електричне енергије 

16. 10.6.Т-Д Евиденција показатеља квалитета услуге -искључење и 
обустава испоруке 

17. 11.1.Т-Д Квалитет напона напајања 
 

в) редовне годишње извјештаје: 
 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 
18. 1.6.Т-Д Подаци о дистрибутивној мрежи  
19. 1.7.Т-Д Дистрибутивна подручја-општи подаци 
20. 1.8.Т-Д Дистрибутивна подручја-сусједни дистрибутивни системи 
21. 1.9.Т-Д Електране прикључене на дистрибутивну мрежу 

22. 2.1.T-Д Структура крајњих купаца зависно од вриједности 
прикључне снаге 

23. 2.2.Т-Д Структура нових крајњих купаца зависно од вриједности 
прикључне снаге 

24. 2.3.Т-Д Структура деактивираних крајњих купаца зависно од 
вриједности прикључне снаге 

25. 6.1.Т-Д 
Снага обрачуната крајњим купцима, вршна оптерећења  
(истовремено и неистовремено) и коефицијенти 
истовремености 

26. 6.2.Т-Д Истовремено вршно оптерећење дистрибуције за 5 година 

27. 6.3.Т-Д Дневни дијаграми оптерећења за све категорије потрошње 
и групе купаца 

28. 8.Т-Д Ревитализација трафо подручја са лошим напонским 
приликама у односу на стандард 

29. 12.Т-Д Eлектрификација 
30. 13.T-Д Евиденција новоизграђених прикључака 
31. 1.Ф-Д Потребни приход за обављање дјелатности 
32. 2.Ф-Д Основна средства за дистрибуцију електричне енергије 
33. 3.Ф-Д Вриједност сталних средстава - признате вриједности 
34. 4.Ф-Д План и остварење плана одржавања основних средстава 
35. 5.Ф-Д Остварење плана инвестиција  
36. 5.1.Ф-Д Остварење улагања у стална средства - по пројектима 
37. 6.Ф-Д Дугорочни програм улагања  
38. 6.1.Ф-Д Планирана улагања у стална средства - по пројектима 
39. 7.Ф-Д Потребна обртна средства за обављање дјелатности 
40. 8.Ф-Д Структура капитала за финансирање пословања 
41. 9.Ф-Д Цијена позајмљеног капитала 
42. 10.Ф-Д Оцјена наплативости потраживања 
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43. 11.Ф-Д Старосна структура потраживања 
44. 12.Ф-Д Трошкови рада 
45. 13.Ф-Д Трошкови и накнада од изградње прикључка 

 
г) приликом подношења захтјева за одобрење тарифних ставова за 

кориснике дистрибутивних система подноси попуњен образац 
захтјева ОБ.03.01.Д прописан Одлуком о одређивању образаца 
захтјева за одобрење цијена и тарифа и образаца за техничке, 
енергетске и финансијске податке и попуњене обрасце са сљедећим 
подацима: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 
46. 1.0.Т-Д Основни технички параметри 
47. 1.1.Т-Д Технички подаци о нисконапонској мрежи 0.4 kV 
48. 1.2.Т-Д Технички подаци о средњенапонској мрежи 10 (20,6) kV 
49. 1.3.Т-Д Технички подаци о средњенапонској мрежи 35 kV 
50. 1.4.Т-Д Технички подаци о ТС X/0.4 kV 
51. 1.5.Т-Д Технички подаци о ТС X/10 (20,6) kV 

52. 5.1.Т-Д Остварени (планирани) дистрибутивни губици електричне 
енергије по напонским нивоима 

53. 5.2.Т-Д Дистрибутивни губици електричне енергије по напонским 
нивоима 

54. 6.1.T-Д 
Снага обрачуната крајњим купцима, вршна оптерећења  
(истовремено и неистовремено) и коефицијенти 
истовремености 

55. 6.2.T-Д Истовремено вршно оптерећење дистрибуције за 5 година 

56. 6.3.T-Д Дневни дијаграми оптерећења за све категорије потрошње и 
групе купаца 

 
Члан 14. 

