
 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА                                                                                                        
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ 
 
 
Број: Р-37-35-5/12 
Датум: 26.01.2012. године 
 
 
На основу одредби члана 24. став 3. Закона о енергетици (''Службени гласник 
Републике Српске“, број 49/09), члана 26. Методологије за обрачун 
регулаторне накнаде ("Службени гласник Републике Српске", број 4/12), 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 2012. годину 
("Службени гласник Републике Српске", број 125/11), Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске на 37. редовној сједници, одржаној 26. јануара 
2012. године у Требињу,  донијела је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању регулаторне накнаде за 2012. годину 
 
 

1. Корисницима дозвола за обављање енергетских дјелатности у 
Републици  Српској  утврђује  се  регулаторна  накнада  за  2012. 
годину у укупном износу од 2.493.100,00 КМ (словима: 
двамилионачетиристотинедеведесеттрихиљаде и сто конвертибилних 
марака). 

 
2. Фиксни и варијабилни дио регулаторне накнаде, као и укупни износ 

регулаторне накнаде за 2012. годину за поједине кориснике дозвола за 
обављање енергетских дјелатности у Републици Српској утврђују се у 
износу приказаном у табели како слиједи: 

 
 

Корисник дозволе 
врста 

дозволе 

Регулаторна накнада [KM] 
фиксни 
дио 

варијабилни 
дио 

укупно 

сектор електричне енергије 

Мјешовити Холдинг 
''Електропривреда 
Републике Српске'' 

Матично предузеће а.д. 
Требиње 

трговина и 
снабдијевање 

8.000,00 48.616,00 56.616,00

МХ ЕРС ЗП ''Рудник и 
Термоелектрана '' 
Гацко, а.д. Гацко 

производња 10.000,00 455.360,00 465.360,00
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МХ ЕРС ЗП ''Рудник и 
Термоелектрана'' 

Угљевик а.д. Угљевик 
производња 10.000,00 464.484,00 474.484,00

МХ ЕРС 
ЗП''Хидроелектране на 
Требишњици'' а.д. 

Требиње 

производња 10.000,00 242.272,00 252.272,00

МХ ЕРС 
ЗП''Хидроелектране на 
Дрини'' а.д. Вишеград 

производња 10.000,00 138.848,00 148.848,00

МХ ЕРС Матично 
предузеће а.д. Требиње 
ЗП ''Хидроелектране на 
Врбасу'' а.д. Мркоњић 

Град 

производња 10.000,00 67.360,00 77.360,00

МХ ЕРС 
ЗП''Електрокрајина'' а.д. 

Бања Лука 

дистрибуција 10.000,00 242.368,00 252.368,00

снабдијевање 4.000,00 27.836,00 31.836,00

Укупно 14.000,00 270.204,00 284.204,00

МХ ЕРС ЗП ''Електро 
Бијељина'' а.д. 

Бијељина 

дистрибуција 10.000,00 106.488,00 116.488,00
снабдијевање 4.000,00 13.032,00 17.032,00
производња 500,00 1.728,00 2.228,00

Укупно 14.500,00 121.248,00 135.748,00

МХ ЕРС ЗП '' Електро- 
Добој'' а.д. Добој 

дистрибуција 10.000,00 79.744,00 89.744,00
снабдијевање 4.000,00 10.036,00 14.036,00

Укупно 14.000,00 89.780,00 103.780,00

МХ ЕРС 
ЗП''Електродистрибуциј

а'' а.д. Пале 

дистрибуција 10.000,00 65.756,00 75.756,00
снабдијевање 4.000,00 6.544,00 10.544,00
производња 500,00 11.172,00 11.672,00

Укупно 14.500,00 83.472,00 97.972,00

МХ ЕРС ЗП ''Електро- 
Херцеговина'' а.д. 

Требиње 

дистрибуција 10.000,00 44.488,00 54.488,00
снабдијевање 4.000,00 4.672,00 8.672,00

Укупно 14.000,00 49.160,00 63.160,00

"Елинг МХЕ" д.о.о. 
Теслић 

производња 500,00 872,00 1.372,00

''ЕРС'' д.о.о. Мале 
хидроелектране Бања 

Лука 
производња 500,00 488,00 988,00

"БОБАР ТАУБИНГЕР 
ЕЛЕКТРИК" д.о.о. Брод 

на Дрини  - Фоча 
производња 500,00 952,00 1.452,00

''Енерголинија'' д.о.о. 
Зворник 

производња 2.000,00 6.780,00 8.780,00
трговина и 

снабдијевање 
4.000,00 0,00 4.000,00

Укупно 6.000,00 6.780,00 12.780,00
"ENERGY FINANCING 
TEAM" д.о.о. Требиње 

трговина и 
снабдијевање 

8.000,00 79.804,00 87.804,00

ДОО ''РУДНАП'' Бања 
Лука 

трговина и 
снабдијевање 

8.000,00 7.440,00 15.440,00

Фабрика глинице 
"Бирач"    a.д. Зворник 

трговина и 
снабдијевање 

8.000,00 0,00 8.000,00
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сектор природног гаса 

''Сарајево гас'' а.д. 
Источно Сарајево 

 
 

транспорт 1.000,00 3.536,00 4.536,00
дистрибуција 2.000,00 1.768,00 3.768,00
снабдијевање 1.000,00 400,00 1.400,00
трговина и 

снабдијевање 
1.000,00 532,00 1.532,00

Укупно 5.000,00 6.236,00 11.236,00

 
''Зворник стан'' а.д. 

