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(1) Ова ограничења примјењују се искључиво на депоније за опасни отпад и не примјењују се на сталне подземне објекте за скла-

диштење опасних отпада, укључујући и руднике соли.
(2) Сваки отпад означен звјездицом * сматра се опасним отпадом.
(3) Хексабромциклододекан означава: хексабромоциклододекан, 1,2,5,6,9,10-хексабромоциклододекан и његове главне диастереоизо-

мере: алфа-хексабромоциклододекан, бета-хексабромоциклододекан и гама-хексабромоциклододекан.
(4) Примјењује се методa израчунавања према стандардима BAS EN 12766-1 и BAS EN 12766-2.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске
На основу одредби члана 24. став 3. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/09), члана 

25. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 6/10) и Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2019. годину, усвојеног Одлуком 
Народне скупштине Републике Српске, број: 02/1-021-131/19 (“Службени гласник Републике Српске”, број 16/19), Регула-
торна комисија за енергетику Републике Српске, на 108. редовној сједници, одржаној 29. марта 2019. године, у Требињу,  
д о н и ј е л а  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РЕГУЛАТОРНЕ НАКНАДЕ ЗА 

2019. ГОДИНУ

1. Корисницима дозвола за обављање енергетских дјелатности у Републици Српској утврђује се регулаторна накнада 
за 2019. годину према Буџету Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2019. годину у укупном износу од 
2.529.806 КМ.

2. Фиксни и варијабилни дио и укупни износи регулаторне накнаде за 2019. годину за поједине кориснике дозвола за 
обављање енергетских дјелатности у Републици Српској утврђују се у износима приказаним у табели како слиједи:

Корисник дозволе Дозвола
Регулаторна накнада [KM]

фиксни дио варијабилни 
дио укупно

сектор електричне енергије
Мјешовити холдинг “Електропривреда Републике Српске” 

– Матично предузеће а.д. Требиње трговина и снабдијевање 8.000 57.508 65.508

Мјешовити холдинг ЕРСМП а.д. Требиње - ЗП “РиТЕ Гац-
ко” а.д. Гацко производња 10.000 344.045 354.045

Мјешовити холдинг ЕРС– МП а.д. Требиње – ЗП “РиТЕ 
Угљевик” а.д. Угљевик производња 10.000 351.407 361.407

“ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари
производња 10.000 432.907 442.907

трговина и снабдијевање 8.000 54.249 62.249
Укупно 18.000 487.156 505.156

Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. ЗП “Хидроелектране на 
Требишњици” а.д. Требиње производња 10.000 158.321 168.321

Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Хидро-
електране на Дрини” а.д. Вишеград производња 10.000 90.735 100.735

Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње - “Хидро-
електране на Врбасу” а.д. Мркоњић Град

производња 10.000 44.020 54.020
производња 2.000 14.292 16.292
Укупно 12.000 58.312 70.312

Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Електро-
крајина” а.д. Бања Лука

дистрибуција 10.000 177.762 187.762
снабдијевање 4.000 21.764 25.764

Укупно 14.000 199.526 213.526

Мјешовити холдинг ЕРС- МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Елек-
тро-Бијељина” а.д. Бијељина

дистрибуција 10.000 78.043 88.043
снабдијевање 4.000 9.594 13.594
производња 2.000 1.178 3.178
Укупно 16.000 88.815 104.815

Мјешовити холдинг ЕРС- МП а.д. Требиње - ЗП “Електро 
Добој” а.д. Добој

дистрибуција 10.000 57.729 67.729
снабдијевање 4.000 7.062 11.062

Укупно 14.000 64.791 78.791

Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Електро-
дистрибуција” а.д. Пале

дистрибуција 10.000 45.979 55.979
снабдијевање 4.000 4.542 8.542
производња 2.000 13.928 15.928
производња 2.000 8.564 10.564
Укупно 18.000 73.013 91.013

Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Електро-
Херцеговина” а.д. Требиње

дистрибуција 10.000 32.579 42.579
снабдијевање 4.000 3.043 7.043

Укупно 14.000 35.622 49.622
“Електрос” д.o.o. Бања Лука производња 2.000 6.153 8.153

“Елинг МХЕ” д.о.о. Теслић
производња 2.000 2.070 4.070
производња 2.000 5.220 7.220
Укупно 4.000 7.290 11.290
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ЕРС мале хидроелектране д.о.о. Бања Лука производња 2.000 2.193 4.193

