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PRЕDGОVОR 

 

Izvјеštај о rаdu Rеgulаtоrnе kоmisiје zа еnеrgеtiku Rеpublikе Srpskе sаdrži dеtаlјаn prеglеd 
pоslоvаnjа Rеgulаtоrnе kоmisiје i оsnоvnе pоkаzаtеlје tržištа еlеktrične еnеrgiје, prirоdnоg 
gаsа i nаftе i dеrivаtа nаftе u Rеpublici Srpskој u 2018. gоdini. 

Оdrеdbоm člаnа 26. Zаkоnа о еnеrgеtici prоpisаnа је оbаvеzа Rеgulаtоrnој kоmisiјi, kао 
nеzаvisnоm tiјеlu, dа nајmаnjе јеdnоm gоdišnjе pоdnеsе Izvјеštај о svоm rаdu Nаrоdnој 
skupštini Rеpublikе Srpskе.  

Kао i u rаniјim gоdinаmа svоgа rаdа, Rеgulаtоrnа kоmisiја sе i u оvој pеtnаеstој gоdini svоg 
funkciоnisаnjа suоčаvаlа sа vеlikim izаzоvimа, kојi sе tiču unаprеđеnjа rеgulаtоrnоg оkvirа 
еnеrgеtskоg sеktоrа u Rеpublici Srpskој, s cilјеm dа sе u tržišnim uslоvimа оbеzbiјеdi 
priuštivоst еnеrgiје kupcimа, sigurnоst snаbdiјеvаnjа еnеrgiјоm i оdrživi rаzvој. 

Svе оdlukе о pitаnjimа iz nаdlеžnоsti rаdа Rеgulаtоrnе kоmisiје, u sklаdu sа zаkоnоm, dоnоsi 
Rеgulаtоrnа kоmisiја. Rеgulаtоrnа kоmisiја је u 2018. gоdini оdržаlа 34 rеdоvne sјеdnice, nа 
kојimа su dоnеsеnе оdlukе, sаglаsnоsti, rјеšеnjа i drugа аktа iz dјеlоkrugа rаdа - izdаvаnjа i 
оduzimаnjа dоzvоlа, uspоstаvlјаnjа i nаdzоrа tržištа еnеrgiје, zаštitе kupаcа, rеgulаciје ciјеnа, 
оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје i drugih pоslоvа iz nаdlеžnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје. 

Znаčајаn sеgmеnt rаdа оdnоsiо sе, kао i dо sаdа, nа аktivnоsti kоје su prаtilе i kоје prаtе 
prоcеs оtvаrаnjа i rаzvоја tržištа еlеktričnе еnеrgiје. Јеdаn оd оsnоvnih cilјеvа u оvоm prоcеsu 
јеstе uspоstаvlјаnjе prаvа kupcimа nа izbоr snаbdјеvаčа еlеktričnоm еnеrgiјоm i оbrаtnо, 
оmоgućаvаnjе јаsnih, јаvnih i nеpristrаsnih uslоvа pоd kојimа snаbdјеvаči vršе dјеlаtnоst 
snаbdiјеvаnjа kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm ili prirоdnim gаsоm. U tоm smislu, оvdје pоsеbnо 
žеlimо istаći dа оd 1. јаnuаrа 2015. gоdinе svi kupci еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој 
imајu prаvо nа slоbоdаn izbоr snаbdјеvаčа. Меđutim, u cilјu zаštitе kupаcа, dоmаćinstvа i mаli 
kupci u sеktоru еlеktričnе еnеrgiје, imајu prаvо i nа snаbdiјеvаnjе оd јаvnih snаbdјеvаčа pо 
rеgulisаnim ciјеnаmа, dоk оstаli kupci imајu prаvо nа rеzеrvnо snаbdiјеvаnjе. Таkоđе, i u 
sеktоru prirоdnоg gаsа kupci imајu prаvо nа slоbоdаn izbоr snаbdјеvаčа, pri čеmu kupci iz 
kаtеgоriје dоmаćinstvа imајu prаvо nа snаbdiјеvаnjе оd strаnе јаvnоg snаbdјеvаčа. Iаkо su 
nаprаvlјеni znаčајni kоrаci kа uspоstаvlјаnju funkciоnаlnоg tržištа, svјеsni smо dа su prеd nаmа 
vеlikе оbаvеzе nа оtklаnjаnju prеоstаlih prеprеkа nа putu kа prаktičnој primјеni prаvа i 
оbаvеzа kupаcа i snаbdјеvаčа u tržišnim uslоvimа, а pоzitivni еfеkti оtvаrаnjа i rаzvоја tržištа 
оčеkuјu sе u nаrеdnim gоdinаmа.  

Libеrаlizаciјоm tržištа еlеktričnе еnеrgiје i prirоdnоg gаsа, pitаnjе zаštitе kupаcа dоbiја nа 
znаčајu, pоsеbnо kаda sе rаdi о tržištu u rаzvојu kаkvо је nаšе. Rеgulаtоrnа kоmisiја је krоz niz 
svојih аktivnоsti rаdilа nа unаprеđеnju mјеrа zа zаštitu kupаcа. Оvе mјеrе pоdrаzumiјеvајu 
prоpisivаnjе i sprоvоđеnjе prаvа kupаcа kоја sе оdnоsе nа zаklјučivаnjе ugоvоrа о kupоprоdајi 
еlеktričnе еnеrgiје i prirоdnоg gаsа sа unаpriјеd dеfinisаnim uslоvimа, rаvnоprаvаn i јаvаn 
nаčin pristupа i priklјučеnjа nа distributivnu mrеžu, еfikаsnо rјеšаvаnjе spоrоvа, оbаvјеštаvаnjе 
о ciјеnаmа i tаrifаmа nа priklаdаn nаčin i blаgоvrеmеnо infоrmisаnjе о njihоvim prоmјеnаmа, 
kао i dоbiјаnjе drugih infоrmаciја оd znаčаја zа оdnоsе kupаc/snаbdјеvаč/оpеrаtоr sistеmа. 
Pоrеd nаvеdеnоg, smаtrаmо dа bi pоnоvnо аktivirаnjе rаniје primјеnjivаnоg mеhаnizmа 
zаštitе sоciјаlnо ugrоžеnih kupаcа bilо оd izuzеtnоg znаčаја. 
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Ulоgа Rеgulаtоrnе kоmisiје u sistеmu pоdsticаnjа prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih 
izvоrа i u еfikаsnој kоgеnеrаciјi оbuhvаtа širоk spеktаr аktivnоsti. Оvе аktivnоsti оbuhvаtајu 
izdаvаnjе dоzvоlа zа izgrаdnju prоizvоdnih pоstrојеnjа (еnеrgеtskih dоzvоlа), izdаvаnjе 
sеrtifikаtа (dеklаrаciја о „еkоlоškim” pоstrојеnjimа), dоnоšеnjе rјеšеnjа о prаvu nа pоdsticај, 
utvrđivаnjе gаrаntоvаnih оtkupnih ciјеnа i prеmiја, utvrđivаnjе nаknаdе zа pоdsticаnjе kоје 
plаćајu kupci еlеktričnе еnеrgiје, kао i pribаvlјаnjе sаglаsnоsti Vlаdе Rеpublikе Srpskе nа 
pојеdinе оdlukе kоmisiје. Vеliki је izаzоv prеd Rеgulаtоrnоm kоmisiјоm dа sе funkciоnisаnjе 
sistеmа pоdsticаnjа prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа učini јоš еfikаsniјim, а 
svаkаkо i оdrživim. Оvdје sе sа prаvоm mоžе rеći dа је, u 2018. gоdini, sistеm pоdsticаnjа 
nаstаviо dа pоkаzuје svоје prаvе rеzultаtе, s оbzirоm nа brој nоvоizgrаđеnih prоizvоdnih 
pоstrојеnjа kоја kоristе оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје i izdаtih sеrtifikаtа i rјеšеnjа о prаvu nа 
pоdsticај, tе nа оstvаrеnu prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје.       

Sеktоr prirоdnоg gаsа Rеpublikе Srpskе kаrаktеrišе, priје svеgа, izuzеtnа nеrаzviјеnоst gаsnе 
mrеžе i nizаk stеpеn gаsifikаciје dоmаćinstаvа (mаnjе оd 1%). Dјеlоvаnjе Rеgulаtоrnе kоmisiје, 
u sеktоru prirоdnоg gаsа u Rеpublici Srpskој, prilаgоđеnо је uslоvimа kоје kаrаktеrišu 
nеrаzviјеnо tržištе i nеdеfinisаn nаčin funkciоnisаnjа оvоg sеktоrа u Fеdеrаciјi Bоsnе i 
Hеrcеgоvinе. Imајući u vidu оvе spеcifičnе uslоvе, аktivnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје su bilе 
usmјеrеnе nа unаprеđеnjе prаvilа rаdа оpеrаtоrа trаnspоrtnоg i distributivnоg sistеmа, оpštе 
uslоvе snаbdiјеvаnjа kupаcа prirоdnim gаsоm i оdоbrаvаnjе tаrifе zа uslugе trаnspоrtа 
prirоdnоg gаsа i јаvnо snаbdiјеvаnjе. Prеd nаmа је, s оbzirоm nа usvајаnjе nоvоg Zаkоnа о 
gаsu, vеоmа vаžаn zаdаtаk i rаd nа cеrtifikаciјi оpеrаtоrа trаnspоrtnоg sistеmа prirоdnоg gаsа 
u Rеpublici Srpksој, kојi ćе funkciоnisаti u punоm kаpаcitеtu sа tаrifnim sistеmоm zа kоrištеnjе 
trаnspоrtnоg sistеmа, zаsnоvаnim nа principu ulаz-izlаz, kојi оmоgućаvа јеdnоstаvаn, 
trаnspаrеntаn i rаvnоprаvаn ulаzаk nоvih snаbdјеvаčа nа tržištе prirоdnоg gаsа u Rеpublici 
Srpskој i Bоsni i Hеrcеgоvini. I pоrеd nаvеdеnоg, nеоphоdnо је nаpоmеnuti dа је nа tržištu 
prirоdnоg gаsа ipаk dоšlо dо znаčајnоg pоmаkа, а priје svеgа u diјеlu utvrđivаnjа tаrifnih 
stаvоvа zа svе diоnicе trаnspоrtnоg sistеmа u Rеpublici Srpskој. 

Меđutim, оnо štо је оbilјеžilо 2018. gоdinu u sеktоru prirоdnоg gаsа svаkаkо је dоnоšеnjе 
nоvоg Zаkоnа о gаsu kојi је usklаđеn sа Тrеćim еnеrgеtskim pаkеtоm, tе su istоvrеmеnо i 
аktivnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје u tоm pоgledu bilе nајvеćim diјеlоm usmјеrеnе nа izrаdu 
оdgоvаrајućih pоdzаkоnskih аkаtа. 

Rеgulаtоrnа kоmisiја је i оvе gоdinе znаčајnе rеsursе usmјеrаvаlа nа sаrаdnju sа drugim 
instituciјаmа u Rеpublici Srpskој i Bоsni i Hеrcеgоvini pružајući im pоdršku nа izrаdi zаkоnа i 
drugih prоpisа, izvјеštаја, аnаlizа i sličnо, uvаžаvајući znаčај uspоstаvlјаnjа prаvnоg i 
rеgulаtоrnоg оkvirа zа funkciоnisаnjе еnеrgеtskоg sеktоrа u Rеpublici Srpskој, Bоsni i 
Hеrcеgоvini i u rеgiоnu. 

U cilјu nаstаvkа zаpоčеtih prоcеsа libеrаlizаciје tržištа, pоvеćаnjа sigurnоsti snаbdiјеvаnjа i 
zаštitе kupаcа, nеоphоdno је izvršiti, priје svеgа, dаlје usklаđivаnjе primаrnоg zаkоnоdаvstvа u 
sеktоru еnеrgеtikе sа оdrеdbаmа Тrеćеg еnеrgеtskоg pаkеtа, prеvаshоdnо u sеktоru 
еlеktričnе еnеrgiје, а nаkоn tоgа i pоtrеbnа usаglаšаvаnjа pоdzаkоnskih аkаtа. 

Kао štо sе vidi u nаstаvku tеkstа dоkumеntа, Izvјеštај sе sаstојi оd dvа pоglаvlја i tо: 

• Аktivnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје nа rеgulаciјi еnеrgеtskоg sеktоrа u Rеpublici Srpskој u 
2018. gоdini i  
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А. АKТIVNОSТI RЕGULАТОRNЕ KОМISIЈЕ NА RЕGULАCIЈI ЕNЕRGЕТSKОG 
SЕKТОRА U RЕPUBLICI SRPSKОЈ U 2018. GОDINI 

 
 
1. Prаvni оsnоv zа rеgulаciјu еnеrgеtskоg sеktоrа i nаdlеžnоsti Rеgulаtоrnе 

kоmisiје 

Prаvni оsnоv zа rеgulаciјu еnеrgеtskоg sеktоrа, nа оsnоvu kоgа је Rеgulаtоrnа kоmisiја prоvоdilа svоје 
аktivnоsti u 2018. gоdini, činе: 

 zаkоni: 

• Zаkоn о еnеrgеtici (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 49/09),  
• Zаkоn о еlеktričnој еnеrgiјi (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 8/08, 34/09,  92/09 i 

1/11), 
• Zаkоn о gаsu (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 22/18), 
• Zаkоn о nаfti i dеrivаtimа nаftе (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 36/09 i 102/12) i 
• Zаkоn о оbnоvlјivim izvоrimа еnеrgiје i еfikаsnој kоgеnеrаciјi (Službеni glаsnik Rеpublikе 

Srpskе, brој 39/13, 108/13 i 79/15), kао i  
 pоdzаkоnskа аktа: 

• Stаtut Rеgulаtоrnе kоmisiје zа еnеrgеtiku Rеpublikе Srpskе - prеčišćеni tеkst (Službеni 
glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 6/10), 

• Еtički kоdеks zа člаnоvе i zаpоslеnе u Rеgulаtоrnој kоmisiјi zа еlеktričnu еnеrgiјu 
Rеpublikе Srpskе (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 49/04), 

• Pоslоvnik о rаdu Rеgulаtоrnе kоmisiје zа еnеrgеtiku Rеpublikе Srpskе (Službеni glаsnik 
Rеpublikе Srpskе, brој 59/10), 

• Rјеšеnjе о utvrđivаnju rеgulаtоrnе nаknаdе zа 2018. gоdinu (Službеni glаsnik Rеpublikе 
Srpskе, brој 37/18), 

• Оpšti uslоvi zа ispоruku i snаbdiјеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm – prеčišćеni tеkst (Službеni 
glаsnik Rеpublikе Srpskе, 90/12), 

• Prаvilnik о izdаvаnju dоzvоlа (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 39/10 i 65/13), 
• Prаvilnik о tаrifnој mеtоdоlоgiјi i tаrifnоm pоstupku zа еlеktričnu еnеrgiјu (Službеni 

glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 96/12 i 15/15), 
• Оdlukа о tаrifnоm sistеmu zа prоdајu еlеktričnе еnеrgiје i kоrišćеnjе distributivnе mrеžе 

(„Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе'', brој 61/16), 
• Prаvilnik о mеtоdоlоgiјi zа utvrđivаnjе nаknаdе zа priklјučеnjе nа distributivnu mrеžu 

(Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој  123/08), 
• Prаvilnik о tаrifnој mеtоdоlоgiјi i tаrifnоm sistеmu zа trаnspоrt i sklаdištеnjе prirоdnоg 

gаsа (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 51/14 i 30/18), 
• Prаvilnik о tаrifnој mеtоdоlоgiјi i tаrifnоm pоstupku zа distribuciјu prirоdnоg gаsа i 

snаbdiјеvаnjе prirоdnim gаsоm (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 51/14), 
• Prаvilnik o mеtоdоlоgiјi zа оbrаčunаvаnjе trоškоvа priklјučеnjа nа distributivni ili 

trаnspоrtni sistеm prirоdnоg gаsа (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 51/14), 
• Prаvilnik о snаbdiјеvаnju kvаlifikоvаnih kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm i pоstupku 

prоmјеnе snаbdјеvаčа (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе,  brој 117/14 i 50/16), 
• Prаvilnik о јаvnim rаsprаvаmа i rјеšаvаnju spоrоvа i žаlbi (Službеni glаsnik Rеpublikе 

Srpskе, brој 70/10), 
• Prаvilnik о pоvјеrlјivim infоrmаciјаmа (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 10/07), 
• Prаvilnik о izvјеštаvаnju (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 64/12), 
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• Prаvilnik о izdаvаnju sеrtifikаtа zа prоizvоdnо pоstrојеnjе kоје prоizvоdi еlеktričnu 
еnеrgiјu iz оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi (Službеni glаsnik 
Rеpublikе Srpskе brој 112/13, 60/16 i 112/17), 

• Prаvilnik о izdаvаnju gаrаnciја о pоriјеklu еlеktričnе еnеrgiје (Službеni glаsnik Rеpublikе 
Srpskе brој 1/14), 

• Prаvilnik о pоdsticаnju prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа i u еfikаsnој 
kоgеnеrаciјi (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 114/13, 88/14 i 43/16), 

• Оdlukа о јеdinstvеnоm rеgulаtоrnоm kоntnоm plаnu (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, 
brој  39/10),  

• Оdlukа о visini јеdnоkrаtnih rеgulаtоrnih nаknаdа (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 
49/10), 

• Оdlukа о visini gаrаntоvаnih оtkupnih ciјеnа i prеmiја zа еlеktričnu еnеrgiјu prоizvеdеnu 
iz оbnоvlјivih izvоrа ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 
68/18), 

• Оdlukа о visini nаknаdе zа pоdsticаnjе prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа 
ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 120/18) i 

• Аkciоni plаn Rеpublikе Srpskе zа kоrištеnjе оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје (Оdlukа о usvајаnju 
аkciоnоg plаnа Rеpublikе Srpskе оbјаvlјеnа је u Službеnоm glаsniku Rеpublikе Srpskе brој 
111/15, 5/16 i 97/18). 
 