(Обрасци за извјештавање - корисник дозволе за снабдијевање тарифних 
купаца електричном енергијом) 

(1) Корисник дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних 
(неквалификованих) купаца електричном енергијом и квалификованих 
купаца у систему обавезе јавне услуге доставља извјештаје на 
обрасцима како слиједи: 

 
а) редовне мјесечне извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 
1. 1.Т-С Набавка и продаја електричне енергије – тарифни купци  

2. 1.1.T-С Набавка и продаја електричне енергије –  у систему јавне 
услуге  

3. 2.1.Т-С Број купаца, остварена потрошња и остварени приход од 
тарифних (неквалификованих) купаца  

4. 2.2.Т-С Број купаца, остварена потрошња и остварени приход од 
"крајњих купаца - правних лица и подузетника који електричну 
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енергију плаћају по тарифним ставовима за домаћинства" 

5. 2.3.Т-С Број купаца, остварена потрошња и остварени приход од 
резервног снабдијевања квалификованих купаца 

6. 3.Т-С Преглед мјесечне потрошње електричне енергије за 
категорију "домаћинства" 

 
б) редовне полугодишње извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

6. 5.Т-С Преглед полугодишње потрошње електричне енергије за 
категорију "домаћинства" и остварена просјечна цијена 

7. 6.T-С Преглед полугодишње потрошње електричне енергије за 
категорију "индустрија" и остварена просјечна цијена 

 
в) редовне годишње извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

8. 7.Т-С Остварена наплативост текуће потрошње по категоријама 
потрошње 

9. 4.Т-С План набавке електричне енергије и план снабдијевања 
крајњих купаца за наредну годину 

10. 1.Ф-С  Потребни приход за обављање дјелатности 

11. 2.Ф-С Основна средства дјелатности снабдијевања тарифних 
купаца  

12. 3.Ф-С Вриједност сталних средстава - признате вриједности 
13. 4.Ф-С Потребна обртна средства за обављање дјелатности 
14. 5.Ф-С Структура капитала за финансирање пословања 
15. 6.Ф-С Цијена позајмљеног капитала 
16. 7.Ф-С Оцјена наплативости потраживања 
17. 8.Ф-С Старосна структура потраживања 
18. 9.Ф-С Трошкови рада 

19. 10.Ф-С 
(4-Т-Т) 

Број купаца, остварена потрошња и остварени приход од 
јавног (резервног) снабдијевања квалификованих купаца 

 
г) приликом подношења захтјева за одобрење тарифних ставова за 

неквалификоване купце, подноси попуњен образац захтјева 
ОБ.03.01.С прописан Одлуком о одређивању образаца захтјева за 
одобрење цијена и тарифа и образаца за техничке, енергетске и 
финансијске податке. 

 
Члан 15. 

(Обрасци за извјештавање - корисник дозволе за трговину и снабдијевање 
електричном енергијом) 

(1) Корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања 
електричном енергијом на територији БиХ доставља извјештаје са 
подацима на обрасцима како слиједи: 
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а) редовне мјесечне извјештаје: 
 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

1. 1.Т-Т Извјештај о закљученим пословима за продају електричне 
енергије 

2. 2.Т-Т Извјештај о закљученим пословима за куповину електричне 
енергије 

3. 3.Т-Т  Извјештај о реализованим пословима за продају електричне 
енергије 

4. 4.Т-Т Извјештај о реализованим пословима за куповину електричне 
енергије 

5. 5.Т-Т Број купаца, остварена потрошња и остварени приход од 
снабдијевања квалификованих купаца 

 
б) редовне полугодишње извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

6. 9.T-T Преглед полугодишње потрошње електричне енергије за 
категорију "индустрија" и остварена просјечна цијена 