ЕХЕ д.о.о. Бања Лука
производња 2.000 6.403 8.403
производња 2.000 4.051 6.051
Укупно 4.000 10.454 14.454

“Taubinger elektrik” д.о.о. Фоча производња 2.000 2.036 4.036
“Страјко” д.о.о. Требиње производња 2.000 3.200 5.200

“Хидроинвест” д.о.о. Рогатица
производња 2.000 10.674 12.674
производња 2.000 15.171 17.171
Укупно 4.000 25.845 29.845

“Петрол хидроенергија” д.о.о. Теслић производња 2.000 6.397 8.397
“Energy fi nancing team” д.о.о. Билећа трговина и снабдијевање 8.000 23.096 31.096

“LE Trading BH” д.о.о. Бања Лука трговина и снабдијевање 8.000 5.516 13.516
“Л.С.Б. електране” д.о.о. Бања Лука производња 2.000 6.540 8.540

сектор природног гаса

“Сарајево-гас” АД Источно Сарајево

транспорт 1.000 3.127 4.127
дистрибуција 2.000 1.128 3.128
снабдијевање 1.000 264 1.264

трговина и снабдијевање 1.000 182 1.182
Укупно 5.000 4.701 9.701

АД “Зворник стан” Зворник

дистрибуција 2.000 1.011 3.011
снабдијевање 1.000 95 1.095

трговина и снабдијевање 1.000 107 1.107
Укупно 4.000 1.213 5.213

“Гас промет” АД Источно Сарајево - Пале
оператор транспортног система 1.000 209 1.209

транспорт 1.000 3.136 4.136
Укупно 2.000 3.345 5.345

“Бијељина гас” д.о.о. Бијељина трговина и снабдијевање 1.000 1.000
“Гас-рес” д.о.о. Бања Лука трговина и снабдијевање 1.000 10.510 11.510

“CNG Energy” д.о.о. Бања Лука трговина и снабдијевање 1.000 1.000
“Прво гасно друштво” д.о.о. Зворник трговина и снабдијевање 1.000 522 1.522

сектор нафте и деривата нафте

“Рафинерија нафте” а.д. Брод
производња деривата нафте 4.000 184.544 188.544

складиштење нафте и деривата 
нафте 2.000 2.000

Укупно 6.000 184.544 190.544

“Рафинерија уља Модрича” а.д. Модрича складиштење нафте и деривата 
нафте 2.000 2.000

УКУПНО 217.000 2.312.806 2.529.806

Корективни фактор (Кеф) износи 600 КМ, коефицијент 
прихода (KV1) износи 0,5, а јединствени коефицијент (К) 
за израчунавање варијабилног дијела регулаторне накнаде 
износи 0,0028966.

3. Корисници дозвола за обављање енергетских дјелат-
ности регулаторну накнаду из тачке 2. овог рјешења плаћају 
квартално у једнаким износима од појединачно утврђене 
годишње регулаторне накнаде на жиро рачун Регулаторне 
комисије, број 5550090026695723, код Нова банка АД Бања 
Лука, и то до краја првог мјесеца у сваком кварталу. Регу-
латорна комисија ће благовремено доставити корисницима 
дозвола обавјештење за уплату регулаторне накнаде.

4. Износ и начин плаћања регулаторне накнаде за до-
зволе које буду издате у периоду који обухвата ово рје-
шење утврдиће се приликом издавања дозвола посебним 
рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске.

5. Износ регулаторне накнаде за први квартал 2019. го-
дине, утврђен Рјешењем о привременој регулаторној нак-
нади, остаје непромијењен, а усклађивање са износом из 
овог рјешења извршиће се обавјештењем о плаћању регу-
латорне накнаде за други квартал 2019. године.

6. Ово рјешење је коначно, објављује се у “Службеном 
гласнику Републике Српске” и доставља корисницима до-
звола.

О б р а з л ож е њ е
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске 

(у даљем тексту: Регулаторна комисија) самостална је и 
непрофитна организација која је функционално независна 
од републичких органа, енергетских субјеката и корисника 
њихових производа и услуга и свих других правних и фи-
зичких лица, како је прописано одредбом члана 15. став 2. 
Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 49/09).

Одредбом члана 16. Закона о енергетици прописано је 
да Регулаторна комисија регулише и врши надзор односа 
на тржишту електричне енергије, гаса и нафте у складу са 
одредбама овог закона и надлежностима које су јој про-
писане одредбама закона у сектору електричне енергије, 
сектору природног гаса и сектору нафте и деривата нафте у 
Републици Српској, водећи рачуна о обезбјеђењу принципа 
транспарентности, недискриминације, правичности, под-
стицању конкурентности и заштити крајњих купаца.