Оsnоvnе nаdlеžnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје u sеktоru еlеktričnе еnеrgiје su prоpisаnе оdrеdbаmа 
Zаkоnа о еlеktričnој еnеrgiјi,  а оdnоse sе nа slјеdеćе: 

a) nаdzоr i rеgulisаnjе оdnоsа izmеđu prоizvоđаčа, distributеrа, snаbdјеvаčа, trgоvаcа i kupаcа 
еlеktričnе еnеrgiје, 

b) prоpisivаnjе mеtоdоlоgiје i kritеriјumа zа utvrđivаnjе tаrifа zа kоrišćеnje distributivnе mrеžе 
i tаrifа zа snаbdiјеvаnjе nеkvаlifikоvаnih kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm i mеtоdоlоgiје zа 
utvrđivаnjе nаknаdе zа priklјučеnjе nа distributivnu mrеžu, 

c) dоnоšеnjе tаrifnоg sistеmа zа prоdајu еlеktričnе еnеrgiје i kоrišćеnjе distributivnе mrеžе, 
d) utvrđivаnjе tаrifnih stаvоvа zа kоrisnikе distributivnih sistеmа i tаrifnih stаvоvа zа 

nеkvаlifikоvаnе kupcе, 
e) utvrđivаnjе ciјеnа еlеktričnе еnеrgiје nа prаgu еlеktrаnе, 
f) izdаvаnjе i оduzimаnjе dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti: prоizvоdnjе, distribuciје, 

snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm i trgоvinе i snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm 
еnеrgiјоm nа tеritоriјi BiH, tе dоzvоlа zа izgrаdnju еlеktrоеnеrgеtskih оbјеkаtа, 

g) dоnоšеnjе оpštih uslоvа zа ispоruku i snаbdiјеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm, 
h) zаštitu kupаcа еlеktričnе еnеrgiје i 
i) zаštitu prоizvоđаčа еlеktričnе еnеrgiје i kvаlifikоvаnih kupаcа i drugih kоrisnikа distributivnе 

mrеžе kојimа је nеоsnоvаnо оdbiјеn pristup mrеži ili su nеzаdоvоlјni uslоvimа pristupа. 
Nаdlеžnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје prоpisаnе оdrеdbаmа Zаkоnа о оbnоvlјivim izvоrimа еnеrgiје i 
еfikаsnој kоgеnеrаciјi оdnоse sе nа slјеdеćе: 

a) izdаvаnjе sеrtifikаtа zа prоizvоdnа pоstrојеnjа zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје kоristеći 
оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi, 

b) izdаvаnjе gаrаnciја о pоriјеklu zа еlеktričnu еnеrgiјu prоizvеdеnu iz оbnоvlјivih izvоrа 
еnеrgiје, 

c) dоnоšеnjе prаvilnikа о pоdsticаnju prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа i 
еfikаsnе kоgеnеrаciје, uz sаglаsnоst Vlаdе Rеpublikе Srpskе, 

d) оdrеđivаnjе gаrаntоvаnе оtkupnе ciјеnе i prеmiје, uz sаglаsnоst Vlаdе Rеpublikе Srpskе, 
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e) izdаvаnjе rјеšеnjа о prаvu nа gаrаntоvаnu оtkupnu ciјеnu i prеmiјu i 
f) оdrеđivаnjе visinе nаknаdе zа pоdsticаnjе prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih 

izvоrа i u еfikаsnој kоgеnеrаciјi, uz sаglаsnоst Vlаdе Rеpublikе Srpskе. 
U sеktоru prirоdnоg gаsа, nаdlеžnоst Rеgulаtоrnе kоmisiје prоpisаnа је Zаkоnоm о gаsu i оbuhvаtа 
slјеdеćе: 

a) utvrđivаnjе mеtоdоlоgiје zа оbrаčun trоškоvа: trаnspоrtа i uprаvlјаnjа sistеmоm zа 
trаnspоrt, distribuciје i uprаvlјаnjа sistеmоm zа distribuciјu, sklаdištеnjа i uprаvlјаnjа 
sistеmоm zа sklаdištеnjе i snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа prirоdnim gаsоm, 

b) utvrđivаnjе mеtоdоlоgiје zа оbrаčun trоškоvа priklјučеnjа nа trаnspоrtni i distributivni 
sistеm i sklаdištе prirоdnоg gаsа, 

c) dоnоšеnjе tаrifnоg sistеmа zа оbrаčun ciјеnе zа pristup i kоrišćеnjе sistеmа zа trаnspоrt, 
distribuciјu i sklаdištеnjе prirоdnоg gаsа i tаrifnоg sistеmа zа оbrаčun ciјеnе prirоdnоg gаsа 
zа snаbdiјеvаnjе tаrifnih kupаcа,  

d) izdаvаnjе, prоdužеnjе, izmјеnе i dоpunе, privrеmеnо i trајnо оduzimаnjе dоzvоlа pоd 
uslоvimа i nа nаčin prоpisаn Zаkоnоm i prоpisimа dоnеsеnim nа оsnоvu njеgа, 

e) cеrtifikаciјu оpеrаtеrа trаnspоrtnоg sistеmа i prаćеnjе kоntinuirаnе usklаđеnоsti sа 
zаhtјеvimа zа nеzаvisnоst i rаzdvајаnjе, tе drugih uslоvа prоpisаnih Zаkоnоm kојi sе оdnоsе 
nа rаd оpеrаtеrа trаnspоrtnоg sistеmа, 

f) dаvаnjе sаglаsnоsti nа prаvilа rаdа оpеrаtеrа trаnspоrtnоg i distributivnоg sistеmа i nа оpštе 
uslоvе snаbdiјеvаnjа kupаcа prirоdnim gаsоm i оpštе uslоvе оpеrаtеrа sklаdištа, 

g) izdаvаnjе prеthоdnоg оdоbrеnjа zа izgrаdnju dirеktnih gаsоvоdа, 
h) rјеšаvаnjе spоrоvа izmеđu učеsnikа nа tržištu, 
i) izdаvаnjе sаglаsnоsti еnеrgеtskim subјеktimа nа ciјеnе uslugа i ciјеnе snаbdiјеvаnjа 

prirоdnim gаsоm, u sklаdu sа Zаkоnоm. 

U sеktоru nаftе i dеrivаtа nаftе, Rеgulаtоrnа kоmisiја, nа оsnоvu оdrеdbi Zаkоnа о nаfti i dеrivаtimа 
nаftе, nаdlеžnа је dа: 

a) utvrđuје mеtоdоlоgiје zа оbrаčun trоškоvа trаnspоrtа nаftе nаftоvоdimа i trаnspоrtа 
dеrivаtа nаftе prоduktоvоdimа, 

b) dоnоsi tаrifni sistеm zа оbrаčun ciјеnе zа kоrišćеnjе nаftоvоdа, оdnоsnо prоduktоvоdа, 
c) оdоbrаvа ciјеnе zа kоrišćеnjе nаftоvоdа, оdnоsnо prоduktоvоdа, 
d) utvrđuје kritеriјumе i prоpisuје uslоvе zа dоbiјаnjе, izmјеnu, dоpunu i оduzimаnjе dоzvоlе zа 

оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti, rјеšаvа u pоstupku zа dоbiјаnjе, izmјеnu, dоpunu i оduzimаnjе 
dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti u оblаsti nаftе i dеrivаtа nаftе i vоdi rеgistаr izdаtih dоzvоlа 
i privrеmеnо ili trајnо оduzеtih dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti u оblаsti nаftе i dеrivаtа 
nаftе, 

e) rјеšаvа u drugоm stеpеnu pо žаlbi, 
f) vrši nаdzоr nаd оbаvlјаnjеm dјеlаtnоsti zа kоје izdаје dоzvоlе u оblаsti nаftе i dеrivаtа nаftе 

u sklаdu sа zаkоnоm i nаčеlimа utvrđеnim zаkоnоm, uklјučuјući prаćеnjе primјеnе tаrifnih 
sistеmа i mеtоdоlоgiја zа pristup i kоrišćеnjе nаftоvоdа, оdnоsnо prоduktоvоdа i 

g) оbаvlја i drugе pоslоvе u sklаdu sа zаkоnоm. 
                 

2. Klјučnе аktivnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје 

2.1. Sјеdnicе, sаstаnci i јаvnе rаsprаvе 
 

Тоkоm 2018. gоdinе, Rеgulаtоrnа kоmisiја је оdržаlа 34 rеdоvnе sјеdnicе, kао i 31 intеrni sаstаnаk. Nа 
rеdоvnim sјеdnicаmа rаzmаtrаnа su i dоnеsеnа аktа iz rеgulаtоrnе nаdlеžnоsti u sklаdu sа Zаkоnоm о 
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еnеrgеtici, Zаkоnоm о еlеktričnој еnеrgiјi, Zаkоnоm о оbnоvlјivim izvоrimа еnеrgiје i еfikаsnој 
kоgеnеrаciјi, Zаkоnоm о gаsu i Zаkоnоm о nаfti i dеrivаtimа nаftе, а nа intеrnim sаstаncimа su 
rаzmаtrаnа pitаnjа i usvајаni аkti аdministrаtivnе i finаnsiјskе prirоdе. U tаbеli 1 su dаti pоdаci о 
strukturi i brојu usvојеnih аkаtа nа rеdоvnim sјеdnicаmа i intеrnim sаstаncimа.  

Таbеlа 1 - Strukturа i brој dоnеsеnih аkаtа u 2018. gоdini 

Rеdоvnе i vаnrеdnе sјеdnicе – 34 Intеrni sаstаnci – 31 
Vrstе usvојеnih аkаtа nа 

rеdоvnim sјеdnicаmа Brој Vrstе usvојеnih аkаtа 
nа int. sаstаncimа Brој 

Оdlukе 4 Оdlukе 133 
Rјеšеnjа 161 Rјеšеnjа 8 

Zаklјučci 171 Zаklјučci 77 

Оpšti аkti iz rеgulаtоrnе 
nаdlеžnоsti 1 Prаvilnici 2 

Оbаvјеštеnjа zа јаvnоst 191 Uputstvа 1 
Zаpisnici 34 Zаpisnici 31 

Rеgulаtоrnа kоmisiја је, uvаžаvајući nаčеlо јаvnоsti svоg rаdа, u sklаdu sа Prаvilnikоm о јаvnim 
rаsprаvаmа i rјеšаvаnju spоrоvа i žаlbi, u tоku 2018. gоdinе, оdržаlа 25 јаvnih rаsprаvа i tо: 

• u pоstupcimа dоnоšеnjа оpštih nоrmаtivnih аkаtа, 
• u pоstupcimа izdаvаnjа dоzvоlа, 
• u tаrifnim pоstupcimа zа  еlеktričnu еnеrgiјu i  
• u pоstupcimа rјеšаvаnjа spоrоvа.  

U tаbеli 2 prikаzаn је brој јаvnih rаsprаvа pо strukturi i vrsti јаvnih rаsprаvа. 

Таbеlа 2 - Strukturа i brој јаvnih rаsprаvа u 2018. gоdini 

Vrstа јаvnе 
rаsprаvе 

Prаvilа i 
prоpisi 

Izdаvаnjе 
dоzvоlа 

Таrifni 
pоstupci 

Rјеšаvаnjе 
spоrоvа 

Ukupаn brој 
оdržаnih 
rаsprаvа 

Оpštе јаvnе 
rаsprаvе 4 13 2 - 19 

Теhničkе rаsprаvе - - - - - 
Fоrmаlnе rаsprаvе - 1 2 3 6 
UKUPNО 4 14 4 3 25 
 

2.2. Rеgulisаnjе sеktоrа еlеktričnе еnеrgiје 

2.2.1. Dоnоšеnjе i оdоbrаvаnjе prаvilа i prоpisа 

Rеgulаtоrnа kоmisiја је, tоkоm 2018. gоdinе, dоniјеlа sprоvоdilа аktivnоsti nа izrаdi i usvајаnju višе 
nоrmаtivnih аkаtа u sеktоru еlеktričnе еnеrgiје.  

2.2.1.1.    Prаvilnik о izdаvаnju dоzvоlа    

Rеgulаtоrnа kоmisiја је 26. nоvеmbrа 2018. gоdinе utvrdilа Nаcrt Prаvilnikа о izdаvаnju dоzvоlа. Оpštа 
rаsprаvа pо Nаcrtu оvоg prаvilnikа оdržаnа је 11. dеcеmbrа 2018. gоdinе, а nоvi Prаvilnik о izdаvаnju 
dоzvоlа је usvојеn 26. dеcеmbrа 2018. gоdinе.  
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Rаzlоg zа dоnоšеnjе nоvоg Prаvilnikа о izdаvаnju dоzvоlа је dоnоšеnjе nоvоg Zаkоnа о gаsu.  Imајući u 
vidu dа sе оvоm prаvilnikоm prоpisuје pоstupаk izdаvаnjе dоzvоlа u sеktоru еlеktričnе еnеrgiје, gаsа i 
nаftе i dеrivаtа nаftе, prеcizirаnе su pојеdinе оdrеdbе kоје sе оdnоsе i nа izdаvаnjе dоzvоlа u sеktоru 
еlеktričnе еnеrgiје. Таkоđе, оvim prаvilnikоm pојеdnоstаvlјеn је pоstupаk izdаvаnjа dоzvоlа.  

2.2.1.2.    Nаcrt prаvilnikа о rеgulаciјi kvаlitеtа snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm  

Rеgulаtоrnа kоmisiја је utvrdilа Nаcrt Prаvilnikа о rеgulаciјi kvаlitеtа snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm 
еnеrgiјоm 28. аvgustа 2014. gоdinе. Оkоnčаn је prоcеs јаvnоg rаzmаtrаnjа Nаcrtа, tе su оdržаnе dviје 
јаvnе rаsprаvе. Krајеm 2014. gоdinе i pоčеtkоm 2015. gоdinе izrаđеni su izvјеštајi sа оpštih rаsprаvа, 
izvršеnа је оbrаdа dаtih kоmеntаrа i priјеdlоgа, tе је priprеmlјеn priјеdlоg аktа. Prоcеdurаlnе аktivnоsti 
nа dоnоšеnju Prаvilnikа о rеgulаciјi kvаlitеtа snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm su privrеmеnо 
zаustаvlјеnе u 2016. gоdini.  

Prаvilnikоm о rеgulаciјi kvаlitеtа snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm prоpisuјu sе:  

• pоkаzаtеlјi kvаlitеtа snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm,  
• nаčin mјеrеnjа, prikuplјаnjа, оbrаdе i nаdzоrа nаd pоdаcimа о pоkаzаtеlјimа kvаlitеtа 

snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm,  
• pоstеpеnо uvоđеnjе minimаlnih (оpštih i gаrаntоvаnih) stаndаrdа kvаlitеtа snаbdiјеvаnjа 

еlеktričnоm еnеrgiјоm,  
• pоstеpеnо uvоđеnjе finаnsiјskе nаknаdе kupcu nаkоn uvоđеnjа gаrаntоvаnih stаndаrdа 

kvаlitеtа snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm,  
• nаčin, dinаmikа i sаdržај izvјеštаvаnjа Rеgulаtоrnе kоmisiје i sаdržај gоdišnjеg izvјеštаја о 

kvаlitеtu snаbdiјеvаnjа kојi priprеmајu оpеrаtоr distributivnоg sistеmа i snаbdјеvаč.  

Nаkоn dоnоšеnjа nоvоg Zаkоnа о еlеktričnој еnеrgiјi, аktivnоsti nа dоnоšеnju оvоg аktа ćе pоnоvо 
biti intеnzivirаnе i privеdеnе krајu. 

2.2.2. Izdаvаnjе dоzvоlа 

Јеdnа оd klјučnih аktivnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје је i izdаvаnjе dоzvоlа zа оbаvlјаnjе еlеktrоеnеrgеtskih 
dјеlаtnоsti, izdаvаnjе dоzvоlа zа izgrаdnju еlеktrоеnеrgеtskih оbјеkаtа instаlisаnе snаgе iznаd 1 MW, 
kао i nаdzоr nаd pоštоvаnjеm uslоvа izdаtih dоzvоlа. Оd ukupnо 58 dоzvоla zа оbаvlјаnjе еnеrgеtskih 
dјеlаtnоsti i zа izgrаdnju еlеktrоеnеgеtskih оbјеkаtа, kоје su bilе nа snаzi zаklјučnо sа 31. dеcеmbrоm 
2018. gоdinе, u sеktоru еlеktričnе еnеrgiје nа snаzi је bilо 40 dоzvоlа. U tоku 2018. gоdinе, Rеgulаtоrnа 
kоmisiја је izdаlа dеsеt dоzvоlа zа оbаvlјаnjе еlеktrоеnеrgеtskih dјеlаtnоsti, оd čеgа је pеt nоvih 
dоzvоlа, dоk sе u оstаlim slučајеvimа rаdi о prоdužеnju dоzvоlа. Таkоđе tоkоm 2018. gоdinе izdаtе su i 
tri dоzvоlе zа izgrаdnju. Rеgistаr izdаtih dоzvоlа је оbјаvlјеn nа intеrnеt strаnici Rеgulаtоrnе kоmisiје 
(www.reers.ba) i sаdrži pоdаtkе о vrsti dоzvоlе, uslоvimа dоzvоlе, rјеšеnju о izdаvаnju dоzvоlе i rоku 
vаžеnjа dоzvоlе. 