7. 10.T-T Извјештај о просјечно оствареној велепродајној цијени у 
трговини електричном енергијом на територији БиХ 

 
в) редовне годишње извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

8. 11.Т-Т Остварена наплативост текуће потрошње по категоријама 
потрошње 

 
(2) Мјешовити холдинг ''Електропривреда Републике Српске" Матично 

предузеће, а.д. Требиње, као корисник дозволе за обављање 
дјелатности трговине и снабдијевања на територији БиХ, осим 
извјештаја наведених у ставу (1) овог члана, доставља и извјештај о 
реализованим пословима на обрасцима како слиједи: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 
9. 6.Т-Т Извјештај о трговини МХ ЕРС 
10. 7.Т-Т Извјештај о дневној продаји електричне енергије  
11. 8.Т-Т Извјештај о дневној куповини електричне енергије 
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Глава III Обрасци за извјештавање - сектор природног гаса 
 

Члан 16. 
(Обрасци за извјештавање - корисник дозволе за транспорт природног гаса) 
(1) Корисник дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса 

доставља мјесечне извјештаје са техничким, енергетским и 
финансијским подацима на обрасцима како слиједи: 

 
а) редовне мјесечне извјештаје: 

  
Р.бр. Ознака Назив обрасца 
1. 3.ПГ.Т-Т Преузимање и испорука природног гаса 
2. 4.ПГ.Т-Т Остварени (планирани) приход од транспорта природног гаса 
3. 6.ПГ.Т-T Обрачун приходa од транспорта природног гаса 

 
б) редовне полугодишње извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

4. 5.ПГ.Т-Т Извјештај о прекидима испоруке природног гаса 
 
в) редовне годишње извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

5. 1.ПГ.Т - Т Технички подаци о транспортој мрежи 
6. 2.ПГ.Т - Т Технички подаци о мјерно регулационим станицама (МРС) 
7. 3.ПГ.Т-Т Преузимање и испорука природног гаса 

8. 4.ПГ.Т-Т Остварени (планирани) приход од транспорта природног 
гаса 

9. 1.ПГ.Ф-Т Потребни приход за обављање дјелатности  
10. 2.ПГ.Ф-Т Основна средства за транспорт природног гаса 
11. 3.ПГ.Ф-Т Вриједност сталних средстава - признате вриједности 
12. 4.ПГ.Ф-Т План и остварење плана одржавања основних средстава 
13. 5.ПГ.Ф-Т Планирана улагања у стална средства - по пројектима 
14. 6.ПГ.Ф-Т Остварена улагања у стална средства - по пројектима 
15. 7.ПГ.Ф-Т Потребна обртна средства за обављање дјелатности 
16. 8.ПГ.Ф-Т Структура капитала за финансирање пословања 
17. 9.ПГ.Ф-Т Цијена позајмљеног капитала 
18. 10.ПГ.Ф-Т Трошкови рада 

19. 11.ПГ.Ф-Т Обрачун поврата на уложени капитал за обављање 
дјелатности 

20. 12.ПГ.Ф-Т Oцјена наплативости потраживања 
 

г) приликом подношења захтјева за одобрење тарифних ставова за 
кориснике транспортног система, попуњен образац захтјева 
ОБ.03.11.Т прописан Правилником о тарифној методологији у 
систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања 
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прирoдним гасом ("Службени гласник Републике Српске", број 9/09) (у 
даљем тексту: Тарифна методологија за гас). 

  
Члан 17. 