Финансирање рада Регулаторне комисије обезбјеђује се 
из годишњих накнада од енергетских субјеката, корисника 
дозвола за обављање једне или више енергетских дјелатно-
сти и једнократних накнада за дозволе које издаје, како је 
прописано одредбом члана 24. став 1. Закона о енергетици. 
Ставом 2. истог члана утврђено је да буџет Регулаторне ко-
мисије усваја Народна скупштина Републике Српске прије 
почетка буџетске године, на њен приједлог.
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Методологијом за обрачун регулаторне накнаде (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 4/19) одређен је 
фиксни дио регулаторне накнаде и прописан начин утврђи-
вања варијабилног дијела регулаторне накнаде. Фиксни 
дио регулаторне накнаде за регулисање одређене енер-
гетске дјелатности одређује се на основу специфичности 
у погледу регулисања те дјелатности и карактеристика 
енергетских објеката корисника дозвола и не зависи од 
обима планираних или остварених пословних активности, 
односно прихода или дијела прихода корисника дозвола. 
Варијабилни дио регулаторне накнаде утврђује се, између 
осталог, на основу укупног износа годишње регулаторне 
накнаде и укупног износа фиксног дијела регулаторне нак-
наде, корективног фактора и коефицијента прихода, гдје 
је примјењиво, а на основу чега се утврђује и јединствени 
коефицијент за израчунавање варијабилног дијела регула-
торне накнаде појединачно за сваког корисника дозволе. 
Имајући у виду наведено, одлучено је као у тачки 2. диспо-
зитива овог рјешења.

Такође, Методологијом за обрачун регулаторне накнаде 
утврђено је да корисници дозвола за обављање енергетских 
дјелатности регулаторну накнаду, утврђену рјешењем Ре-
гулаторне комисије за ту годину, плаћају квартално у јед-
наким износима од појединачно утврђене годишње регула-
торне накнаде на жиро рачун Регулаторне комисије, и то 
до краја првог мјесеца у сваком кварталу, те је у складу с 
тим одлучено у тачки 3. диспозитива овог рјешења. Овом 
тачком такође је одлучено да ће Регулаторна комисија бла-
говремено корисницима дозвола доставити обавјештење за 
уплату регулаторне накнаде за сваки квартал.

Износ и начин плаћања регулаторне накнаде за дозволе 
које буду издате у 2019. години утврдиће се приликом изда-
вања дозвола посебним рјешењем Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске. Према томе, корисницима 
дозвола којима дозволе буду издате у току периода за који је 
већ донијето рјешење о регулаторној накнади за обављање 
енергетских дјелатности износ и начин плаћања регула-
торне накнаде утврђују се рјешењем о издавању дозволе, 
у складу са Методологијом, па је одлучено као у тачки 4. 
диспозитива овог рјешења.

Имајући у виду да је Буџет Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске за 2019. годину усвојен 
14.2.2019. године Одлуком Народне скупштине Републике 
Српске, број: 02/1-021-131/19, а на основу које се доноси 
Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде, Регулаторна 
комисија је ради обезбјеђења услова за функционисање у 
претходном периоду донијела Рјешење о утврђивању при-
времене регулаторне накнаде за 2019. годину, број: 01-28-
1/19/Р-101-2, од 22.1.2019. године. Наведеним рјешењем 
утврђен је износ привремене регулаторне накнаде за 2019. 
годину на основу усвојеног Буџета Регулаторне комисије 
за енергетику за 2018. годину. Имајући у виду наведено 
Рјешење о привременој регулаторној накнади и износ регу-
латорне накнaде утврђене овим рјешењем за 2019. годину, 
неопходно је извршити усклађивање износа из наведених 
рјешења онако како је наведено у тачки 5. диспозитива овог 
рјешења.

Тачка 6. диспозитива овог рјешења заснива се на одред-
би члана 25. Закона о енергетици, с обзиром на коначност и 
извршност, те на одредби члана 20. истог закона и члана 20. 
став 2. алинеја 3. Статута Регулаторне комисије за енерге-
тику Републике Српске, с обзиром на објављивање.

Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана 25. 
Закона о енергетици и на чл. 5. и 15. Закона о управним спо-
ровима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/05 
и 63/11).

Правна поука
Против овог рјешења може се покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 
дана од дана пријема Рјешења.