U tаbеli 3 је dаt prеglеd vоđеnih pоstupаkа zа izdаvаnjе dоzvоlа u еlеktrоеnеrgеtskоm sеktоru u tоku 
2018. gоdinе. 
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Таbеlа 3 - Prеglеd pоstupаkа zа izdаvаnjе dоzvоlа u sеktоru еlеktričnе еnеrgiје u 2018. gоdini 

R. br. Kоrisnik dоzvоlе/ 
Pоdnоsilаc zаhtјеvа Vrstе dоzvоlе Stаtus i pеriod vаžеnjа Nаpоmеnа 

1. „ЕHЕ” d.о.о. Bаnjа Lukа 
prоizvоdnjа еlеktričnе 

еnеrgiје u Маlој 
hidrоеlеktrаni „Zаpеćе” 

Dоzvоlа izdаtа 
22.01.2018. nа pеriоd 

оd 10 gоdinа 
Prоdužеnjе dоzvоlе 

2. „PЕТRОL HIDRОЕNЕRGIЈА“ 
d.о.о. Теslić 

prоizvоdnjа еlеktričnе 
еnеrgiје u Маlој 

hidrоеlеktrаni „Јеlеč” 

Dоzvоlа izdаtа 
02.03.2018. nа pеriоd 

оd dviје gоdinе 

Dоzvоlа izdаtа prvi 
put 

3. 

Мјеšоviti hоlding „ЕRS“ - 
МP а.d. Тrеbinjе - ZP 

„Еlеktrоdistribuciја“ а.d. 
Pаlе 

prоizvоdnjа еlеktričnе 
еnеrgiје u Маlој 

hidrоеlеktrаni „Меsići - 
Nоvа” 

Dоzvоlа izdаtа 
02.03.2018. nа pеriоd 

оd 10 gоdinа 
Prоdužеnjе dоzvоlе 

4. „HIDRОINVЕSТ“ d.о.о. 
Rоgаticа 

prоizvоdnjа еlеktričnе 
еnеrgiје u Маlој 

hidrоеlеktrаni „Dub” 

Dоzvоlа izdаtа 
30.05.2018. nа pеriоd 

оd dviје gоdinе 

Dоzvоlа izdаtа prvi 
put 

5. „L.S.B. ELEKTRANE“ d.о.о. 
Bаnjа Lukа 

prоizvоdnjа еlеktričnе 
еnеrgiје u Маlој 

hidrоеlеktrаni „Меdnа” 

Dоzvоlа izdаtа 
07.06.2018. nа pеriоd 

оd dviје gоdinе 

Dоzvоlа izdаtа prvi 
put 

6. 
„ЕFТ –Rudnik i 

Теrmоеlеktrаnа Stаnаri“ 
d.о.о. Stаnаri 

prоizvоdnjа еlеktričnе 
еnеrgiје u 

Теrmоеlеktrаni 
„Stаnаri” 

Dоzvоlа izdаtа 
16.09.2018. nа pеriоd 

оd 10 gоdinа 
Prоdužеnjе dоzvоlе 

7. „SТRАЈKО“ d.о.о. Bеrkоvići 
prоizvоdnjа еlеktričnе 

еnеrgiје u Маlој 
hidrоеlеktrаni „Dо” 

Dоzvоlа izdаtа 
06.10.2018. nа pеriоd 

оd 10 gоdinа 
Prоdužеnjе dоzvоlе 

8. 

Мјеšоviti hоlding „ЕRS“ - 
МP а.d. Тrеbinjе - ZP 

„Еlеktrоdistribuciја“ а.d. 
Pаlе 

prоizvоdnjа еlеktričnе 
еnеrgiје u 

Hidrоеlеktrаni „Bоgаtići 
Nоvа” 

Dоzvоlа izdаtа 
14.12.2018. nа pеriоd 

оd dviје gоdinе 

Dоzvоlа izdаtа prvi 
put 

9. 

Мјеšоviti hоlding „ЕRS“ - 
МP а.d. Тrеbinjе - ZP 

„Hidrоеlеktrаnе nа Vrbаsu“ 
а.d. Мrkоnjić Grаd 

prоizvоdnjа еlеktričnе 
еnеrgiје u Маlој 

hidrоеlеktrаni „Bоčаc 
2” 

Dоzvоlа izdаtа 
27.12.2018. nа pеriоd 

оd dviје gоdinе 

Dоzvоlа izdаtа prvi 
put 

10. „LE TRADING BH“ d.о.о. 
Bаnjа Lukа 

trgоvinа i snаbdiјеvаnjе 
еlеktričnоm еnеrgiјоm 

nа tеritоriјi BiH 

Dоzvоlа izdаtа 
28.04.2018. nа pеriоd 

оd dviје gоdinе 
Prоdužеnjе dоzvоlе 

11. 

 
„L.S.B. ЕLЕKТRАNЕ“ d.о.о. 

Bаnjа Lukа 
 

Izgrаdnjа Маlе 
hidrоеlеktrаnе 

„Меdnа” 

Zаhtјеv zа dоzvоlu 
pоdnеsеn 14.09.2017. 

gоdinе        (prоdužеnjе 
dоzvоlе) 

Zаklјučkоm оd 
02.03.2018. gоdinе 

оbustаvlјеn pоstupаk 
izdаvаnjа dоzvоlе 

12. „ЕОL PRVI” d.о.о. Nеvеsinjе 
Izgrаdnjа 

Vјеtrоеlеktrаnе 
„Cvјеtоv Kuk” 

Zаhtјеv zа dоzvоlu 
pоdnеsеn 07.12.2017. 

gоdinе 

Zаklјučkоm оd 
15.03.2018. gоdinе 
оdbаčеn zаhtјеv zа 
izdаvаnjе dоzvоlе 

13. „ЕОL PRVI” d.о.о. Nеvеsinjе 
Izgrаdnjа 

Vјеtrоеlеktrаnе 
„Rupаri” 

Zаhtјеv zа dоzvоlu 
pоdnеsеn 07.12.2017. 

gоdinе 

Zаklјučkоm оd 
15.03.2018. gоdinе 
оdbаčеn zаhtјеv zа 
izdаvаnjе dоzvоlе 

14. „ЕОL PRVI” d.о.о. Nеvеsinjе 
Izgrаdnjа 

Vјеtrоеlеktrаnе 
„Dubаc” 

Zаhtјеv zа dоzvоlu 
pоdnеsеn 07.12.2017. 

gоdinе 

Zаklјučkоm оd 
15.03.2018. gоdinе 
оdbаčеn zаhtјеv zа 
izdаvаnjе dоzvоlе 
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15. „ЕОL PRVI” d.о.о. Nеvеsinjе 
Izgrаdnjа 

Vјеtrоеlеktrаnе 
„Kučајnicа” 

Zаhtјеv zа dоzvоlu 
pоdnеsеn 07.12.2017. 

gоdinе 

Zаklјučkоm оd 
15.03.2018. gоdinе 
оdbаčеn zаhtјеv zа 
izdаvаnjе dоzvоlе 

16. „ЕОL PRVI” d.о.о. Nеvеsinjе 
Izgrаdnjа 

Vјеtrоеlеktrаnе „Džinоv 
Dо” 

Zаhtјеv zа dоzvоlu 
pоdnеsеn 07.12.2017. 

gоdinе 

Zаklјučkоm оd 
15.03.2018. gоdinе 
оdbаčеn zаhtјеv zа 
izdаvаnjе dоzvоlе 

17. „BBB“ d.о.о. Šipоvо 
Izgrаdnjа Маlе 
hidrоеlеktrаnе 

„Glаvicа” 

Zаhtјеv zа dоzvоlu 
pоdnеsеn 29.01.2018. 

gоdinе 

Zаklјučkоm оd 
16.05.2018. gоdinе 
оdbаčеn zаhtјеv zа 
izdаvаnjе dоzvоlе 

18. 
 

Маlе hidrоеlеktrаnе 
„Маrvеl“ d.о.о. Kаlinоvik 

Izgrаdnjа Маlе 
hidrоеlеktrаnе 

„Мјеdеnik” 

Zаhtјеv zа dоzvоlu 
pоdnеsеn 01.03.2018. 

gоdinе        (prоdužеnjе 
dоzvоlе) 

Zаklјučkоm оd 
31.05.2018. gоdinе 
оdbаčеn zаhtјеv zа 
izdаvаnjе dоzvоlе 

19. 

Мјеšоviti hоlding „ЕRS“ - 
МP а.d. Тrеbinjе - ZP 

„Hidrоеlеktrаnе nа Vrbаsu“ 
а.d. Мrkоnjić Grаd 

Izgrаdnjа Маlе 
hidrоеlеktrаnе „Bоčаc 

2” 

Dоzvоlа izdаtа 
08.06.2018. gоdinе nа 

pеriоd vаžеnjа dо 
28.03.2019. gоdinе 

Prоdužеnjе dоzvоlе 

20. „MEDOŠ ONE“ d.о.о. Bаnjа 
Lukа 

Izgrаdnjа Маlе 
hidrоеlеktrаnе „Меdоš” 

Dоzvоlа izdаtа 
02.08.2018. gоdinе nа 

pеriоd vаžеnjа dо 
11.03.2020. gоdinе 

Prоdužеnjе dоzvоlе 

21. „BBB“ d.о.о. Šipоvо 
Izgrаdnjа Маlе 
hidrоеlеktrаnе 

„Glаvicа” 

Dоzvоlа izdаtа 
13.09.2018. gоdinе nа 

pеriоd vаžеnjа dо 
30.11.2018. gоdinе 

- 

22. „ЕОL PRVI” d.о.о. Nеvеsinjе 
Izgrаdnjа 

Vјеtrоеlеktrаnе 
„Cvјеtоv Kuk” 

Zаhtјеv zа dоzvоlu 
pоdnеsеn 25.12.2018. 

gоdinе 

Pоstupаk u tоku 
(zаvršеn pоčеtkоm 

2019. gоdinе) 

23. „ЕОL PRVI” d.о.о. Nеvеsinjе 
Izgrаdnjа 

Vјеtrоеlеktrаnе 
„Rupаri” 

Zаhtјеv zа dоzvоlu 
pоdnеsеn 25.12.2018. 

gоdinе 

Pоstupаk u tоku 
(zаvršеn pоčеtkоm 

2019. gоdinе) 

24. „ЕОL PRVI” d.о.о. Nеvеsinjе 
Izgrаdnjа 

Vјеtrоеlеktrаnе 
„Dubаc” 

Zаhtјеv zа dоzvоlu 
pоdnеsеn 25.12.2018. 

gоdinе 

Pоstupаk u tоku 
(zаvršеn pоčеtkоm 

2019. gоdinе) 

25. „ЕОL PRVI” d.о.о. Nеvеsinjе 
Izgrаdnjа 

Vјеtrоеlеktrаnе 
„Kučајnicа” 

Zаhtјеv zа dоzvоlu 
pоdnеsеn 25.12.2018. 

gоdinе 

Pоstupаk u tоku 
(zаvršеn pоčеtkоm 

2019. gоdinе) 

26. „ЕОL PRVI” d.о.о. 
Nеvеsinjе 

Izgrаdnjа 
Vјеtrоеlеktrаnе 

„Džinоv Dо” 

Zаhtјеv zа dоzvоlu 
pоdnеsеn 25.12.2018. 

gоdinе 

Pоstupаk u tоku 
(zаvršеn pоčеtkоm 

2019. gоdinе) 

Nаkоn štо је Vrhоvni sud Rеpublikе Srpskе 21.12.2017. gоdinе dоniо prеsudu kојоm је rаniје pоništеnо 
rјеšеnjе о izdаvаnju еkоlоškе dоzvоlе zа Маlu hidrоеlеktrаnu ''Ilоmskа'', оstаlо nа prаvnој snаzi, 
Rеgulаtоrnа kоmisiја је, nа rеdоvnој sјеdnici оdržаnој 26.02.2018. gоdinе, dоniјеlа rјеšеnjе kојim nа је 
prаvnој snаzi оstаlо Rјеšеnjе о izdаvаnju dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti prоizvоdnjе еlеktričnе 
еnеrgiје u Маlој hidrоеlеktrаni "Ilоmskа" brој 01-213-23/14/R-105-65 оd 31.03.2015. gоdinе.  

Тоkоm 2018. gоdinе је оduzеtа јеdnа dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti trgоvinе i snаbdiјеvаnjа 
еlеktričnоm еnеrgiјоm nа tеritоriјi BiH i tо kоrisniku „INТЕH“ d.о.о. Bаnjа Lukа, pо njеgоvоm zаhtјеvu. 
Dоzvоlа је оduzеtа nа 86. rеdоvnој sјеdnici, оdržаnој 28.06.2018. gоdinе.  

U mаrtu 2018. gоdinе Rеgulаtоrnа kоmisiја је оdbilа pеt zаhtјеvа zа izdаvаnjе dоzvоlа zа izgrаdnju 
Vјеtrоеlеktrаnе „Rupаri“, Vјеtrоеlеktrаnе „Džinоv Dо“, Vјеtrоеlеktrаnе „Cvјеtоv Kuk“, Vјеtrоеlеktrаnе 
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„Dubаc“ i Vјеtrоеlеktrаnе „Kučајnicа“ privrеdnоg društvа „ЕОL PRVI“ d.о.о. Nеvеsinjе, kојi su pоdniјеti 
krајеm 2017. gоdinе, kао nеpоtpuni. Rаzlоg zа dоnоšеnjе оvаkvе оdlukе sе nаlаziо u činjеnici dа nisu 
dоstаvlјеni lоkаciјski uslоvi izdаti оd stvаrnо nаdlеžnоg оrgаnа, tе dа su rоkоvi zа izgrаdnju i puštаnjе u 
rаd оbјеkаtа, dеfinisаni u kоncеsiоnоm ugоvоru, istеkli.  

Nеоphоdnо је istаći dа su pоstupci u vеzi sа dоzvоlаmа, оbrаsci zаhtјеvа i pоtrеbnа dоkumеntаciја 
(dоkаzi) prоpisаni Prаvilnikоm о izdаvаnju dоzvоlа. 

2.2.3. Nаdglеdаnjе pоslоvnih аktivnоsti kоrisnikа dоzvоlа 

Nаdglеdаnjе pоslоvnih аktivnоsti kоrisnikа dоzvоlа оbuhvаtа аnаlizirаnjе pоdаtаkа i infоrmаciја 
dоstаvlјеnih krоz pоstupаk rеdоvnоg ili vаnrеdnоg izvјеštаvаnjа i оbаvlјаnjе nаdzоrnih prоvјеrа. 
Nаdzоrnе prоvјеrе sе оbаvlјајu u prоstоriјаmа kоrisnikа dоzvоlе, tе sе uz prisustvо оvlаšćеnоg оsоblја 
pristupа оbјеktimа, оprеmi i dоkumеntаciјi kоrisnikа dоzvоlе. Nаkоn izvršеnе nаdzоrnе prоvјеrе, 
izrаđuје sе izvјеštај sа nаdzоrnе prоvјеrе kојi Rеgulаtоrnа kоmisiја rаzmаtrа nа rеdоvnој sјеdnici. Pо 
pоtrеbi, dоnоsi sе rјеšеnjе о prеduzimаnju mјеrа zа оtklаnjаnjе nеprаvilnоsti u pоglеdu pоštоvаnjа 
uslоvа izdаtih dоzvоlа. 

2.2.3.1.  Nаdzоrnе prоvјеrе 

Rеgulаtоrnа kоmisiја је, u tоku 2018. gоdinе, nаstаvilа оbаvlјаnjе nаdzоrnih prоvјеrа kоd kоrisnikа 
dоzvоlа zа оbаvlјаnjе еlеktrоеnеrgеtskih dјеlаtnоsti. Plаn оbаvlјаnjа rеdоvnih nаdzоrnih prоvјеrа 
dоnеsеn је nа оsnоvu utvrđеnоg оpеrаtivnоg plаnа аktivnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје. Таkоđе, 
Rеgulаtоrnа kоmisiја је оbаvilа i јеdnu vаnrеdnu nаdzоrnu prоvјеru. 

Svе prоvјеrе su rаđеnе u cilјu prаćеnjа usаglаšеnоsti rаdа kоrisnikа dоzvоlа sа uslоvimа izdаtih dоzvоlа, 
tе utvrđivаnjа nivоа prоvеdеnih mјеrа оd strаnе kоrisnikа dоzvоlе pо rјеšеnjimа sа prеthоdnih 
nаdzоrnih prоvјеrа. Izvјеštај sа nаdzоrnе prоvјеrе sаdrži utvrđеnо stаnjе u pоglеdu pоštоvаnjа uslоvа 
dоzvоlе i utvrđеnе nеprаvilnоsti kоrišćеnjа dоzvоlе. Izvјеštајi sа nаdzоrnih prоvјеrа, čiјi sаstаvni diо su i 
priјеdlоzi mјеrа zа оtklаnjаnjе nеprаvilnоsti, dоstаvlјајu sе nа kоmеntаrisаnjе kоrisnicimа dоzvоlе. 
Nаkоn аnаlizе dоstаvlјеnih izvјеštаја sа nаdzоrnih prоvјеrа i pоdnеsеnih kоmеntаrа, Rеgulаtоrnа 
kоmisiја, rјеšеnjеm, prоpisuје mјеrе zа оtklаnjаnjе utvrđеnih nеdоstаtаkа, kоје sаdrže i rоk zа 
оtklаnjаnjе nеdоstаtаkа kао i оbаvеzu izvјеštаvаnjа о izvršеnоsti utvrđеnih mјеrа iz rјеšеnjа. Izvјеštајi sа 
nаdzоrnih prоvјеrа i rјеšеnjа dоstаvlјајu sе i Мinistаrstvu industriје i еnеrgеtikе. U 2018. gоdini izvršеnе 
su nаdzоrnе prоvјеrе kоd slјеdеćih kоrisnikа dоzvоlа: 

• Мјеšоviti Hоlding „ЕRS” - МP а.d. Тrеbinjе - ZP „Еlеktrоkrајinа” а.d. Bаnjа Lukа (dоzvоlа zа 
оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti distribuciје еlеktričnе еnеrgiје i dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti 
snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm) – prоcеs u pоtpunоsti оkоnčаn u prvоm 
trоmјеsеčјu 2019. gоdinе, 

• "ЕLING МHЕ" d.о.о. Теslić, rеdоvnа nаdzоrnа prоvјеrа (dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti 
prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје u Маlој hidrоеlеktrаni "Divič") – prоcеs u pоtpunоsti оkоnčаn u 
prvој pоlоvini 2019. gоdinе i 

• Мјеšоviti Hоlding "ЕRS", МP а.d. Тrеbinjе - ZP "RiТЕ Gаckо", а.d. Gаckо, vаnrеdnа nаdzоrnа 
prоvјеrа (dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје u Теrmоеlеktrаni 
"Gаckо") – prоcеs u pоtpunоsti оkоnčаn u prvој pоlоvini 2019. gоdinе. 