(Обрасци за извјештавање - корисник дозволе за управљање системом за 
транспорт природног гаса) 

(1) Корисник дозволе за обављање дјелатности управљања системом за 
транспорт природног гаса доставља извјештаје на обрасцима како 
слиједи: 
а) редовне мјесечне извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 
1. 1.ПГ.Т-О Преузимање и испорука природног гаса 

2. 3.ПГ.Т-О Обрачун прихода од управљања транспортним системом 
природног гаса 

 
б) редовне полугодишње извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 
3. 2. ПГ. Т-О Извјештај о прекидима испоруке природног гаса 

 
в) редовне годишње извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 
4. 1.ПГ.Т-О Преузимање и испорука природног гаса 

5. 3.ПГ.Т-О Обрачун прихода од управљања транспортним системом 
природног гаса 

6. 1.ПГ.Ф-О Потребни приход за обављање дјелатности  

7. 2.ПГ.Ф-О Основна средства за управљање транспортним системом 
природног гаса 

8. 3.ПГ.Ф-О Вриједност сталних средстава - признате вриједности 
9. 4.ПГ.Ф-О План и остварење плана одржавања основних средстава 
10. 5.ПГ.Ф-О Планирана улагања у стална средства - по пројектима 
11. 6.ПГ.Ф-О Остварена улагања у стална средства - по пројектима 
12. 7.ПГ.Ф-О Потребна обртна средства за обављање дјелатности 
13. 8.ПГ.Ф-О Структура капитала за финансирање пословања 
14. 9.ПГ.Ф-О Цијена позајмљеног капитала 
15. 10.ПГ.Ф-О Трошкови рада 

16. 11.ПГ.Ф-О Обрачун поврата на уложени капитал за обављање 
дјелатности 

 
г) приликом подношења захтјева за одобрење тарифних ставова за 

оператора транспортног система природног гаса у РС, подноси 
попуњен образац захтјева ОБ.03.11.О прописан Тарифном 
методологијом за гас. 
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Члан 18. 
(Обрасци за извјештавање - корисник дозволе за дистрибуцију и 

управљање системом за дистрибуцију природног гаса) 
(1) Корисник дозволе за дистрибуцију и управљање системом за 

дистрибуцију природног гаса доставља мјесечне извјештаје са 
техничким, енергетским и финансијским подацима на обрасцима како 
слиједи: 
а) редовне мјесечне извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

1. 4.ПГ.Т-Д Извјештај са енергетским подацима дистрибутера (ОДС) 
природног гаса 

2. 5.ПГ.Т-Д Остварена потрошња корисника дистрибутивне мреже 
 

б) редовне полугодишње извјештаје: 
 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 
3. 6.ПГ.Т-Д Извјештај о прекидима снабдијевања природним гасом на 

дистрибутивној мрежи 
4. 8.ПГ.Т-Д Евиденција показатеља квалитета услуге  

 
в) редовне годишње извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

1. 1.ПГ.Т-Д Технички подаци о дистрибутивној мрежи 
2. 2.ПГ.Т-Д Технички подаци о мјерно редукционим станицама (МРС) 
3. 3.ПГ.Т-Д Категорије корисника зависно од типа прикључка 

4. 4.ПГ.Т-Д Извјештај са енергетским подацима дистрибутера (ОДС) 
природног гаса 

5. 5.ПГ.Т-Д Остварена потрошња корисника дистрибутивне мреже 

6. 7.ПГ.Т-Д Максимална дневна потрошња и коефицијенти 
истовремености 

7. 9.ПГ.Т-Д Евиденција прихода од прикључка 
8. 1.ПГ.Ф-Д Потребни приход за обављање дјелатности  
9. 2.ПГ.Ф-Д Основна средства за дистрибуцију природног гаса 
10. 3.ПГ.Ф-Д Вриједност сталних средстава - признате вриједности 
11. 4.ПГ.Ф-Д План и остварење плана одржавања основних средстава 
12. 5.ПГ.Ф-Д Планирана улагања у стална средства - по пројектима 
13. 6.ПГ.Ф-Д Остварена улагања у стална средства - по пројектима 
14. 7.ПГ.Ф-Д Потребна обртна средства за обављање дјелатности 
15. 8.ПГ.Ф-Д Структура капитала за финансирање пословања 
16. 9.ПГ.Ф-Д Цијена позајмљеног капитала 
17. 10.ПГ.Ф-Д Трошкови рада 

18. 11.ПГ.Ф-Д Обрачун поврата на уложени капитал за обављање 
дјелатности 

19. 12.ПГ.Ф-Д Oцјена наплативости потраживања 
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г) приликом подношења захтјева за одобрење тарифних ставова за 
кориснике дистрибутивног система природног гаса у РС подноси 
попуњен образац захтјева ОБ.03.11.Д прописан Тарифном 
методологијом за гас. 

