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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-430-4/15/Р-118-228  
Датум: 26.11.2015. године                                                                 

На основу члана 9. став 2. тачка г), Закона о нафти и дериватима нафте 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 36/09 и 102/12), члана 190. став 1. и 
2.  Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", 
број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. став 3. тачка 4. Статута Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (''Службени 
гласник Републике Српске'' број 6/10), члана 33. став 1. тачка г) и члана 43. став 
1. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 59/10) и члана 21. став 1. 
Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'' број 
39/10 и 65/13), одлучујући по захтјеву Акционарског друштва "Рафинерија нафте 
Брод" за издавање дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и 
деривата нафте, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 118. 
редовној сједници одржаној 26.11.2015. године у Требињу, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о издавању дозволе за обављање дјелатности  

складиштења нафте и деривата  нафте 
 

1. Усваја се захтјев Акционарског друштва "Рафинерија нафте Брод" број 
1606/15 од 12.08.2015. године за издавање дозволе за обављање 
дјелатности складиштења нафте и деривата нафте. 

2. Дозвола за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте 
издаје се на период важења од 10 година, почев од дана 26.11.2015. 
године.  

3. Саставни дио овог Рјешења је Дозвола за обављање дјелатности 
складиштења нафте и деривата нафте и Услови дозволе за обављање 
дјелатности складиштења нафте и деривата нафте, регистарски број 01-
430-04-3/02-1/15.  

4. Корисник дозволе je обавезан плаћати регулаторну накнаду у периоду 
важења дозволе, у року и на начин утврђен посебним рјешењем 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.  

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службени 
гласник Републике Српске'' и интернет страници Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Акционарско друштво "Рафинерија нафте Брод" (у даљем тексту: подносилац 
захтјева ), поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) на прописаном обрасцу Захтјев за издавање 
дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте број 
1606/15 од 12.08.2015.године, са претећом документацијом и доказима, а који је 
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примљен у Регулаторној комисији дана 20.08.2015. године и заведен под бројем 
01-430-1/15. Иначе, подносилац захтјева је до сада био корисник дозволе за 
обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте, која је издата 
рјешењем Регулаторне комисије број 01-535-16/10 од 26.11.2010. године на период 
од пет година. С обзиром да наведена дозвола истиче 26.11.2015. године, 
подносилац захтјева је у складу са одредбама члана 64. Правилника о издавању 
дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13) - у даљем 
тексту: Правилник, благовремено поднио захтјев за издавање нове дозволе за 
обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте. 

Након прегледа захтјева и приложене документације, а на основу одредбе члана 
15. Правилника, Регулаторна комисија је дана 19.10.2015. године обавијестила 
подносиоца о комплетности захтјева и истог дана објавила обавјештење за јавност 
на својој интернет страници, огласној табли и дневним новинама о поднесеном 
захтјеву одредивши рок за достављање коментара јавности, те су дате 
информације о подношењу захтјева за стицање статуса умјешача. До истека рока 
остављеног у обавјештењу за јавност, Регулаторној комисији нису достављени 
коментари на захтјев за издавање дозволе, нити захтјеви за стицање статуса 
умјешача.  

На основу члана 17. Правилника, Регулаторна комисија је на 117. редовној 
сједници одржаној 04.11.2015. године утврдила нацрт дозволе за обављање 
дјелатности складиштења нафте и деривата нафте и донијела закључак да се у 
поступку јавног разматрања ове дозволе, одржи општа расправа у Броду дана 
13.11.2015. године, ради разматрања услова дозволе и прибављања коментара, 
како подносиоца захтјева, тако и јавности на нацрт дозволе. Закључком је такође  
одређено да се коментари на нацрт дозволе као и захтјеви за стицање статуса 
умјешача могу доставити у писаној форми до 16.11.2015. године. O одржавању 
опште расправе о нацрту дозволе и периоду за доставу коментара и захтјева за 
стицање статуса умјешача Регулаторна комисија је обавијестила подносиоца 
захтјева и објавила обавјештење за јавност у дневним новинама. 

Општa расправa је одржана у заказано вријеме и истој су, поред представника 
Регулаторне комисије, присуствовали представници подносиоца захтјева. На 
расправи су усмене коментаре на нацрт дозволе изнијели представници 
подносиоца захтјева, а коментари су се односили на период важења дозволе. 
Подносилац захтјева сматра да је период важења дозволе од пет година, који је 
утврђен у нацрту дозволе кратак, те је у коментарима предложио период важења 
дозволе од 15 година, о чему је доставио образложење у писаној форми.  

Након одржане опште расправе, приједлог дозволе са извјештајем са опште 
расправе и ставовима по коментарима, достављен је подносиоцу захтјева и 
остављен му је рок до 23.11.2015. године за достављање коментара на ове акте. У 
остављеном року подносилац захтјева је доставио коментаре актoм број 2159/15 у 
којем је поново тражено да се дозволе издају на период важења 15 година. 

Регулаторна комисија је на 118. редовној сједници одржаној 26.11.2015. године у 
Требињу, разматрала приједлог рјешења о издавању дозволе, укључујући 
приједлог услова дозволе, извјештај са опште расправе, ставове по поднесеним 
коментарима, као и осталу документацију, на основу чега је утврђено да су се у 
овом случају испунили услови за усвајање захтјева за издавање дозволе за 
обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте, те је одлучено као 
у тачки 1. и 3. диспозитива овог рјешења. 

Имајући у виду одредбу члана 13. став 2. Закона о нафти и дериватима нафте, 
којом  је  прописано  да се дозвола за обављање  дјелатности  издаје на период од 