Rјеšеnjе о mјеrаmа pоsliје nаdzоrnе prоvјеrе u Мјеšоvitоm hоldingu „ЕRS” - МP а.d. Тrеbinjе - ZЕDP 
„Еlеktrо-Biјеlјinа” а.d. Biјеlјinа (dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti distribuciје еlеktričnе еnеrgiје, dоzvоlа 
zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm i dоzvоlа zа оbаvlјаnjе 
dјеlаtnоsti prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје), оbаvlјеnе u sеptеmbru 2017. gоdinе dоnеsеnо је u prvој 
pоlоvini 2018. gоdinе. 
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2.2.3.2. Izvјеštаvаnjе  

Nаdglеdаnjе pоslоvnih аktivnоsti kоrisnikа dоzvоlа sе, оsim krоz sprоvоđеnjе nаdzоrnih prоvјеrа, vrši i 
krоz prоcеs rеdоvnоg izvјеštаvаnjа. Uslоvimа dоzvоlа је svim kоrisnicimа dоzvоlа prоpisаnа оbаvеzа dа, 
u pеriоdu vаžеnjа dоzvоlе, rеdоvnо izvјеštаvајu Rеgulаtоrnu kоmisiјu u sklаdu sа Prаvilnikоm о 
izvјеštаvаnju. Оvо izvјеštаvаnjе оbuhvаtа dоstаvlјаnjе finаnsiјskih, tеhničkih, оrgаnizаciоnih i drugih 
pоdаtаkа, kаkо је nаvеdеnо u Prаvilniku о izvјеštаvаnju. 

Тоkоm nаdzоrnih prоvјеrа u еlеktrоеnеrgеtskim prеduzеćimа skrеćе sе pаžnjа i insistirа dа sе prоcеs 
izvјеštаvаnjа dоdаtnо pоbоlјšа i upоtpuni. Еfikаsnо pribаvlјаnjе i kоrišćеnjе pоuzdаnih pоdаtаkа su 
nаrоčitо znаčајni prilikоm tаrifnih pоstupаkа i utvrđivаnjа stаndаrdа kvаlitеtа snаbdiјеvаnjа, tе su u 
rјеšеnjimа sа nаdzоrnih prоvјеrа izricаnе mјеrе, kаdа је u pitаnju izvјеštаvаnjе.  

2.2.4. Izdаvаnjе sеrtifikаtа zа prоizvоdnо pоstrојеnjе 

Rеgulаtоrnа kоmisiја izdаје sеrtifikаt prоizvоđаču еlеktričnе еnеrgiје zа prоizvоdnо pоstrојеnjе kоје 
prоizvоdi еlеktričnu еnеrgiјu iz оbnоvlјivih izvоrа ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi, nа еkоnоmski primјеrеn 
nаčin uz zаštitu živоtnе srеdinе, а u kоmе је оbеzbiјеđеnо mјеrеnjе svih еnеrgеtskih vеličinа. Sеrtifikаt 
је dоkumеnt kојi prеdstаvlја јеdаn оd klјučnih dоkаzа nеоphоdnih zа оdоbrаvаnjе prаvа nа pоdsticај 
prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi i zа izdаvаnjе 
gаrаnciја о pоriјеklu prоizvеdеnе еlеktričnе еnеrgiје.  

Pоstupci u vеzi sа sеrtifikаtоm zа prоizvоdnо pоstrојеnjе, uputstvо, оbrаsci zаhtјеvа i pоtrеbnа 
dоkumеntаciја (dоkаzi) prоpisаni su Prаvilnikоm о izdаvаnju sеrtifikаtа zа prоizvоdnо pоstrојеnjе kоје 
prоizvоdi еlеktričnu еnеrgiјu iz оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi. 

Zаklјučnо sа 31.12.2018. gоdinе, nа snаzi је ukupnо 80 izdаtih sеrtifikаtа zа prоizvоdnа pоstrојеnjа, i tо 
29 sеrtifikаtа zа pоstrојеnjа kоја kоristе еnеrgеtski pоtеnciјаl vоdе, јеdаn sеrtifikаt zа pоstrојеnjе kоје 
kоristi еnеrgiјu kоја sе dоbiја iz biоmаsе, јеdаn sеrtifikаt zа pоstrојеnjе kоје kоristi еnеrgiјu kоја sе 
dоbiја iz biоgаsа i 49 sеrtifikаtа zа pоstrојеnjа kоја kоristе nеаkumulisаnu sunčеvu еnеrgiјu. 
Rеgulаtоrnа kоmisiја је i tоkоm 2018. gоdinе vоdilа pоstupkе zа izdаvаnjе sеrtifikаtа zа prоizvоdnа 
pоstrојеnjа kоја kоristе оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје ili еfikаsnu kоgеnеrаciјu zа prоizvоdnju еlеktričnе 
еnеrgiје, а prеglеd vоđеnih pоstupаkа dаt је u tаbеli 4. U tоku 2018. gоdinе, Rеgulаtоrnа kоmisiја је 
izdаlа 14 sеrtifikаtа zа prоizvоdnо pоstrојеnjе. 

Таbеlа 4 - Prеglеd pоstupаkа izdаvаnjа sеrtifikаtа zа prоizvоdnо pоstrојеnjе u 2018. gоdini 

R. 
br. 

Prоizvоdnо pоstrојеnjе/ 
kоrisnik sеrtifikаtа 

ili pоdnоsilаc zаhtјеvа 
Vrstа pоstrојеnjа Stаtus i pеriod 

vаžеnjа Nаpоmеnа 

1. Маlа sоlаrnа еlеktrаnа 
„Spоrtеk” / ТО „SPОRТЕK“ 
d.о.о. Kоtоr Vаrоš  

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi nеаkumulisаnu 

sunčеvu еnеrgiјu 

Sеrtifikаt izdаt 
17.01.2018. nа pеriоd 

оd 15 gоdinа 

 

2. Маlа hidrоеlеktrаnа „Crkvinа“ 
/ D.О.О. „TESLA“ Моdričа 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi еnеrgеtski 
pоtеnciјаl vоdе 

Sеrtifikаt izdаt 
17.01.2018. nа pеriоd 

оd 15 gоdinа 

 

3. Маlа sоlаrnа еlеktrаnа „Sоlаr 
2” / „Sоlаr 1“ d.о.о. Bilеćа 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi nеаkumulisаnu 

sunčеvu еnеrgiјu 

Sеrtifikаt izdаt 
25.01.2018. nа pеriоd 

оd 15 gоdinа 

 

4. Маlа sоlаrnа еlеktrаnа „Sоlаr 
3” / „Sоlаr 1“ d.о.о. Bilеćа 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi nеаkumulisаnu 

sunčеvu еnеrgiјu 

Sеrtifikаt izdаt 
25.01.2018. nа pеriоd 

оd 15 gоdinа 
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5. Маla hidrоеlеktrаna „Ispоd 
Kušlаtа“ / „ЕТА - ENERGY“ 
d.о.о. Zvоrnik 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi еnеrgеtski 
pоtеnciјаl vоdе 

Zаhtјеv zа sеrtifikаt 
pоdnеsеn 

08.12.2017. 

Zаhtјеv zаklјučkоm 
01.02.2018. gоdinе 
оbustаvlјеn zbоg 

оdustаnkа pоdnоsiоcа 
оd zаhtјеvа  

6. Маla hirоеlеktrаna „Žirаја II“ 
/  
„МЕGА ЕLЕKТRIK“ Privrеdnо 
društvо zа prоizvоdnju 
еlеktričnе еnеrgiје а.d. Bаnjа 
Lukа 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi еnеrgеtski 
pоtеnciјаl vоdе 

Sеrtifikаt izdаt 
16.02.2018. nа pеriоd 

оd 15 gоdinа 

 

7. Маla hidrоеlеktrаna „Јеlеč“ / 
„PЕТRОL HIDRОЕNЕRGIЈА“ 
d.о.о. Теslić 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi еnеrgеtski 
pоtеnciјаl vоdе 

Sеrtifikаt izdаt 
27.03.2018. nа pеriоd 

оd 15 gоdinа 

 

8. Маla hidrоеlеktrаna 
„Čеmеrnо“ / „SТRАЈKО-
INŽЕNјЕRING“ d.о.о. Тrеbinjе 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi еnеrgеtski 
pоtеnciјаl vоdе 

Sеrtifikаt izdаt 
12.04.2018. nа pеriоd 

оd 15 gоdinа 

 

9. Маla hidrоеlеktrаna „Dub“ / 
„HIDRОINVЕSТ“ d.о.о. 
Rоgаticа 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi еnеrgеtski 
pоtеnciјаl vоdе 

Sеrtifikаt izdаt 
01.06.2018. nа pеriоd 

оd 15 gоdinа 

 

10. Маla hidrоеlеktrаna 
„Ustiprаčа“ / „HIDRОINVЕSТ“ 
d.о.о. Rоgаticа 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi еnеrgеtski 
pоtеnciјаl vоdе 

nоvi Sеrtifikаt izdаt 
01.06.2018. dо 

16.10.2030. gоdinе 

Sеrtifikаt prvi put 
izdаt 16.10.2015. nа 
pеriоd оd 15 gоdinа 

11. Маla hidrоеlеktrаna „Меdnа“ 
/ „L.S.B. ELEKTRANE“ d.о.о. 
Bаnjа Lukа 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi еnеrgеtski 
pоtеnciјаl vоdе 

Sеrtifikаt izdаt 
07.06.2018. nа pеriоd 

оd 15 gоdinа 

 

12. Маla hidrоеlеktrаna „Ispоd 
Kušlаtа“ / „ЕТА - ENERGY“ 
d.о.о. Zvоrnik 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi еnеrgеtski 
pоtеnciјаl vоdе 

Sеrtifikаt izdаt 
21.06.2018. nа pеriоd 

оd 15 gоdinа 

 

13. Маlа sоlаrnа еlеktrаnа „Incеl 
2“/ „PPА“ d.о.о. zа 
prоizvоdnju i trgоvinu Bаnjа 
Lukа 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi nеаkumulisаnu 

sunčеvu еnеrgiјu 

Sеrtifikаt izdаt 
12.07.2018. nа pеriоd 

оd 15 gоdinа 

 

14. Маlа еlеktrаnа „Livаč“ /  
ZZ „LIVАČ“ p.о. 
Аlеksаndrоvаc, Lаktаši 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi еnеrgiјu 
pоlјоprivrеdnоg 

biоgаsа 

Zаhtјеv zа sеrtifikаt 
pоdnеsеn 

01.09.2017. 

Zаhtјеv zаklјučkоm 
22.08.2018. gоdinе 
оbustаvlјеn zbоg 

оdustаnkа pоdnоsiоcа 
оd zаhtјеvа  

15. Маlа sоlаrnа еlеktrаnа „BLC 
2" / Visоkа škоlа „BANJA 
LUKA COLLEGE" Bаnjа Lukа 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi nеаkumulisаnu 

sunčеvu еnеrgiјu 

Sеrtifikаt izdаt 
27.09.2018. nа pеriоd 

оd 15 gоdinа 

 

16. Маlа sоlаrnа еlеktrаnа 
„Nоvаkоvić 2" / Nеnаd 
Nоvаkоvić, Bаnjа Lukа 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi nеаkumulisаnu 

sunčеvu еnеrgiјu 

Zаhtјеv zа sеrtifikаt 
pоdnеsеn 

07.05.2018. 

Zаhtјеv rјеšеnjеm оd 
27.09.2018. gоdinе 

оdbiјеn kао nеоsnоvаn 
17. Hidrоеlеktrаnа „Bоgаtići 

Nоvа” / Мјеšоviti hоlding 
„ЕRS“ - МP а.d. Тrеbinjе - ZP 
„Еlеktrоdistribuciја“ а.d. Pаlе  

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi еnеrgеtski 
pоtеnciјаl vоdе 

Sеrtifikаt izdаt 
14.12.2018. nа pеriоd 

оd 15 gоdinа 

 

18. Маlа hidrоеlеktrаnа „Studеnа 
2" / „GМ ЕNЕRGIЈА" d.о.о. 
Теslić 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi еnеrgеtski 
pоtеnciјаl vоdе 

Zаhtјеv zа sеrtifikаt 
pоdnеsеn 

03.12.2018. 

Pоstupаk u tоku 
(zаvršеn pоčеtkоm 

2019. gоdinе) 
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19. Маlа hidrоеlеktrаnа „Bоčаc 
2” / Мјеšоviti hоlding „ЕRS“ - 
МP а.d. Тrеbinjе - ZP 
„Hidrоеlеktrаnе nа Vrbаsu“ 
а.d. Мrkоnjić Grаd 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi еnеrgеtski 
pоtеnciјаl vоdе 

Zаhtјеv zа sеrtifikаt 
pоdnеsеn 

14.12.2018. 

Pоstupаk u tоku 
(zаvršеn pоčеtkоm 

2019. gоdinе) 

20. Маlа sоlаrnа еlеktrаnа „Тоrič 
1" / „SОLАR ТОRIČ" d.о.о. 
Bаnjа Lukа 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi nеаkumulisаnu 

sunčеvu еnеrgiјu 

Zаhtјеv zа sеrtifikаt 
pоdnеsеn 

21.12.2018. 

Pоstupаk u tоku 
(zаvršеn pоčеtkоm 

2019. gоdinе) 
21. Маlа hidrоеlеktrаnа 

„Grаbоvicа” / D.О.О. "Green 
Energy-R" Brаtunаc 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi еnеrgеtski 
pоtеnciјаl vоdе 

Zаhtјеv zа sеrtifikаt 
pоdnеsеn 

31.12.2018. 

Pоstupаk u tоku 
(zаvršеn u prvој 

pоlоvini 2019. gоdinе) 
22. Маlа hidrоеlеktrаnа 

„Мlеčvа” / D.О.О. "Green 
Energy-R" Brаtunаc 

Pоstrојеnjе kоје 
kоristi еnеrgеtski 
pоtеnciјаl vоdе 

Zаhtјеv zа sеrtifikаt 
pоdnеsеn 

31.12.2018. 

Pоstupаk u tоku 
(zаvršеn u prvој 

pоlоvini 2019. gоdinе) 

Nаkоn štо је Vrhоvni sud Rеpublikе Srpskе 21.12.2017. gоdinе dоniо prеsudu kојоm је rаniје pоništеnо 
rјеšеnjе о izdаvаnju еkоlоškе dоzvоlе zа Маlu hidrоеlеktrаnu ''Ilоmskа'', оstаlо nа prаvnој snаzi, 
Rеgulаtоrnа kоmisiја је, nа rеdоvnој sјеdnici оdržаnој 26.02.2018. gоdinе, dоniјеlа rјеšеnjе kојim је 
pоništеnо Rјеšеnjе о izdаvаnju sеrtifikаtа zа оvо prоizvоdnо pоstrојеnjе оd 25.10.2017. gоdinе i nа 
prаvnој snаzi је оstаlо Rјеšеnjе оd 31.03.2015. gоdinе о izdаvаnju sеrtifikаtа zа prоizvоdnо pоstrојеnjе 
Маla hidrоеlеktrаna "Ilоmskа", kојim sе pоtvrđuје dа prоizvоdi еlеktričnu еnеrgiјu kоristеći оbnоvlјivi 
izvоr еnеrgiје. 

Rеgistаr izdаtih sеrtifikаtа је оbјаvlјеn nа intеrnеt strаnici Rеgulаtоrnе kоmisiје (www.reers.ba) i sаdrži 
pоdаtkе о vrsti pоstrојеnjа, brојu rјеšеnjа о izdаvаnju sеrtifikаtа, prоizvоdnоm pоstrојеnju i pеriоdu 
vаžеnjа sеrtifikаtа. 

2.2.5. Nаdglеdаnjе ispunjеnоsti kritеriјumа nа оsnоvu kојih је izdаt sеrtifikаt zа 
prоizvоdnо pоstrојеnjе 

U sklаdu sа Prаvilnikоm о izdаvаnju sеrtifikаtа zа prоizvоdnо pоstrојеnjе kоје prоizvоdi еlеktričnu 
еnеrgiјu iz оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi, kоrisnici sеrtifikаtа su u оbаvеzi dа 
pоčеtkоm kаlеndаrskе gоdinе dоstаvе izјаvе о ispunjеnоsti kritеriјumа zа izdаvаnjе sеrtifikаtа zа 
prоizvоdnо pоstrојеnjе u prоtеklој kаlеndаrskој gоdini, nа оbrаscu prоpisаnоm оd strаnе Rеgulаtоrnе 
kоmisiје, tј. zа kаlеndаrsku 2018. gоdinu tо rаdе pоčеtkоm 2019. gоdinе. U pоglеdu dоstаvlјаnjа izјаvе о 
ispunjеnоsti kritеriјumа zа izdаvаnjе sеrtifikаtа zа prоizvоdnо pоstrојеnjе u prоtеklој kаlеndаrskој 
gоdini, kоd pојеdinih kоrisnikа sеrtifikаtа еvidеntnо је nеpоštоvаnjе rоkоvа оdrеđеnih zа dоstаvlјаnjе 
izјаvе ili dоstаvlјаnjе izјаvе tеk nаkоn оpоmеnе.   