 
Члан 19. 

(Обрасци за извјештавање - корисник дозволе за снабдијевање тарифних 
купаца природним гасом) 

(1) Корисник дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних 
купаца природним гасом доставља извјештаје са подацима на 
обрасцима како слиједи: 
а) редовне мјесечне извјештаје: 

  
Р.бр. Ознака Назив обрасца 
1. 1.ПГ.Т-С Број купаца, остварена потрошња тарифних купаца 
2. 2.ПГ.Т-С Набавка и мрежарина са услугом снабдијевања 

 
б) редовне полугодишње извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

3. 3.ПГ.Т-С Преглед потрошње природног гаса по обиму и просјечна 
цијена 

4. 4.ПГ.Т-С Евиденција показатеља квалитета услуге  
 

в) редовне годишње извјештаје: 
 
Р.бр Ознака Назив обрасца 
5. 1.ПГ.Т-С Број купаца, остварена потрошња тарифних купаца 
6. 2.ПГ.Т-С Набавка и мрежарина са услугом снабдијевања 
7. 5.ПГ.Т-С Евиденција наплате  
8. 1.ПГ.Ф-С Потребни приход за обављање дјелатности  

9. 2.ПГ.Ф-С Основна средства за дјелатност снабдијевања тарифних 
купаца природним гасом, 

10. 3.ПГ.Ф-С Вриједност сталних средстава - признате вриједности 
11. 4.ПГ.Ф-С Потребна обртна средства за обављање дјелатности 
12. 5.ПГ.Ф-С Структура капитала за финансирање пословања 
13. 6.ПГ.Ф-С Цијена позајмљеног капитала 
14. 7.ПГ.Ф-С Трошкови рада 

15. 8.ПГ.Ф-С Обрачун поврата на уложени капитал за обављање 
дјелатности 

16. 9.ПГ.Ф-С Oцјена наплативости потраживања 
17. 10.ПГ.Ф-С Старосна структура потраживања 

 
д) приликом подношења захтјева за одобрење тарифних ставова за 

снабдијевање тарифних купаца природним гасом у РС подноси 
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попуњен образац захтјева ОБ.03.11.С прописан Тарифном 
методологијом за гас. 

 
Члан 20. 

(Обрасци за извјештавање - корисник дозволе за трговину и снабдијевање 
природним гасом) 

(1) Корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања 
природним гасом доставља извјештаје са подацима на обрасцима како 
слиједи: 
а) редовне мјесечне извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 
1. 3.ПГ.Т- TС Остварена потрошња квалификованих купаца 

 
б) редовне полугодишње извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

2. 1.ПГ.Т-ТС Извјештај о закљученим пословима у трговини и 
снабдијевању природним гасом 

3. 2.ПГ. Т-ТС Извјештај о реализованим пословима у трговини и 
снабдијевању природним гасом 

4. 4.ПГ.Т-ТС Евиденција показатеља квалитета услуге 

5. 6.ПГ.Т-ТС Преглед  потрошње природног гаса по обиму и просјечна 
цијена 

6. 7.ПГ.Т-ТС Извјештај о просјечно оствареној велепродајној цијени у 
трговини природним гасом 

 
в) редовне годишње извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 
7. 3.ПГ.Т- TС Остварена потрошња квалификованих купаца 
8. 5.ПГ.Т-ТС Евиденција наплате 

 

Глава IV Обрасци за извјештавање - сектор нафте и деривата 
нафте 
 

Члан 21. 
(Обрасци за извјештавање - корисник дозволе за производњу деривата 

нафте) 