Зворник 
 
 

дистрибуција 2.000,00 1.668,00 3.668,00

снабдијевање 1.000,00 52,00 1.052,00
трговина и 

снабдијевање 
1.000,00 996,00 1.996,00

Укупно 4.000,00 2.716,00 6.716,00

 
''Гас промет'' а.д. 
Источно Сарајево 

 

оператор 
транспортног 

система 
1.000,00  

транспорт 1.000,00  
трговина и 

снабдијевање 
1.000,00  

Укупно 3.000,00 2.532,00 5.532,00

сектор нафте и деривата нафте 

"Рафинерија нафте" 
а.д. Брод 

 

производња 
деривата 
нафте 

4.000,00  

складиштење 
нафте  и 
деривата 
нафте 

2.000,00  

Укупно 6.000,00 173.976,00 179.976,00

"Рафинерија уља 
Модрича" а.д. Модрича 

складиштење 
нафте  и 
деривата 
нафте 

2.000,00 0,00 2.000,00

УКУПНО  180.500,00 2.312.600,00 2.493.100,00

 
Јединствени коефицијент за израчунавање варијабилног дијела 
регулаторне накнаде за 2012. годину износи 0.0044325. 

 
3. Корисници дозвола за обављање енергетских дјелатности регулаторну 

накнаду из тачке 2. овог рјешења плаћају квартално на жиро рачун 
Регулаторне комисије, у износима који ће се прецизирати 
обавјештењем за уплату. 

 
4. Износ и начин плаћања регулаторне накнаде за дозволе које буду 

издате током 2012. године, утврдиће се рјешењем о издавању дозволе 
за обављање енергетске дјелатности. 

 
5. Oбавезe корисника дозвола утврђене у тачки 2. овог рјешења, 

умањиће се за неутрошена средства из буџета Регулаторне комисије 
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за 2011. годину, оним корисницима дозвола који су плаћали 
регулаторну накнаду за 2011. годину. 

 
6. Ово рјешење је коначно, објављује се у ''Службеном гласнику 

Републике Српске'' и доставља корисницима дозвола. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У смислу одредбе члана 15. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник 
Републике Српске“, број 49/09), Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), је самостална и 
непрофитна организација која је функционално независна од републичких 
органа, енергетских субјеката и корисника њихових производа и услуга, као и 
свих других правних и физичких лица. 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 прописане 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, подстицању 
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 дјелатности 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 комисије усваја Народна 
скупштина Републике Српске прије почетка буџетске године, на њен 
приједлог.    

Регулаторна накнада за 2012. годину у укупном износу 2.493.100,00 КМ је 
утврђена на основу Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске за 2012. годину, који је усвојила Народна скупштина Републике 
Српске Одлуком број 01-1882/11  која је донесена на 13. сједници Народне 
скупштине одржаној 29. новембра 2011. године и објављена у "Службеном 
гласнику Републике Српске", број 125/11. 

У циљу остварења наведених принципа правичности, транспарентности и 
недискриминације приликом утврђивања износа регулаторне накнаде 
појединим корисницима дозвола, Регулаторна комисија је донијела 
Методологију за обрачун регулаторне накнаде - у даљем тексту: 
Методологија ("Службени гласник Републике Српске", број 4/12). 

Фиксни дио регулаторне накнаде из тачке 2. овог рјешења, утврђен је на 
основу одредбе члана 8. Методологије у којој су прописани износи фиксног 
дијела за све врсте дозвола за обављање енергетске дјелатности.  

Варијабилни дио регулаторне накнаде из тачке 2. овог рјешења, утврђен је на 
основу одредби члана 10.-25. Методологије.  
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Јединствени коефицијент за израчунавање варијабилног дијела регулаторне 
накнаде из тачке 2. овог рјешења, утврђен је на основу одредби члана 9. 
Методологије. 

 

Корисницима дозвола за обављање енергетских дјелатности, које буду 
издате током 2012. године, износ регулаторне накнаде и начин њеног 
плаћања утврдиће се рјешењем о издавању дозволе, а на основу одредби 
члана 28. Методологије. 
 
С обзиром да је Регулаторна комисија непрофитна организација и не исказује 
добит, тачком 5. овог рјешења утврђен је начин поврата вишка прихода над 
расходима корисницима дозвола, а на основу одредби члана 29. 
Методологије. 
 
Тачка 6. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби 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 
енергетику Републике Српске с обзиром на објављивање.  
 
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици 
и члана 5. i 15. Закона о управним споровима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 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.   

 
Достављено:                                                                                 Предсједник                              
 
- корисницима дозвола                                                           Миленко Чокорило 
- "Службени гласник Републике Српске";                               
-  интернет страница; 
- а/а.  
 
  