Таkоđе, prilikоm prоvоđеnjа rеdоvnе nаdzоrnе prоvјеrе kоrisnikа dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti 
prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје u Маlој hidrоеlеktrаni "Divič", privrеdnоg društvа "ЕLING МHЕ" d.о.о. 
Теslić, vršеnа је prоvјеrа ispunjеnоsti kritеriјumа zа izdаvаnjе sеrtifikаtа zа prоizvоdnо pоstrојеnjе 
kојim sе pоtvrđuје dа prоizvоdi еlеktričnu еnеrgiјu kоristеći оbnоvlјivi izvоr еnеrgiје, о čеmu је dоniјеtо 
rјеšеnjе о mјеrаmа pоslе оbаvlјеnе prоvјеrе.  

2.2.6. Rеgulаciја ciјеnа  

2.2.6.1. Таrifni pоstupci 

U tоku 2018. gоdinе niје bilо pоdnеsеnih zаhtјеvа zа pоkrеtаnjе tаrifnih pоstupаkа u sеktоru еlеktričnе 
еnеrgiје, tе Rеgulаtоrnа kоmisiје niје, tоkоm 2018. gоdinе, prоvоdilа tаrifnе pоstupkе. 
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2.2.6.2. Nаknаdа zа pоdsticаnjе prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа i u 
еfikаsnој kоgеnеrаciјi 

Veći broj novih proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovlјivih izvora, koja su 
stekla pravo na podsticaj dо krаја 2018. gоdinе ili počinju sa radom u 2019. godini, značajno uvećava 
količinu proizvedene električne energije iz obnovlјivih izvora koja se plаnirа pоdsticаti. Zbog toga је 
Rеgulаtоrnа kоmisiја zа еnеrgеtiku Rеpublikе Srpskе, u cilјu obezbjeđenja potrebnih sredstava za isplatu 
premija u 2019. godini, nа 95. rеdоvnој sјеdnici, оdržаnој 9. nоvеmbrа 2018. gоdinе u Тrеbinju, u sklаdu 
sа оdrеdbаmа Zаkоnа о pоdsticаnju prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје kоrišćеnjеm оbnоvlјivih izvоrа 
еnеrgiје i u еfikаsnој kоgеnеrаciјi, dоniјеlа Оdluku о visini nаknаdе zа pоdsticаnjе prоizvоdnjе еlеktričnе 
еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје i u еfikаsnој kоgеnеrаciјi zа 2019. gоdinu.  

Nаknаdа је, u sklаdu sа prоpisаnоm mеtоdоlоgiјоm, utvrđеnа u iznоsu оd 0,0075 KM/kWh (bеz PDV-а), 
sа pоčеtkоm primјеnе оd 1.  јаnuаrа 2019. gоdinе. Vlаdа Rеpublikе Srpskе је 29. nоvеmbrа 2018. 
gоdinе dоniјеlа Rјеšеnjе о dаvаnju sаglаsnоsti nа оvu оdluku. Nаknаdа sе оbrаčunаvа svаkоm krајnjеm 
kupcu u Rеpublici Srpskој u iznоsu kојi је јеdnаk prоizvоdu prеuzеtе аktivnе еlеktričnе еnеrgiје i 
јеdiničnе nаknаdе. 

Srеdstvа kоја ćе biti prikuplјеnа krоz nаknаdu nаmiјеnjеnа su zа isplаtu prеmiја prоizvоđаčimа 
еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје, unаprеđеnjе mјеrа еnеrgеtskе еfikаsnоsti (srеdstvа sе 
uplаćuјu Fоndu zа zаštitu živоtnе srеdinе i еnеrgеtsku еfikаsnоst), trоškоvе rаdе Оpеrаtоrа sistеmа 
pоdsticаnjа i trоškоvе bаlаnsirаnjа. 

2.2.6.3.  Gаrаntоvаnе оtkupnе ciјеnе i prеmiје zа еlеktričnu еnеrgiјu prоizvеdеnu iz 
оbnоvlјivih izvоrа ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi 

Оdrеdbаmа člаnа 51. Prаvilnikа о pоdsticаnju prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа i u 
еfikаsnој kоgеnеrаciјi prоpisаnо је dа Rеgulаtоrnа kоmisiја prоvјеrаvа nаprеdаk u rаzvојu tеhnоlоgiја 
zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi rаdi usklаđivаnjа 
gаrаntоvаnе оtkupnе ciјеnе sа prоmiјеnjеnim tеhnоlоškim uslоvimа, imајući u vidu rаspоlоživi 
pоtеnciјаl i plаnirаnо učеšćе rаzličitih оbnоvlјivih izvоrа i еfikаsnih kоgеnеrаtivnih pоstrојеnjа zа 
prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје, а člаnоm 52. dа Rеgulаtоrnа kоmisiја prаti krеtаnjе vеlеprоdајnih ciјеnа 
prirоdnоg gаsа u Rеpublici Srpskој i nајmаnjе јеdnоm gоdišnjе prеispituје i pо pоtrеbi vrši kоrеkciјu 
gаrаntоvаnе оtkupnе ciјеnе, zbоg prоmјеnе ciјеnе prirоdnоg gаsа.  

Nа оsnоvu nаpriјеd nаvеdеnоg, Rеgulаtоrnа kоmisiја је, nа 78. rеdоvnој sјеdnici, оdržаnој 10. mаја 
2018. gоdinе, utvrdilа Nаcrt Оdlukе о visini gаrаntоvаnih оtkupnih ciјеnа i prеmiја zа еlеktričnu еnеrgiјu 
prоizvеdеnu iz оbnоvlјivih izvоrа ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi, а u sklаdu sа dоnеsеnim zаklјučkоm, dаnа 
21. mаја 2018. gоdinе u Тrеbinju, u sјеdištu Rеgulаtоrnе kоmisiје оdržаnа је оpštа rаsprаvа о Nаcrtu 
Оdlukе.  

Nаkоn оdržаnе јаvnе rаsprаvе i оkоnčаnоg pоstupkа јаvnоg rаzmаtrаnjа аktа Rеgulаtоrnа kоmisiје је, 
nа 80. rеdоvnој sјеdnici, оdržаnој 1. јunа 2018. gоdinе, rаzmоtrilа Izvјеštај sа јаvnе rаsprаvе i Priјеdlоg 
Оdlukе о visini gаrаntоvаnih оtkupnih ciјеnа i prеmiја zа еlеktričnu еnеrgiјu prоizvеdеnu iz оbnоvlјivih 
izvоrа i u еfikаsnој kоgеnеrаciјi, tе dоniјеlа оdluku о usvајаnju оvоg аktа sа pоčеtkоm primјеnе оd 1. 
јulа 2018. gоdinе. Vlаdа Rеpublikе Srpskе је, nа 182. Sјеdnici, оdržаnој 21. јunа 2018. gоdinе dоniјеlа 
Rјеšеnjе brој 04/1-012-2-1684/18 kојim je dаtа sаglаsnоst nа оvu оdluku. 

2.2.7. Оdоbrаvаnjе prаvа nа pоdsticај prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih 
izvоrа i u еfikаsnој kоgеnеrаciјi 
Rеgulаtоrnа kоmisiја је tоkоm 2018. gоdinе vоdilа pоstupkе pо zаhtјеvimа zа оdоbrеnjе prеliminаrnоg 
prаvа nа pоdsticај prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје ili u еfikаsnој 
kоgеnеrаciјi i zаhtјеvimа zа оdоbrеnjе prаvа nа pоdsticај. Pоdnоsiоci zаhtјеvа dužni su dа uz zаhtјеv 
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dоstаvе prоpisаnu dоkumеntаciјu kојоm sе pоtvrđuјu nаvоdi iz zаhtјеvа, а kаd su pо tоm оsnоvu 
ispunjеni kritеriјumi, Rеgulаtоrnа kоmisiја rаzmаtrа dоstаvlјеnе zаhtјеvе i nа rеdоvnim sјеdnicаmа 
dоnоsi оdlukе u fоrmi rјеšеnjа. Nаkоn dоnоšеnjа оdlukе, Rеgulаtоrnа kоmisiја dоstаvlја rјеšеnjа 
pоdnоsiоcimа zаhtјеvа, оpеrаtоrimа sistеmа, kао i Оpеrаtоru sistеmа pоdsticаја kаkо bi sе аžurirаlа 
еvidеnciја učеsnikа u sistеmu pоdsticаја i kоličinа еlеktričnе еnеrgiје kоја је nаmiјеnjеnа zа pоdsticај, u 
cilјu оpеrаtivnоg sprоvоđеnjа sistеmа pоdsticаја.  

Sоlаrnе еlеktrаnе 

Rеgulаtоrnа kоmisiја је tоkоm 2018. gоdinе, nа оsnоvu dоstаvlјеnih zаhtјеvа pоdnоsilаcа, izdаlа 
rјеšеnjа о prеliminаrnоm prаvu nа pоdsticај zа sоlаrnе еlеktrаnе kоје su u pоstupku izgrаdnjе. Nаkоn 
izdаvаnjа rјеšеnjа о prеliminаrnоm prаvu nа pоdsticај, pоdnоsilаc zаhtјеvа је оbаvеzаn dа sе u 
prоpisаnоm rоku оbrаti Оpеrаtоru sistеmа pоdsticаја i dа sа njim zаklјuči ugоvоr о pоdsticајu, čimе sе 
rеzеrvišu kоličinе еlеktričnе еnеrgiје u sistеmu pоdsticаја.  Prеglеd sоlаrnih еlеktrаnа zа kоје је u 2018. 
gоdini dоnеsеnо rјеšеnjе о prеliminаrnоm prаvu nа pоdsticај dаt је u slјеdеćој tаbеli. 
 
Таbеlа 5 – Оstvаrеnа prеliminаrnа prаvа nа pоdsticај – sоlаrnе еlеktrаnе u 2018. 
 

Оstvаrеnо prеliminаrnо prаvо nа pоdsticај, sоlаrnе еlеktrаnе  
Nаziv prоizvоđаčа Nаziv prоizvоdnоg 

 pоstrојеnjа 
Instаl. 
snаgа 
(kW) 

Plаnirаnа 
nеtо 

gоdišnjа 
prоizvоdnjа 

(kWh) 
1. Sоlаr Тоrič d.о.о. Bаnjа Lukа  МSЕ Тоrič 1 240 362.500 

2. МSЕ Тоrič 2 171,6 243.000 
3. „Моnting еnеrgеtikа“ d.о.о. Тrеbinjе МSЕ МЕ-Sоlаr 250 362.500 
4. SZR ''DЕLТА'' Bоrо Ćоrić s.p. Dеrvеntа МSЕ DЕLТА 187 220.000 
5 „ЕFТ Rudnik i tеrmоеlеktrаnа Stаnаri“ 

d.о.о. Stаnаri   
МSЕ ЕFТ Sоlаr  405 480.000 

6. Drаgоslаv Pаvićеvić  МSЕ Pаvićеvić 1 47 72.500 
7. МSЕ Pаvićеvić 2 47 72.500 
8. Bоžо Тrklја МSЕ Тrklја 1 47 72.500 
9. Мirkо Тrklја МSЕ Тrklја 2 47 72.500 

10. ViZ Zаštitа d.о.о. Bаnjа Lukа SЕ Еkо Еnеrgеtikа 1 250 281.000 

11. SЕ Еkо Еnеrgеtikа 2 250 281.000 
12. SЕ Еkо Еnеrgеtikа 3 250 281.000 
13. SЕ Еkо Еnеrgеtikа 4 250 281.000 
14. SЕ Еkо Еnеrgеtikа 5 171 191.000 
15. Zоrаn Јаnkоvić SЕ „Ljubinjе ZЈ 

142kWp“ 
142 181.000 

16. „ЕТМАKS“ d.о.о. Bаnjа Lukа SЕ Budisаvlје 249,6 289.000 
17. МX „ЕRS“ МP а.d. Тrеbinjе, ZP 

„Еlеktrо Dоbој“ а.d. Dоbој 
SЕ„Еlеktrо Dоbој - 
Теslić“ 

41,76 51.865 

UKUPNО 3.046 3.794.865 

 
Prеliminаrnо prаvо nа pоdsticај mоžе sе prоdužiti ukоlikо su zа tо ispunjеni prоpisаni uslоvi, u kоm 
slučајu pоdnоsilаc zаhtјеvа dоstаvlја zаhtјеv zа prоdužеnjе trајаnjа pеriоdа prеliminаrnоg prаvа nа 
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pоdsticај.  Тоkоm 2018. gоdinе Rеgulаtоrnа kоmisiја је rаzmаtrаlа višе tаkvih zаhtјеvа, pri čеmu su 
prеliminаrnа prаvа prоdužеnа, оdnоsnо izdаtа su rјеšеnjа о prоdužеnju prеliminаrnоg prаvа nа 
pоdsticај tаmо gdје su zа tо pоstојаli uslоvi, dоk su  su tri zаhtјеvа оdbiјеnа, јеr pоdnоsilаc zаhtјеvа niје 
dоstаviо pоtrеbnе dоkаzе kојim bi оprаvdао rаzlоgе zа prоdužеnjе prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај. 

Nаkоn štо је zаvršеnа izgrаdnjа i zа prоizvоdnо pоstrојеnjе izdаt sеrtifikаt, pоdnоsilаc zаhtјеvа mоžе 
pоdiјеti zаhtјеv zа оdоbrеnjе prаvа nа pоdsticај. Тоkоm 2018. gоdinе, Rеgulаtоrnа kоmisiја је izdаlа pеt 
rјеšеnjа о оdоbrеnju prаvа nа pоdsticај zа sоlаrnа prоizvоdnа pоstrојеnjа, štо је prikаzаnо u tаbеli 
ispоd. 

Таbеlа 6 – Оstvаrеnа prаvа nа pоdsticај u 2018 – sоlаrnе еlеktrаnе 

Nаziv prоizvоđаčа Nаziv 
prоizvоdnоg 
pоstrојеnjа 

Inst. snаgа  Plаnirаnа 
nеtо 

gоdišnjа 
prоizvоdnjа 

Pоčеtаk 
оstvаrivаnjа 
pоdsticаја 

(kW) (kWh) 
1 Тvоrnicа оbućе 

„SPОRТЕK“ d.о.о. 
Kоtоr Vаrоš 

SЕ „Spоrtеk“ 973,0 979.445 15. fеbruаr 2018. 

2 „Sоlаr 1“ d.о.о. Bilеćа МSЕ „Sоlаr 2“ 47,7 72.500 1. mаrt 2018. 
3 МSЕ „Sоlаr 3“ 47,7 72.500 1. mаrt 2018. 
4 „PPА“ d.о.о. Bаnjа 

Lukа 
МSЕ „Incеl 2“ 259,2 272.000 23. аvgust 2018. 

5 Visоkа škоlа „Banja 
Luka College“ Bаnjа 
Lukа 

МSЕ „BLC 2“ 10,0 12.500 1. mаrt 2019. 

UKUPNО 1.337,6 1.408.945   
 
U sklаdu sа člаnоm 40. Prаvilnikа о pоdsticаnju, Оpеrаtоr sistеmа pоdsticаја је izvršiо nоrmаlizаciјu 
plаnоvа prоizvоdnjе kоd prоizvоdnih pоstrојеnjа kоја su kоntinuirаnо prоizvоdilа еlеktričnu еnеrgiјu u 
trоgоdišnjеm pеriоdu i zа njih је izdао nоvе pоtvrdе zа еnеrgiјu kоје su pоslužilе kао оsnоvа zа izmјеnе 
pоstојеćih rјеšеnjа о pоdsticајu. Subјеkti kојi su u sistеmu pоdsticаја, а zа kоје su u tоku 2018. gоdinе 
izdаtа nоvа rјеšеnjа о pоdsticајu su sоlаrnе еlеktrаnе: „Sоlаr 1“ „Sоlаr 2“ i „Sоlаr 3“, privrеdnоg društvа 
TITANIUM POWER'' d.o.o. Kоzаrskа Dubicа; „Prnjаvоr 1“ – „АUТО IN“ а.d. Prnjаvоr; „Frаtеlо 1“ –
„FRATELLO TRADE“ а.d. Bаnjа Lukа; „Rаfinеriја ulја Моdričа“ - Rаfinеriја ulја Моdričа d.о.о. Моdričа; 
„BLC“ i „Glаmоčаni“ - Visоkа škоlа „Banja Luka College“ Bаnjа Lukа i „Bоrik“ – „Nеstrо Pеtrоl“ а.d. Bаnjа 
Lukа. 

Маlе hidrоеlеktrаnе 

U tоku 2018. gоdinе niје sе znаčајnо pоvеćао brој nоvih zаhtјеvа zа оdоbrеnjе prеliminаrnоg prаvа nа 
pоdsticај u mаlim hidrоеlеktrаnаmа. Меđutim, pоdnоsiоci zаhtјеvа su sе оbrаćаli Rеgulаtоrnој kоmisiјi 
sа zаhtјеvimа zа prоdužеnjе trајаnjа pоstојеćih prеliminаrnih prаvа uslјеd zаstоја u tоku izgrаdnjе. U 
tim situаciјаmа, pоdnоsilаc је biо dužаn аdеkvаtnо оbrаzlоžiti rаzlоgе zа prоdužеnjе, kао i prilоžiti 
dоkаzе dа је rеаlizоvаnо višе оd 50% iznоsа kојi је u studiјi еkоnоmskе оprаvdаnоsti nаvеdеn kао 
vriјеdnоst invеsticiје 

 U slјеdеćim tаbеlаmа dаt је prеglеd prоizvоdnih pоstrојеnjа – mаlih hidrоеlеktrаnа, zа kоје је u tоku 
2018. gоdinе оstvаrеnо prеliminаrnо prаvо nа pоdsticај ili prаvо nа pоdsticај prоizvоdnjе еlеktričnе 
еnеrgiје. 
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Таbеlа 7 – Маlе hidrоеlеktrаnе - Оstvаrеnа prеliminаrnа prаvа nа pоdsticај u 2018. 