Корисник дозволе за обављање дјелатности производње деривата нафте 
доставља извјештаје са подацима на обрасцима како слиједи: 

а) редовне мјесечне извјештаје: 
 



 22
 

Р.бр. Ознака Назив обрасца 
1. 1.ПН/ДН-Т Поријекло-увоза  нафте и/или деривата нафте 
2. 2.ПДН-Т Извјештај о произведеној количини деривата нафте  

3. 3.ППДН/С-Т Извјештај о прекидима  у производњи деривата нафте 
и/или складиштима нафте / деривата нафте 

 
б) редовне, полугодишње извјештаје: 
 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 
4. 4.СОЗН/ДН-Т Стање оперативних залиха нафте и/или деривата нафте 

5. 5.МКВ-Т Мониторинг квалитета ваздуха у производњи деривата 
нафте и/или складиштима нафте/деривата нафте 

6. 7.МОВ-Т 
Мониторинг отпадних вода у процесу производње 
деривата нафте и/или складиштима нафте/деривата 
нафте 

 
в) редовне годишње извјештаје: 
 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

7. 1.ПН/ДН-Т Поријекло-увоза  нафте и/или деривата нафте 

8. 2.ПДН-Т Извјештај о произведеној  количини деривата нафте  

9. 3.ППДН / С-Т Извјештај о прекидима  у производњи деривата нафте 
и/или складиштима нафте / деривата нафте 

10. 4.СОЗН/ДН-Т Стање оперативних залиха нафте и/или деривата нафте 

11. 5.МКВ-Т Мониторинг квалитета ваздуха у производњи деривата 
нафте и/или складиштима нафте/деривата нафте 

12. 6.ОПИП/С-Т 
Остварење плана инвестиција у погонима производње 
деривата нафте и/или складиштима нафте/деривата 
нафте 

13. 7.МОВ-Т 
Мониторинг отпадних вода у процесу производње 
деривата нафте и/или складиштима нафте/деривата 
нафте 

 
Члан 22. 

(Обрасци за извјештавање - корисник дозволе за складиштење нафте и 
деривата нафте) 

Корисник дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и 
деривата нафте доставља извјештаје са подацима на обрасцима како 
слиједи: 

а) редовне мјесечне извјештаје: 
 

Р.бр. Ознака Назив обрасца 
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1. 3.ППДН/ С-Т Извјештај о прекидима у производњи деривата нафте 
и/или у складиштима нафте/деривата нафте 

 
б)  редовне полугодишње  извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

2. 5.МКВ-Т Мониторинг квалитета ваздуха у производњи деривата 
нафте и/или складиштима  нафте/деривата нафте 

3, 7.МОВ -Т Мониторинг отпадних вода у производњи деривата 
нафте и/или складиштима  нафте/деривата нафте 

4. 3.ППДН/ С-Т Извјештај о прекидима у производњи деривата нафте 
и/или у складиштима нафте/деривата нафте 

 
в) редовне годишње  извјештаје: 

 
Р.бр. Ознака Назив обрасца 

5. 5.МКВ-Т Мониторинг квалитета ваздуха у производњи деривата 
нафте и/или складиштима  нафте/деривата нафте 

6. 6.ОПИП/С-Т 
Остварење плана инвестиција у погонима производње 
деривата нафте и/или складиштима нафте/деривата 
нафте 

7, 7.МОВ -Т Мониторинг отпадних вода у производњи деривата 
нафте и/или складиштима  нафте/деривата нафте 

8. 3.ППДН/ С-Т Извјештај о прекидима у производњи деривата нафте 
и/или у складиштима нафте/деривата нафте 

 

Глава V Рокови и начин достављања извјештаја 
 

Члан 23. 
(Рокови достављања извјештаја) 

(1) Технички, енергетски и финансијски подаци на прописаним обрасцима, 
чија је обавеза достављања мјесечно, достављају се Регулаторној 
комисији у року од 15 дана рачунајући, од последњег дана у мјесецу, за 
који се достављају подаци. 