Број: 01-28-9/19/Р-108-64
29. марта 2019. године Предсједник,
Требиње Владислав Владичић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у предме-

ту број АП 3317/17, рјешавајући апелације Босне и Херцеговине, 
на основу члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 57 став 
(2) тачка б), члана 59 ст. (1) и (2) и члана 62 став (1) Правила Устав-
ног суда Босне и Херцеговине - пречишћени текст (“Службени гла-
сник Босне и Херцеговине”, број 94/14), у саставу:

- Златко М. Кнежевић, предсједник,
- Мато Тадић, потпредсједник,
- Мирсад Ћеман, потпредсједник,
- Валерија Галић, судија,
- Миодраг Симовић, судија,
- Сеада Палаврић, судија,
на сједници одржаној 27. фебруара 2019. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Усвајају се апелације Босне и Херцеговине.
Утврђује се повреда члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине.
Укидају се:
- Рјешење Кантоналног суда у Мостару број 07 0 Дн 012664 15 

Гж од 6. јуна 2017. године;
- Рјешење Кантоналног суда у Широком Бријегу број 08 0 Дн 

002649 17 Гж3 од 20. јуна 2017. године и
- Рјешење Кантоналног суда у Широком Бријегу број 08 0 Дн 

002819 17 Гж2 од 20. јуна 2017. године.
Предмет број 07 0 Дн 012664 15 Гж враћа се Кантоналном суду 

у Мостару, а предмети бр. 08 0 Дн 002649 17 Гж3 и 08 0 Дн 002819 
17 Гж2 Кантоналном суду у Широком Бријегу, који су дужни да 
по хитном поступку донесу нове одлуке у складу са чланом II/3е) 
Устава Босне и Херцеговине.

Налаже се Кантоналном суду у Мостару и Кантоналном суду 
у Широком Бријегу да, у складу са чланом 72 став (5) Правила 
Уставног суда Босне и Херцеговине, у року од три мјесеца од дана 
достављања ове одлуке обавијесте Уставни суд Босне и Херцего-
вине о предузетим мјерама с циљем извршења ове одлуке.

Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцего-
вине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”, 
“Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику 
Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.

О б р а з л ож е њ е
I - Увод
1. Босна и Херцеговина (у даљем тексту: апеланткиња), коју 

заступа Правобранилаштво Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Правобранилаштво), поднијела је 1. августа 2017. године апела-
цију Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни 
суд) против Рјешења Кантоналног суда у Мостару број 07 0 Дн 
012664 15 Гж од 6. јуна 2017. године и Рјешења Општинског суда 
у Мостару - Земљишнокњижни уред (у даљем тексту: Општински 
суд у Мостару) број 058-0-ДН-15-000 177-Ч од 17. септембра 2015. 
године. Апелација је заведена под бројем АП 3317/17.

2. Апеланткиња је затим 1. септембра 2017. године поднијела 
апелацију Уставном суду против Рјешења Кантоналног суда у Ши-
роком Бријегу број 08 0 Дн 002649 17 Гж3 од 20. јуна 2017. годи-
не и Рјешења Општинског суда у Љубушком - Земљишнокњижни 
уред (у даљем тексту: Општински суд у Љубушком) број 063-0-
ДН-15-001 224 од 28. новембра 2016. године. Апелација је заведена 
под бројем АП 3679/17.

3. Апеланткиња је такође 1. септембра 2017. године подније-
ла апелацију Уставном суду и против Рјешења Кантоналног суда 
у Широком Бријегу број 08 0 Дн 002819 17 Гж2 од 20. јуна 2017. 
године и Рјешења Општинског суда у Љубушком број 063-0-ДН-
16-000 124 од 5. децембра 2016. године. Апелација је заведена под 
бројем АП 3680/17.

II - Поступак пред Уставним судом
4. На основу члана 23 Правила Уставног суда, од Кантоналног 

суда у Мостару, Општинског суда у Мостару и Општине Читлук 
затражено је 10. јануара 2019. године да доставе одговоре на апе-
лацију број АП 3317/17, а од Кантоналног суда у Широком Бријегу, 
Општинског суда у Љубушком и Општине Љубушки затражено је 
31. децембра 2018. године да доставе одговоре на апелацију број 
АП 3679/17 и 18. децембра 2018. године да доставе одговоре на 
апелацију број АП 3680/17.

5. Кантонални суд у Мостару, Општински суд у Мостару и 
Општина Читлук доставили су одговоре на апелацију број АП 
3317/17 у периоду од 18. до 23. јануара 2019. године.