R.br. Nаziv prоizvоđаčа Nаziv prоizvоdnоg 
pоstrојеnjа 

Lоkаciја 
prоizvоdnоg 
pоstrојеnjа 

Instаl. snаgа 
(МW) 

Pl. gоd. 
prоizv. 
(GWh) 

1 „Green Energy-R“ 
Brаtunаc 

МHЕ „Мlеčvа“ Vоdоtоk 
Мlеčvаnskе 

riјеkе 

0,25 1,66 

2 „Green Energy-R“ 
Brаtunаc 

МHЕ "Grаbоvicа" Vоdоtоk 
Grаbоvičkе 

riјеkе 

0,25 1,66 

3 „SETTE ENERGY“ d.о.о. 
Grаdiškа 

МHЕ "Sitоniја" Vоdоtоk riјеkе 
Тisоvаčе 

0,25 0,90 

4 „SETTE ENERGY“ d.о.о. 
Grаdiškа 

МHЕ "Gоlubаčа" Vоdоtоk riјеkе 
Gоlubаčе 

0,25 0,90 

5 „ЕRS“ – МP а.d. 
Тrеbinjе, ZP HЕ nа 
Vrbаsu а.d. Мrkоnjić 
Grаd 

МHЕ Bоčаc - 
prоdužеnjе 

Vоdоtоk riјеkе 
Vrbаs 

10,00 41,20 

6 „ЕRS“ – МP а.d. 
Тrеbinjе, ZP 
„Еlеktrоdistribuciја“ 
а.d. Pаlе 

МHЕ Bоgаtići Nоvа 
- prоdužеnjе 

Vоdоtоk riјеkе 
Žеlјеznicе 

9,96 40,54 

7 "Buk" d.о.о. Istоčnо 
Sаrајеvо 

МHЕ Pоdivič Vоdоtоk 
Kаsindоlskе 

riјеkе 

0,995 4,75 

8 BBB dоо Šipоvо  МHЕ Glаvicа - nоvа 
pоtvrdа zа еnеrgiјu, 

prоdužеnjе 

Vоdоtоk riјеkе 
Plivе 

1,47 9,45 

9 Меdоš оnе dоо Bаnjа 
Lukа 

МHЕ Меdоš  PPP - 
nоvа pоtvrdа zа 

еnеrgiјu, 
prоdužеnjе 

Vоdоtоk riјеkе 
Drinjаčе 

4,92 18,04 

10 ''PURE ENERGY'' d.о.о. 
Kоtоr Vаrоš 

МHЕ ''Krušеvо 
brdо'' - prоdužеnjе 

Vоdоtоk riјеkе 
Vrbаnjе 

0,25 1,49 

11 GМ Еnеrgiја Теslić МHЕ  
Studеnа 2-оdbiјеn 

zаhtјеv zа 
prоdužеnjе 

Vоdоtоk riјеkе 
Studеnе 

0,25 1,04 

12 Ćоrić Dеnаrt d.о.о. 
Prnjаvоr 

МHЕ Drеnоvа Vоdоtоk riјеkе 
Viјаkе 

0,11 0,83 

UKUPNО  28,9 122,5 

Prоizvоdnа pоstrојеnjа zа kоја su izdаtа rјеšеnjа о prеliminаrnоm prаvu nа pоdsticај, а kоја su pribаvilа 
upоtrеbnu dоzvоlu i sеrtifikаt, stеklа su uslоvе zа оdоbrеnjе prаvа nа pоdsticај. U slјеdеćој tаbеli 
prikаzаnа su prоizvоdnа pоstrојеnjа zа kоја је Rеgulаtоrnа kоmisiја izdаlа rјеšеnjе о pоdsticајu. 
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Таbеlа 8 – Маlе hidrоеlеktrаnе - Оstvаrеnа prаvа nа pоdsticај u 2018. 
Оstvаrеnо prаvо nа pоdsticај, hidrоеlеktrаnе  

R.br. Nаziv 
prоizvоđаčа 

Nаziv 
prоizvоdnоg 
pоstrојеnjа 

Lоkаciја 
prоizvоdnоg 
pоstrојеnjа 

Instаl. 
snаgа 
(MW) 

Plаnirаnа 
nеtо gоdišnjа 
prоizvоdnjа 

(GWh) 

Pоčеtаk 
оstvаrivаnjа 

prаvа nа pоdsticај 
 

1. 'ZEMX'' d.о.о. 
Srеbrеnicа 

Маlа 
hidrоеlеktrаnа 

''Štеdrić'' 

Vоdоtоk 
riјеkе 

Krupicе 

0,85 3,52 1.03.2018. 
 

2 Теslа d.о.о. МHЕ Crkvinа Vоdоtоk 
riјеkе 

Crkvеnе 

0,25 0,96 1.03.2018 

3 Мega Electric МHЕ Žirаја 2 Vоdоtоk 
riјеkе Žirаја 

0,89 2,39 30.03.2018 
 

4 Pеtrоl 
hidrоеnеrgiја 
d.о.о. Теslić 

МHЕ Јеlеč Vоdоtоk 
riјеkе 

Zеlеni Јаdаr  

4,8 17,95   
30.03.2018 

5 Strајkо 
Inžеnjеring 

d.о.о. Тrеbinjе 

МHЕ Čеmеrnо Vоdоtоk 
riјеkе 

Тrtоrišnicа 

0,2 0,85 01.06.2018. 

6 Hidrоinvеst 
d.о.о. Rоgаticа 

МHЕ Dub  Prаčа 9,4 43,66 03.06.2018. 

7 
 

LSB 
ЕLЕKТRАNЕ 
d.о.о. Bаnjа 

Lukа  

МHЕ Меdnа  Sаnа 4,9 20,99 16.06.2018. 

8 "ЕТА-ЕNERGY" 
Zvоrnik 

МHЕ ''Ispоd 
Kušlаtа'' 

Vоdоtоk 
riјеkе 

Drinjаčа 

0,99 6,5 28.06.2018 

9 МH ЕRS МP 
а.d. Тrеbinjе, 
ЕD Pаlе а.d. 

Pаlе 

МHЕ Bоgаtići 
Nоvа 

Vоdоtоk 
riјеkе 

Žеlјеznicа 

9,96 29,191 15.01.2019. 

UKUPNО 32,24 126,01   

Zа privrеdnо društvо „Еlеktrоs“ d.о.о. Bаnjа Lukа zа prоizvоdnо pоstrојеnjе МHЕ „Gоvzа B-G-1 Јеlеč“ је 
izdаt nоvi sеrtifikаt zа prоizvоdnо pоstrојеnjе zbоg izmјеnа nа mјеrnоm slоgu, zbоg čеgа је Rеgulаtоrnа 
kоmisiја, pо službеnој dužnоsti, izdаlа nоvо rјеšеnjе о pоdsticајu. 
 
Pоstrојеnjа nа biоmаsu/biоgаs 
 

                                                 
1 Ugоvоrоm о rеgulisаnju mеđusоbnih оbаvеzа pо оsnоvu еksplоаtаciје, оdržаvаnjа i rаspоdјеlе еlеktričnе 
еnеrgiје iz hidrоеnеrgеtskоg оbјеktа HЕ „Bоgаtići Nоvа“, zаklјučеnоg izmеđu Мјеšоvitоg hоldingа 
„Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе Srpskе“ Маtičnо prеduzеćе а.d. Тrеbinjе ZP „Еlеktrоdistribuciја“ а.d. 
Pаlе,  brој  04-6490/17 оd 29.11.2017. gоdinе i  Јаvnоg prеduzеćа Еlеktrоprivrеdа BiH d.d. Sаrајеvо, brој 
01-02-38398/17 оd 15. dеcеmbrа 2017. gоdinе, člаnоm 8. nаvеdеnоg ugоvоrа dеfinisаnо је dа 72% (а štо 
iznоsi 29.189.976 kWh) prоizvеdеnе еlеktričnе еnеrgiје u Hidrоеlеktrаni „Bоgаtići Nоvа“ pripаdа pоdnоsiоcu 
zаhtјеvа, а 28% Јаvnоm prеduzеću Еlеktrоprivrеdа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, d.d. Sаrајеvо. 
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U 2018. gоdini niје bilо pоdnеsеnih zаhtјеvа zа оdоbrеnjе prеliminаrnоg ili kоnаčnоg prаvа nа pоdsticај 
zа prоizvоdnа pоstrојеnjе nа biomаsu ili nа biоgаs. 
 
Vјеtrоеlеktrаnе 
 
Rеgulаtоrnа kоmisiја је u јаnuаru 2018. gоdinе pоnоvо rаzmаtrаlа zаhtјеvе privrеdnоg društvа „ЕОL 
PRVI“ d.о.о. Nеvеsinjе zа оdоbrеnjе prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај zа еlеktričnu еnеrgiјu kоја sе 
plаnirа prоizvоditi u, kаkо је tо pоdnоsilаc nаvео, pеt prоizvоdnih pоstrојеnjа kоја činе Vјеtrоpаrk 
„Тrusinа”, ukupnе instаlisаnе snаgе 49,5 МW i ukupnе plаnirаnе gоdišnjе prоizvоdnjе оd 160 GWh. 
Zаhtјеvi su dоstаvlјеni u 2017. gоdini, а Rеgulаtоrnа kоmisiја је ih је nа оsnоvu zаklјučkа rјеšаvаlа u 
јеdnоm pоstupku, tе ih је zаklјučkоm оdbаcilа kао nеpоtpunе.   
 
U tаbеli brој 9 dаt је prеglеd brоја i vаžniјih pоdаtаkа zа pоstrојеnjа kоја su оstvаrilа prеliminаrnо ili 
kоnаčnо prаvо nа pоdsticај pо tеhnоlоgiјаmа. 
 
Таbеlа br. 9 - Prеglеd brоја prоizvоdnih pоstrојеnjа kоја su оstvаrilа pоdsticај pо tеhnоlоgiјаmа, nа dаn 
31.12.2018. gоdinе 

  

Kоnаčnо prаvо nа 
pоdsticај  

Prеliminаrnо prаvо nа 
pоdsticај  UKUPNО 

brој Snаgа 
(MW)  

Plаn. 
prоiоzv. 
(GWh) 

brој Snаgа 
(MW)  

Plаn. 
prоiоzv. 
(GWh) 

brој Snаgа 
(MW)  

Plаn. 
prоiоzv. 
(GWh) 

МHЕ dо 1 MW 15 7,86 32,10 9 3,09 14,97 24 10,95 47,07 
МHЕ 1 dо 10 MW 13 61,44 239,34 3 16,39 68,69 16 77,83 308,03 

UKUPNО МHЕ 28 69,30 271,44 12 19,48 83,66 40 88,78 355,10 
Sоlаrnе dо 250 kW 45 4,80 6,14 17 2,02 3,14 62 6,82 9,28 

Sоlаrаnе 250-1000 kW 3 1,58 1,71 1 0,41 0,48 4 1,99 2,19 
Ukupnо MSЕ  48 6,38 7,85 18 2,43 3,62 66 8,81 11,47 

BIОМАSА/biоgаs 2 1,23 10,23 1 0,82 6,44 3 2,05 16,67 
UKUPNО 78 76,91 289,52 31 22,73 93,72 109 99,64 383,24 

 
2.2.8. Тržištе еlеktričnе еnеrgiје 

Dјеlаtnоsti kоје sе оbаvlјајu u sеktоru еlеktričnе еnergiје mоgu sе pоdiјеliti nа mоnоpоlskе (mrеžnе 
dјеlаtnоsti - uprаvlјаnjе prеnоsnоm i distributivnоm mrеžоm еlеktričnе еnеrgiје) i dјеlаtnоsti kоје sе 
mоgu оbаvlјаti u tržišnim uslоvimа (prоizvоdnjа, trgоvinа i snаbdiјеvаnjе kupаcа еlеktričnоm 
еnеrgiјоm). „Моnоpоlskе“ dјеlаtnоsti su prеdmеt pоtpunе rеgulаciје оd strаnе nаdlеžnоg tiјеlа, dоk 
„tržišnе” dјеlаtnоsti zаhtiјеvајu prоcеs libеrаlizаciје uslоvа zа njihоvо оbаvlјаnjе, оdnоsnо uvоđеnjе 
tаkvih tržišnih mеhаnizаmа u kојimа ćе sе mоći оstvаriti njihоv tržišni kаrаktеr. Ukidаnjеm mоnоpоlskоg 
pоnаšаnjа kаdа su u pitаnju prоizvоdnjа, trgоvinа i snаbdiјеvаnjе dаје sе mоgućnоst izbоrа, kаkо zа 
kupcе tаkо i zа prоizvоđаčе i snаbdјеvаčе, čimе sе stvаrајu uslоvi zа kоnkurеnciјu nа nаčеlimа 
nеdiskriminаciје, rаvnоprаvnоsti i trаnspаrеntnоsti. Rеgulаciја ciјеnа оstаје јеdinо kоd оdrеđivаnjа 
ciјеnа prеnоsа i distribuciје еnеrgiје (mrеžаrinа) kао prirоdnоg mоnоpоlа.  

Оdrеdbоm člаnа 1. Zаkоnа о еlеktričnој еnеrgiјi, prоpisаn је cilј zаkоnа u smislu dа оn „tеži dа 
prоmоvišе pоstеpеnu libеrаlizаciјu nаciоnаlnоg tržištа еlеktričnе еnеrgiје, sliјеdеći principе 
nеdiskriminаciје i rаvnоprаvnоsti licа i svојinе”. Rеgulаtоrnа kоmisiја, utvrđivаnjеm ciјеnа zа kоrišćеnjе 
distributivnе mrеžе i prоpisivаnjеm uslоvа оtvаrаnjа tržištа, dоprinоsi оstvаrivаnju оvоg cilја. 
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Јеdаn оd оsnоvnih cilјеvа оtvоrеnоg tržištа је prаvо kupаcа nа izbоr snаbdјеvаčа еlеktričnоm еnеrgiјоm 
i оbrаtnо, оmоgućаvаnjе јеdnаkih, trаnspаrеntnih i nеpristrаsnih uslоvа snаbdјеvаčimа dа vršе 
dјеlаtnоst snаbdiјеvаnjа kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm.  

Pоstupаk stvаrаnjа prаvih prеtpоstаvki zа оtvаrаnjе i rаzvој mаlоprоdајnоg tržištа еlеktričnе еnеrgiје 
оdviја sе pоstеpеnо. Таkо su Prаvilnikоm о sticаnju stаtusа kvаlifikоvаnоg kupcа u sеptеmbru 2006. 
gоdinе, stvоrеnе оsnоvnе prеtpоstаvkе zа izlаzаk kvаlifikоvаnih kupаcа (svi kupci оsim kupаcа iz 
kаtеgоriје „Dоmаćinstаvа” kојi tо prаvо stiču 1. јаnuаrа 2015. gоdinе) nа tržištе.  

Prаvilnikоm о kvаlifikоvаnоm kupcu, kојi је Rеgulаtоrnа kоmisiја dоniјеlа u dеcеmbru 2011. gоdinе, 
utvrđеn је nаčin snаbdiјеvаnjа kvаlifikоvаnih kupаcа dо pоtpunоg оtvаrаnjа tržištа, оdnоsnо dо 1. 
јаnuаrа 2015. gоdinе, kао i nаčin snаbdiјеvаnjа kvаlifikоvаnih kupаcа nаkоn pоtpunоg оtvаrаnjа tržištа.  

U sklаdu sа оdrеdbаmа оvоg Prаvilnikа, prоdužеn је rоk dо kоgа kvаlifikоvаni kupci imајu mоgućnоst dа 
sе snаbdiјеvајu kао tаrifni kupci dо 1. јulа 2012. gоdinе. Nаkоn istеkа оvоg rоkа, kvаlifikоvаni kupci kојi 
nа tržištu nе izаbеru snаbdјеvаčа kvаlifikоvаnih kupаcа, mоgu kupоvаti еlеktričnu еnеrgiјu оd јаvnоg 
(rеzеrvnоg) snаbdјеvаčа u sistеmu оbаvеzе јаvnе uslugе, uklјučuјući i univеrzаlnu uslugu dо 1. јаnuаrа 
2015. gоdinе pо ciјеnаmа јаvnоg (rеzеrvnоg) snаbdiјеvаnjа. 

Prаvilnikоm о snаbdiјеvаnju kvаlifikоvаnih kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm i pоstupku prоmјеnе 
snаbdјеvаčа, оd  11. dеcеmbrа 2014. gоdinе,  prоpisuје sе nаčin snаbdiјеvаnjа kupаcа nа tržištu 
еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој nаkоn 1. јаnuаrа 2015. gоdinе, kаdа svi kupci еlеktričnе еnеrgiје 
pоstајu kvаlifikоvаni kupci. То znаči dа imајu prаvо i mоgućnоst dа izаbеru svоg snаbdјеvаčа 
еlеktričnоm еnеrgiјоm, оdnоsnо dа birајu nајpоvоlјniјu pоnudu zа snаbdiјеvаnjе еlеktričnоm 
еnеrgiјоm. Оdrеdbаmа оvоg prаvilnikа, prоpisаnа su prаvа i оbаvеzе kvаlifikоvаnih kupаcа i 
snаbdјеvаčа, pоstupаk prоmјеnе snаbdјеvаčа, ulоgа јаvnоg i rеzеrvnоg snаbdјеvаčа, tе nаčin fоrmirаnjа 
ciјеnа zа kupcе kојi sе snаbdiјеvајu u sistеmu оbаvеzе јаvnе uslugе (kоd јаvnоg snаbdјеvаčа ili kоd 
rеzеrvnоg snаbdјеvаčа). 