(2) Технички, енергетски и финансијски подаци на прописаним обрасцима, 
чија је обавеза достављања тромјесечно и шестомјесечно, достављају 
се Регулаторној комисији у року од 30 дана рачунајући од посљедњег 
дана периода за коjи се достављају подаци. 

(3) Технички, енергетски и финансијски подаци на прописаним обрасцима, 
чија је обавеза достављања годишње, достављају се Регулаторној 
комисији у року од 90 дана рачунајући од посљедњег дана у 
календарској години за коју се достављају подаци. 
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Члан 24. 
(Начин достављања извјештаја) 

(1) Корисници дозволе, мали произвођачи и Оператор система подстицања 
достављају извјештаје, податке и информације у електронској форми 
и/или писаној форми, а документа у фотокопији овјереној печатом и 
потписом овлашћеног лица корисника дозволе. 

(2) Бруто биланс и регистар основних средстава достављају се искључиво у 
електронској форми (на компакт диску или електронском поштом), у 
''*.xls'' формату. 

(3) Прописани обрасци за мјесечно, тромјесечно и шестомјесечно 
извјештавање достављају се у електронској форми (на компакт диску 
или електронском поштом) у “*.xls“ формату, а за годишње извјештавање 
и потребе вођења тарифног поступка, као и мјесечне извјештаје са 
кумулативним подацима закључно са 31.12. за календарску годину у 
електронској форми и потписаној и овјереној чврстој копији. 

 
Члан 25. 

(Потврда извора информације) 
(1) За истинитост, потпуност, тачност и благовремено достављање 

извјештаја, података, информација и докумената одговоран је субјект 
који их доставља и одговорно лице субјекта из члана 1. овог правилника. 

(2) Када се извјештаји, подаци и информације достављају електронском 
поштом, субјакат из члана 1. овог правилника дужни су доставити 
овјерену изјаву одговорног лица субјекта у којој наводи службену 
електронску адресу субјекта са које се достављају електронски 
документи субјекта, као и друге податке значајне за заштиту 
електронског документа. 

(3) Регулаторна комисија не одговара за посљедице које могу настати по 
субјекта због злоупотребе електронске комуникације од неовлаштеног 
лица. 

 
Члан 26. 

(Достављање додатних информација) 
Субјекти из члана 1. овог правилника, као и друга лица, дужни су да на 
захтјев Регулаторне комисије обезбиједе и доставе и друге тражене податке 
у року наведеном у захтјеву, а све у циљу извршења регулаторних 
надлежности утврђених Законом. 
 

Члан 27. 
(Одговорност за извјештавање) 

У случају да субјекат из члана 1. овог правилника не достави Регулаторној 
комисији извјештај, податак, информацију или документ у складу са 
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одредбама овог правилника или на његов захтјев примјењују се одредбе о 
одговорности субјекта, као и његовог одговорног лица, прописане Законом. 
 

Члан 28. 
(Повјерљиве информације) 

Сви подаци достављени Регулаторној комисији са ознаком повјерљивости 
класификоваће се код Регулаторне комисије у складу са одредбама закона 
и подзаконских аката Регулаторне комисије из ове области. 
 
 
ДИО III - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 29. 
(Тумачење) 

У случају нејасноћа у примјени одредаба овог правилника тумачење даје 
Регулаторна комисија. 
 

Члан 30. 
(Ступање на снагу) 

(1) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Српске". 

(2) Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 
извјештавању ("Службени гласник Републике Српске" број 70/10), као и 
примјена одредбе члана 74. и 75. Тарифне методологије за гас, који се 
односе на прописавање образаца који се достављају уз захтјев за 
одобрење тарифних ставова. 

 
 

Предсједник  
Број:  01-242-09/12                                                                Миленко Чокорило 
Датум: 21. јун 2012. године 

 