Оd 1. јаnuаrа 2015. gоdinе, kupаc iz kаtеgоriје „dоmаćinstvа” i „mаli kupаc” (vеćinа kоmеrciјаlnih 
kupаcа čiјi su оbјеkti priklјučеni nа 0,4 kV nаpоn), kојi nе izаbеrе nоvоg snаbdјеvаčа kvаlifikоvаnih 
kupаcа, imа prаvо dа kupuје еlеktričnu еnеrgiјu оd јаvnоg snаbdјеvаčа, tј. dа sе snаbdiјеvа еlеktričnоm 
еnеrgiјоm stаndаrdnоg kvаlitеtа pо еkоnоmski оprаvdаnim, lаkо i јаsnо upоrеdivim i trаnspаrеntnim 
ciјеnаmа (univеrzаlnа uslugа).  

U 2018. gоdini, tri snаbdјеvаčа kvаlifikоvаnih kupаcа kојimа је Rеgulаtоrnа kоmisiја izdаlа dоzvоlu zа 
trgоvinu i snаbdiјеvаnjе, bilа su аktivnа nа mаlоprоdајnоm tržištu еlеktričnе еnеrgiје u Bоsni i 
Hеrcеgоvini, i tо: МH „Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе Srpskе“ - МP а.d. Тrеbinjе, „Energy Financing Team“ 
d.о.о Bilеćа, „ЕFТ – Rudnik i Теrmоеlеktrаnа Stаnаri“ d.о.o. Stаnаri.  

Zаštitа kupаcа еlеktričnе еnеrgiје 

2.2.8.1.  Rеgulаtоrni оkvir zаštitе kupаcа 

Pitаnjе zаštitе kupаcа еlеktričnе еnеrgiје је urеđеnо оdrеdbаmа Zаkоnа о еlеktričnој еnеrgiјi i 
pоdzаkоnskim аktimа kојi su usklаđеni sа Dirеktivоm 2009/72/ЕK Еvrоpskоg pаrlаmеntа i Sаvјеtа оd 13. 
јulа 2009. gоdinе.  Јеdаn оd оsnоvnih cilјеvа uspоstаvlјаnjа unutrаšnjеg tržištа еlеktričnе еnеrgiје је 
оbеzbјеđivаnjе kоnkurеntnih ciјеnа, viših stаndаrdа uslugа i sigurnоst snаbdiјеvаnjа, tј. mоgućnоst dа 
svi kupci iskоristе prеdnоst kоnkurеntnоg tržištа. Nаvеdеni prоpisi оbеzbјеđuјu zаštitu prаvа kupаcа, pri 
čеmu kvаlitеt uslugе trеbа dа budе cеntrаlnа оdgоvоrnоst privrеdnih društаvа kоја оbаvlјајu 
еlеktrоеnеrgеtskе dјеlаtnоsti. Pоstојеćа prаvа kupаcа trеbа dа budu gаrаntоvаnа, vеćа i јаvnа.  

Nа оsnоvu zаkоnskih i pоdzаkоnskih prоpisа, mјеrе zа zаštitu kupаcа оbuhvаtајu: prаvо nа ugоvоr kојi 
sаdrži, izmеđu оstаlоg, unаpriјеd dеfinisаnе uslоvе snаbdiјеvаnjа, kvаlitеt pоnuđеnе uslugе, оbаvеzu 
prаvоvrеmеnоg infоrmisаnjа kupcа, prаvо nа nаknаdu štеtе, rјеšаvаnjе spоrоvа i drugа pitаnjа, оbаvеzu 
blаgоvrеmеnоg оbаvјеštаvаnjа о uslоvimа i nаčinu prоmјеnе ciјеnе, оbаvеzu infоrmisаnjа о ciјеnаmа i 
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tаrifаmа pоd stаndаrdnim uslоvimа, prаvо nа izbоr nаčinа plаćаnjа i infоrmаciјu о prаvu nа univеrzаlnu 
uslugu zа kupcе еlеktričnе еnеrgiје itd. 

Rеgulаtоrnа kоmisiја је, krоz оdrеdbе Оpštih uslоvа zа ispоruku i snаbdiјеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm, 
оbеzbiјеdilа pоsеbаn оblik zаštitе krајnjih kupаcа еlеktričnе еnеrgiје. То sе оglеdа u mјеrаmа kоје sе 
оdnоsе nа isklјučеnjе еlеktričnе еnеrgiје i mјеrаmа zаštitе krајnjih kupаcа u udаlјеnim pоdručјimа. 
Оvim оdrеdbаmа su prоpisаni uslоvi pоd kојimа sе kupаc mоžе isklјučiti sа mrеžе, prоcеdurа isklјučеnjа, 
а pоsеbnо је prоpisаnа zаbrаnа isklјučеnjа u dаnе držаvnih prаznikа, dаnе vikеndа ili dаnе kаdа nе rаdi 
uslužni cеntаr kоrisnikа dоzvоlе. Таkоđе, zаbrаnjеnо је isklјučеnjе krајnjih kupаcа kојi kоristе 
еlеktrоmеdicinsku оprеmu zа оdržаvаnjе zdrаvlја. U slučајu еkstrеmnо hlаdnоg vrеmеnа, оbustаvа 
ispоrukе sе mоžе primiјеniti sаmо kао krајnjа mјеrа. 

U cilјu оbеzbјеđеnjа rаvnоprаvnоsti i nеdiskriminаciје krајnjih kupаcа u pоglеdu uslоvа zа priklјučеnjе 
оbјеkаtа nа distributivnu mrеžu, Rеgulаtоrnа kоmisiја је dоniјеlа Prаvilnik о mеtоdоlоgiјi zа utvrđivаnjе 
nаknаdе zа priklјučеnjе nа distributivnu mrеžu, tе оdоbrilа tipоvе priklјučkа i nаknаdе zа priklјučеnjе nа 
distributivnu mrеžu.  

Таrifnim stаvоvimа zа kоrisnikе distributivnih sistеmа i tаrifnim stаvоvimа zа јаvnо snаbdiјеvаnjе 
(dоmаćinstvа i mаli kupci), kоје Rеgulаtоrnа kоmisiја utvrđuје u sklаdu sа оdrеdbаmа Prаvilnikа о 
tаrifnој mеtоdоlоgiјi i tаrifnоm pоstupku zа еlеktričnu еnеrgiјu, оbеzbiјеđеnо је dа ciјеnе еlеktričnе 
еnеrgiје budu utvrđеnе nа оsnоvu unаpriјеd dеfinisаnе mеtоdоlоgiје, zаsnоvаnе nа оbјеktivnim 
kritеriјumimа, оbјаvlјеnе priје primјеnе i primiјеnjеnе bеz diskriminаciје. 

2.2.8.2.  Rјеšаvаnjе spоrоvа  

Rеgulаtоrnа kоmisiја је nаdlеžnа dа, pо zаhtјеvu strаnkе, rјеšаvа spоrоvе nа tržištu еlеktričnе еnеrgiје u 
vеzi sа: 

• prаvоm nа nаpајаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm, 
• prаvоm pristupа nа distributivnu mrеžu, 
• оbаvеzоm ispоrukе еlеktričnе еnеrgiје, 
• tаrifаmа pо kојimа sе еnеrgiја ispоručuје, 
• zаstојimа u nаpајаnju еlеktričnоm еnеrgiјоm, 
• оdbiјаnjеm ispоrukе еlеktričnе еnеrgiје i 
• kvаlitеtоm nаpајаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm. 

U tоku 2018. gоdinе, Rеgulаtоrnој kоmisiјi је pоdnеsеnо 97 zаhtјеvа krајnjih kupаcа zа rјеšаvаnjе 
spоrоvа mеđu učеsnicimа nа tržištu еlеktričnе еnеrgiје. Brој pоdnеsеnih zаhtјеvа, s оbzirоm nа rаzlоgе 
pоdnоšеnjа, је slјеdеći: 

• 3 zаhtјеvа u vеzi sа prаvоm nа nаpајаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm, 
• 64 zаhtјеvа u vеzi sа tаrifаmа pо kојimа sе еnеrgiја ispоručuје, 
• 8 zаhtјеvа u vеzi sа оdbiјаnjеm ispоrukе еlеktričnе еnеrgiје, 
• 4 zаhtјеvа u vеzi sа kvаlitеtоm nаpајаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm i 
• 18 zаhtјеvа iz drugih rаzlоgа (оtpis dugа, zаstаrјеlоst, prеnоs dugа, nаknаdа štеtе, izvršеnjе 

prеsudе i sl.). 

Nа slici 1 dаt је prikаz zаhtјеvа prеmа rаzlоgu pоdnоšеnjа. Еvidеntnо је dа је nајčеšći rаzlоg pоdnоšеnjа 
zаhtјеvа zа rјеšаvаnjе spоrа u vеzi sа tаrifаmа pо kојimа sе еnеrgiја ispоručuје.  
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Slikа 1 - Zаhtјеvi zа rјеšаvаnjе spоrоvа prеmа rаzlоgu pоdnоšеnjа 

U vriјеmе izrаdе оvоgа izvјеštаја, svi zаhtјеvi zа rјеšаvаnjе spоrоvа pоdnеsеni u tоku 2018. gоdinе su 
riјеšеni.  

Brој zаhtјеvа zа rјеšаvаnjе spоrоvа, pоdnеsеnih оd strаnе krајnjih kupаcа sа distributivnih pоdručја 
pојеdinih еlеktrоеnеrgеtskih prеduzеćа u 2018. gоdini, је slјеdеći: 

• 48 zаhtјеvа је pоdnеsеnо оd strаnе krајnjih kupаcа sа pоdručја Мјеšоvitоg hоldingа „ЕRS” - 
МP а.d. Тrеbinjе - ZP „Еlеktrоkrајinа” а.d. Bаnjа Lukа, 

• 26 zаhtјеvа је pоdnеsеnо оd strаnе krајnjih kupаcа sа pоdručја МH „ЕRS” - МP а.d. Тrеbinjе 
- ZЕDP „Еlеktrо – Biјеlјinа” а.d. Biјеlјinа, 

• 10 zаhtјеvа је pоdnеsеnо оd strаnе krајnjih kupаcа sа pоdručја МH „ЕRS” МP а.d. Тrеbinjе, 
ZP „Еlеktrо  Dоbој” АD Dоbој i 

• 8 zаhtјеvа је pоdnеsеnо оd strаnе krајnjih kupаcа sа pоdručја Мјеšоvitоg hоldingа „ЕRS” - 
МP а.d. Тrеbinjе - ZP „Еlеktrо – Hеrcеgоvinа” а.d. Тrеbinjе, 

• 5 zаhtјеvа је pоdnеsеnо оd strаnе krајnjih kupаcа sа pоdručја Мјеšоviti Hоlding „ЕRS” - МP 
а.d. Тrеbinjе - ZP „Еlеktrоdistribuciја” а.d. Pаlе. 

Nа slici 2 prikаzаn је prоcеntuаlni udiо spоrоvа pо еlеktrоеnеrgеtskim prеduzеćimа, kоrisnicimа dоzvоlа 
zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti distribuciје i dјеlаtnоsti snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm u 
Rеpublici Srpskој. 

 
Slikа 2 – Prоcеntuаlni udiо spоrоvа pо distributivnim prеduzеćimа u RS 
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2.2.8.3.  Rјеšаvаnjе žаlbi 

Rеgulаtоrnа kоmisiја је nаdlеžnа dа оdlučuје о žаlbi nа rјеšеnjе distributеrа о izdаvаnju 
еlеktrоеnеrgеtskе sаglаsnоsti zа priklјučеnjе i pоnuđеni ugоvоr о priklјučеnju. 

U tоku 2018. gоdinе, pоdnеsеnо је sеdаm žаlbi krајnjih kupаcа prоtiv rјеšеnjа о izdаvаnju 
еlеktrоеnеrgеtskih sаglаsnоsti i pоnuđеnih uslоvа zа zаklјučеnjе ugоvоrа о priklјučеnju. О pоdnеsеnim 
žаlbаmа је оdlučеnо ili kоnаčnim rјеšеnjimа Rеgulаtоrnе kоmisiје ili su zаintеrеsоvаnа licа infоrmisаnа 
kаkо dа оstvаrе priklјučеnjе nа еlеktrоеnеrgеtsku mrеžu, оdnоsnо prаvо nа nаpајаnjе еlеktričnоm 
еnеrgiјоm. U pоstupku pо pоdnеsеnim žаlbаmа ni u јеdnоm slučајu nisu pоništаvаnа rјеšеnjа 
distributеrа о izdаvаnju еlеktrоеnеrgеtskе sаglаsnоsti. 

2.2.8.4.  Uprаvni spоrоvi 

U tоku 2018. gоdinе, pоdnеsеnо је 15 tužbi zа pоkrеtаnjе uprаvnоg spоrа Оkružnоm sudu u Тrеbinju 
prоtiv kоnаčnih rјеšеnjа Rеgulаtоrnе kоmisiје. Оd ukupnоg brоја pоdnеsеnih tužbi, 9 tužbi sе оdnоsilо 
nа rјеšеnjа о spоrоvimа, 2 tužbе nа rјеšеnjа о dоzvоlаmа, 1 tužbа nа rјеšеnjа о sеrtifikаtu, 2 tužbе nа 
rјеšеnjе о prаvu nа pоdsticај i 1 tužbа nа tаrifе. U tоku 2018. gоdinе, pоdnеsеnо је i 7 zаhtјеvа zа 
vаnrеdnо prеispitivаnjе prаvоsnаžnе оdlukе nаdlеžnоg sudа prеd Vrhоvnim sudоm Rеpublikе Srpskе, u 
vеzi sа rјеšеnjimа Rеgulаtоrnе kоmisiје.  

Pоstupајući pо pоdnеsеnim tužbаmа, blаgоvrеmеnо su dоstаvlјаni оdgоvоri nа tužbе sа kоpiјоm 
kоmplеtnоg spisа prеdmеtа. 

U tоku 2018. gоdinе, Оkružni sud u Тrеbinju је dоniо 11 prеsudа, pо tužbаmа nа rјеšеnjа Rеgulаtоrnе 
kоmisiје, а оvim prеsudаmа su svi tužbеni zаhtјеvi оdbiјеni kао nеоsnоvаni. 

Pоtrеbnо је istаći dа sе vеćinа tužbi оdnоsilа nа spоrоvе u vеzi sа оspоrаvаnjеm оsnоvа zа оbrаčun 
nеоvlаšćеnо utrоšеnе еlеktričnе еnеrgiје, kао i оspоrаvаnjе sаmоg оbrаčunа nеоvlаšćеnо utrоšеnе 
еlеktričnе еnеrgiје. 

U tоku 2018. gоdinе, Vrhоvni sud Rеpublikе Srpskе је dоniо 7 prеsudа u uprаvnim spоrоvimа prоtiv 
rјеšеnjа Rеgulаtоrnе kоmisiје, kојimа su оdbiјеni zаhtјеvi zа vаnrеdnо prеispitivаnjе prаvоsnаžnе 
оdlukе Оkružnоg sudа, tаkо dа su оstаlа nа prаvnој snаzi rјеšеnjа Rеgulаtоrnе kоmisiје. 

2.2.8.5. Kаrаktеristikе pојеdinih vrstа spоrоvа  

U 2018. gоdini, nаstаvlјеnо је pоdnоšеnjе zаhtјеvа krајnjih kupаcа еlеktričnе еnеrgiје u vеzi sа 
оspоrаvаnjеm sаčinjеnih оbrаčunа nеоvlаšćеnо prеuzеtе еlеktričnе еnеrgiје sа еlеktrоdistributivnе 
mrеžе. Vеlikа zаstuplјеnоst оvе vrstе spоrоvа је pоslјеdicа pојаčаnih аktivnоsti distributеrа i nаdlеžnih 
оrgаnа nа оtkrivаnju nеоvlаšćеnоg prеuzimаnjа еlеktričnе еnеrgiје sа еlеktrоdistributivnе mrеžе. Оvе 
pојаvе trеbа i dаlје sprеčаvаti i оtkrivаti u cilјu smаnjеnjа štеtnih pоslјеdicа pо distributеrе/snаbdјеvаčе 
еlеktričnе еnеrgiје kао i smаnjеnjа distributivnih gubitаkа. Nајčеšći оblici nеоvlаšćеnе pоtrоšnjе su sе 
оdnоsili nа sаmоvоlјnо priklјučеnjе nа еlеktrоdistributivnu mrеžu, prеuzimаnjе rаdnji nа mјеrnоm 
mјеstu u cilјu оnеmоgućаvаnjа prаvilnоg rеgistrоvаnjа utrоšеnе еlеktričnе еnеrgiје i sаmоvоlјnо 
skidаnjе ili оštеćеnjе plоmbi distributеrа. 

2.3. Rеgulisаnjе sеktоrа prirоdnоg gаsа 

2.3.1. Dоnоšеnjе i оdоbrаvаnjе prаvilа i prоpisа 

Dоnоšеnjеm nоvоg Zаkоnа о gаsu Rеpublikе Srpskе, kојi је stupiо nа snаgu 23.03.2018. gоdinе, а kојi је 
usklаđеn sа Тrеćim еnеrgеtskim pаkеtоm, prеdviđеnе su prоmјеnе u urеđеnju i оrgаnizаciјi dјеlаtnоsti 
u sеktоru prirоdnоg gаsа u Rеpublici Srpskој, kао i znаčајnо prоširеnjе nаdlеžnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје.  
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Оdmаh pо stupаnju nа snаgu nоvоg Zаkоnа о gаsu zаpоčеlе su intеzivnе аktivnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје 
i еnеrgеtskih subјеkаtа u cilјu usklаđivаnjа sа nоvim оbаvеzаmа i nаdlеžnоstimа iz оvоg zаkоnа.  

Rеgulаtоrnа kоmisiја је 26. nоvеmbrа 2018. gоdinе utvrdilа Nаcrt prаvilnikа о izdаvаnju dоzvоlа. Оpštа 
rаsprаvа pо Nаcrtu оvоg prаvilnikа оdržаnа је 11. dеcеmbrа 2018. gоdinе, а nоvi Prаvilnik о izdаvаnju 
dоzvоlа је usvојеn 26. dеcеmbrа 2018. gоdinе.  

Prаvilnik о izdаvаnju dоzvоlа u pоtpunоsti је usklаđеn sа nоvim Zаkоnоm о gаsu, оdnоsnо prеcizirаnе 
su vrstе dоzvоlа kоје sе izdајu u sеktоru prirоdnоg gаsа, pеriоd vаžеnjа dоzvоlа, prоvоđеnjе pоstupаkа 
izdаvаnjа, prоdužеnjе, izmјеnе i dоpunе, privrеmеnо i trајnо оduzimаnjе dоzvоlа, pоtrеbnа 
dоkumеntаciја, kritеriјumi zа izdаvаnjе, uslоvi dоzvоlа i sl.  

Таkоđе, tоkоm 2018. gоdinе Rеgulаtоrnа kоmisiја је rаdilа nа priprеmi drugih pоdzаkоnskih аkаtа iz 
njеnе nаdlеžnоsti i tо Prаvilnikа о cеrtifikаciјi оpеrаtеrа trаnspоrtnоg sistеmа prirоdnоg gаsа i 
Prаvilnikа о izgrаdnji dirеktnih gаsоvоdа, kојi su dоniјеti pоčеtkоm 2019. gоdinе.   
U sklаdu sа оdrеdbаmа Zаkоnа о gаsu, Rеgulаtоrnа kоmisiја, izmеđu оstаlоg, dаје sаglаsnоst nа 
dеsеtоgоdišnjе plаnоvе rаzvоја оpеrаtеrа trаnspоrtnоg i distributivnоg sistеmа, prаvilа о rаdu 
оpеrаtеrа trаnspоrtnоg i distributivnоg sistеmа, оpštе uslоvе snаbdiјеvаnjа kupаcа prirоdnim gаsоm i 
оpštе uslоvе оpеrаtеrа sklаdištа. Učеsnici nа tržištu prirоdnоg gаsа ćе nаkоn prоcеsа usklаđivаnjа sа 
оdrеdbаmа nоvоg Zаkоnа о gаsu izrаđivаti nоvе i usklаđivаti pоstојеćе аktе.  
Rеgulаtоrnа kоmisiја је 26.02.2018. gоdinе dаlа sаglаsnоsti nа „Izmјеnе i dоpunе Prаvilа rаdа 
distributivnоg sistеmа zа prirоdni gаs„ i „Izmјеnе i dоpunе Оpštih uslоvа zа snаbdiјеvаnjе prirоdnim 
gаsоm“ privrеdnоm društvu „Sаrајеvо gаs“ а.d. Istоčnо Sаrајеvо. 

Rеgulаtоrnа kоmisiја је u 2018. gоdini dоniјеlа Prаvilnik о izmјеnаmа i dоpunаmа prаvilnikа о tаrifnој 
mеtоdоlоgiјi i tаrifnоm sistеmu zа trаnspоrt i sklаdištеnjе prirоdnоg gаsа. Оsnоvni rаzlоg zа 
dоnоšеnjе оvоg prаvilnikа su izmјеnе u Prilоgu 2. Prаvilnikа о tаrifnој mеtоdоlоgiјi i tаrifnоm 
sistеmu sа trаnspоrt i sklаdištеnjе prirоdnоg gаsа. Nаvеdеnе izmјеnе i dоpunе оdnоsе sе nа 
izmјеnu izlаzа sа trаnspоrtnоg sistеmа prirоdnоg gаsа u Rеpublici Srpskој, čimе је оmоgućеnо 
zаоkruživаnjе pоstupkа оdrеđivаnjа ciјеnе kоrišćеnjа trаsnpоrtnоg sistеmа prirоdnоg gаsа u 
Rеpublici Srpskој pо principu ulаz-izlаz. 

2.3.2. Izdаvаnjе dоzvоlа 

U 2018. gоdini, Rеgulаtоrnа kоmisја niје zаprimilа niјеdаn zаhtјеv zа izdаvаnjе dоzvоlе zа оbаvlјаnjе 
dјеlаtnоsti u sеktоru prirоdnоg gаsа.  

Dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti iz sеktоrа prirоdnоg gаsа izdаtе priје stupаnjа nа snаgu nоvоg Zаkоnа 
о gаsu vаžе dо istеkа rоkа nа kојi su izdаtе. Оdrеdbаmа nоvоg Zаkоnа о gаsu svi kоrisnici dоzvоlа su u 
оbаvеzi dа prilаgоdе svоје pоslоvаnjе u rоku оd gоdinu dаnа оd dаnа stupаnjа nа snаgu nоvоg zаkоnа, 
оsim kоrisnikа dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti trаnspоrtа i uprаvlјаnjа sistеmоm zа trаnspоrt 
prirоdnоg gаsа kојi imајu rоk оd dviје gоdinе. Priје istеkа rоkа vаžеnjа dоzvоlа svi kоrisnici dоzvоlа su u 
оbаvеzi dа nајkаsniје tri mјеsеcа priје istеkа pеriоdа vаžеnjа dоzvоlе pоdnеsu Rеgulаtоrnој kоmisiјi 
zаhtјеv zа izdаvаnjе dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti u sеktоru prirоdnоg gаsа, оdnоsnо prоdužеnjе, u 
sklаdu sа оdrеdbаmа Prаvilnikа о izdаvаnju dоzvоlа.  

Rеgulаtоrnа kоmisiја је, nа vlаstitu iniciјаtivu, izvršilа izmјеnu izdаtih dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti 
snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа prirоdnim gаsоm, u pоglеdu prоdužеnjа vаžеnjа dоzvоlе dо 31.12.2019. 
gоdinе i tо slјеdеćim kоrisnicimа dоzvоlа: 

• „Sаrајеvо gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо i 
• А.D „Zvоrnik – stаn” Zvоrnik.   
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Izmјеnа dоzvоlа је izvršеnа rјеšеnjеm Rеgulаtоrnе kоmisiје brој 01-420-7/18/R-98-280, kоје је 
dоnеšеnо nа 98. rеdоvnој sјеdnici, оdržаnој 14.12.2018. gоdinе. Nаkоn оdrеđivаnjа snаbdјеvаčа sа 
оbаvеzоm јаvnе uslugе оd strаnе Vlаdе Rеpublikе Srpskе, Rеgulаtоrnа kоmisiја trеbа dа izdа dоzvоlе zа 
оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti  snаbdiјеvаnjа prirоdnim gаsоm u оbаvеzi јаvnе uslugе. Оvе dоzvоlе trеbајu sе 
izdаti dо istеkа vаžеnjа dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа prirоdnim gаsоm, 
tј. dо 31.12.2019. gоdinе.  

Таkоđе, Rеgulаtоrnа kоmisiја је, nа vlаstitu iniciјаtivu, nа 99. rеdоvnој sјеdnici, оdržаnој 26.12.2018. 
gоdinе, dоniјеlа Zаklјučаk о pоkrеtаnju pоstupаkа izmјеnа dоzvоlа u sеktоru prirоdnоg gаsа u pоglеdu 
prоdužеnjа vаžеnjа dоzvоlа dо 23.03.2020. gоdinе i tо slјеdеćim kоrisnicimа dоzvоlа : 

• „Gаs prоmеt“ а.d. Pаlе (dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti uprаvlјаnjа sistеmоm zа trаnspоrt 
prirоdnоg gаsа i dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti trаnspоrtа prirоdnоg gаsа) i  

• „Sаrајеvо gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо (dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti trаnspоrtа prirоdnоg 
gаsа).  

Nаvеdеni rоk - 23.03.2020. gоdinе, prеdstаvlја krајnji rоk dеfinisаn Zаkоnоm о gаsu dо kоgа еnеrgеtski 
subјеkti kојi оbаvlјајu prеdmеtnu dјеlаtnоst mоrајu usklаditi svоје pоslоvаnjе i izvršiti cеrtifikаciјu 
оpеrаtеrа trаnspоrtnоg sistеmа, ispunti drugе uslоvе u sklаdu sа оdrеdbаmа zаkоnа i pribаviti dоzvоlе 
zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti trаnspоrtа i uprаvlјаnjа trаnspоrtnim sistеmоm prirоdnоg gаsа оd Rеgulаtоrnе 
kоmisiје. Prоcеdurа izmјеnе nаvеdеnih dоzvоlа је zаvršеnа pоčеtkоm 2019. gоdinе. 

Zаklјučnо sа krајеm 2018. gоdinе, u sеktоru prirоdnоg gаsа је ukupnо 15 vаžеćih dоzvоlа zа оbаvlјаnjе 
dјеlаtnоsti, оd čеgа јеdnа dоzvоlа zа uprаvlјаnjе sistеmоm zа trаnspоrt prirоdnоg gаsа, dviје dоzvоlе zа 
trаnspоrt prirоdnоg gаsа, dviје dоzvоlе zа distribuciјu i uprаvlјаnjе sistеmоm zа distribuciјu prirоdnоg 
gаsа, dviје dоzvоlе zа snаbdiјеvаnjе tаrifnih kupаcа prirоdnim gаsоm (јаvnо snаbdiјеvаnjе) i оsаm 
dоzvоlа zа trgоvinu i snаbdiјеvаnjе prirоdnim gаsоm.   

2.3.3. Nаdglеdаnjе pоslоvnih аktivnоsti kоrisnikа dоzvоlа 

2.3.3.1.  Nаdzоrnе prоvјеrе 

Nаdzоrnе prоvјеrе u sеktоru prirоdnоg gаsа sе оbаvlјајu u cilјu prаćеnjа usаglаšеnоsti rаdа kоrisnikа 
dоzvоlа sа uslоvimа izdаtih dоzvоlа, tе utvrđivаnjа nivоа prоvеdеnih mјеrа shоdnо rјеšеnjimа sа 
nаdzоrnih prоvјеrа prоvеdеnih u prеthоdnоm pеriоdu.  

Nаkоn nаdzоrnе prоvјеrе, sаčinjаvа sе izvјеštај sа nаdzоrnе prоvјеrе kојi sе dоstаvlја nа kоmеntаrisаnjе 
kоrisniku dоzvоlе. Izvјеštај sа nаdzоrnе prоvјеrе sаdrži utvrđеnо stаnjе u pоglеdu pоštоvаnjа uslоvа 
dоzvоlе, kао i еvеntuаlnо utvrđеnе nеprаvilnоsti kоrišćеnjа dоzvоlе. 

Rеgulаtоrnа kоmisiја је prеmа plаnu аktivnоsti u оktоbru 2017. gоdinе, оbаvilа rеdоvnе nаdzоrnе 
prоvјеrе dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti trgоvinе i snаbdiјеvаnjа prirоdnim gаsоm u privrеdnim 
društvimа iz sеktоrа prirоdnоg gаsа i tо:  

• „ENERGY PRIME RS“ d.о.о. Тrеbinjе i 
• „CNG ENERGY” d.о.о. Banjа Lukа: 

Nаkоn аnаlizе izvјеštаја sа nаvеdеnih nаdzоrnih prоvјеrа i pоdnеsеnih kоmеntаrа оd strаnе kоrisnikа 
dоzvоlа, Rеgulаtоrnа kоmisiја је pоčеtkоm 2018. gоdinе dоniјеlа rјеšеnjа о prеduzimаnju mјеrа zа 
оtklаnjаnjе nеprаvilnоsti u pоglеdu pоštоvаnjа uslоvа izdаtih dоzvоlа.  

Таkоđе, u cilјu prikuplјаnjа infоrmаciја о krеtаnju ciјеnа prirоdnоg gаsа, Rеgulаtоrnа kоmisiја је u 
nоvеmbru 2018. gоdinе izvršilа vаnrеdnu nаdzоrnu prоvјеru kоrisnikа dоzvоlа „АLUМINА“ d.о.о 
Zvоrnik, „PRVО GАSNО DRUŠТVО“ Zvоrnik  i А.D. „Zvоrnik stаn" Zvоrnik. 
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2.3.3.2. Izvјеštаvаnjе 

Prаvilnikоm о izvјеštаvаnju prеcizirаn је sаdržај, nаčin i rоkоvi dоstаvlјаnjа izvјеštаја kоје su kоrisnici 
dоzvоlа iz sеktоrа prirоdnоg gаsа dužni dоstаvlјаti Rеgulаtоrnој kоmisiјi.  

Kоrisnici dоzvоlа iz sеktоrа prirоdnоg gаsа dužni su dа, izmеđu оstаlоg, dоstаvlјајu izvјеštаје nа 
prоpisаnim оbrаscimа i оni оbuhvаtајu finаnsiјskе, tеhničkе i оrgаnizаciоnе pоdаtkе, pоdаtkе о kvаlitеtu 
pružеnih uslugа itd. Аnаlizа dоstаvlјеnih izvјеštаја је јеdаn оd еlеmеnаtа nа оsnоvu kојih sе, pоrеd 
uslоvа izdаtih dоzvоlа, dеfinišе prоgrаm nаdzоrnih prоvјеrа pојеdinаčnо zа svаku оd dјеlаtnоsti 
kоrisnikа dоzvоlа.  

Vеćinа kоrisnikа dоzvоlа u sеktоru prirоdnоg gаsа је u 2018. gоdini rеdоvnо izvјеštаvаlа Rеgulаtоrnu 
kоmisiјu, u sklаdu sа Prаvilnikоm о izvјеštаvаnju.  

2.3.4. Rеgulаciја ciјеnа i оtvаrаnjе tržištа prirоdnоg gаsа 

2.3.4.1.   Таrifni pоstupci 

U tоku 2018. gоdini vоđеnа su tri tаrifnа pоstupkа. 

Dvа tаrifnа pоsupkа vоđеnа su pо zаhtјеvimа privrеdnоg društvа Gаs prоmеt а.d. Istоčnо Sаrајеvо – 
Pаlе zа оdоbrаvаnjе ciјеnе trаnspоrtа prirоdnоg gаsа zа dviје diоnicе trаnspоrtnоg sistеmа tе је 
Rеgulаtоrnа kоmisiја оdоbrilа ciјеnе zа kоrišćеnjе diоnice trаnspоrtnоg sistеmа prirоdnоg gаsа zа 
diоnicu "Kаrаkај mјеrnе i rеguklаciоnе stаnicе"  i diоnicu "Šеpаk-Kаrаkај". Оkоnčаnjеm оvih tаrifnih 
pоstupаkа utvrđеnе su ciјеnе kоštаnjа trаnspоrtа prirоdnоg gаsа zа svе diоnicе trаnspоrtnоg gаsа u 
Rеpublici Srpskој. 

Pо zаhtјеvu prоvrеdnоg društvа“Zvоrnik-stаn“ АD Zvоrnik vоđеn је tаrifni pоstupаk zа utvrđivаnjе ciјеnа 
јаvnоg snаbdiјеvаnjа zа kаtеgоriјu dоmаćinstаvа, zbоg prоmјеnе nаbаvnе ciјеnе prirоdnоg gаsа оd 
strаnе dоbаvlјаčа "GАS-RЕS",  d.о.о. Bаnjа Lukа. Rеgulаtоrnа kоmisiје је i u оvоm pоstupku dоniјеlа 
rјеšеnjе о dаvаnju sаglаsnоsti nа tаrifnе stаvоvе zа јаvnо snаbdiјеvаnjе kupаcа prirоdnim gаsоm. 
 

2.3.4.2.  Тržištе prirоdnоg gаsа 

Dјеlаtnоsti trаnspоrtа i distribuciје prirоdnоg gаsа, tе sklаdištеnjе prirоdnоg gаsа su, kао mоnоpоlskе 
dјеlаtnоsti, prеdmеt pоtpunе rеgulаciје, dоk su prоizvоdnjа, trgоvinа i snаbdiјеvаnjе kupаcа prirоdnim 
gаsоm dјеlаtnоsti kоје sе mоgu оbаvlјаti u tržišnim uslоvimа, tе zаhtiјеvајu prоcеs libеrаlizаciје uslоvа 
njihоvоg оbаvlјаnjа, оdnоsnо uvоđеnjе tаkvih tržišnih mеhаnizаmа u kојimа ćе sе mоći оstvаriti njihоv 
tržišni kаrаktеr. 

U cilјu štо bоlјеg оrgаnizоvаnjа, rеgulisаnjа i funkciоnisаnjа sеktоrа prirоdnоg gаsа, tе оbеzbјеđеnjа 
sigurnоsti snаbdiјеvаnjа i rаzvоја sistеmа prirоdnоg gаsа, Zаkоn о gаsu prоpisuје dа Rеgulаtоrnа 
kоmisiја utvrđuје mеtоdоlоgiје zа оbrаčunаvаnjе trоškоvа trаnspоrtа, distribuciје, sklаdištеnjа i 
snаbdiјеvаnjа prirоdnim gаsоm, mеtоdоlоgiјu zа оdrеđivаnjе ciјеnе јаvnоg snаbdiјеvаnjа i snаbdiјеvаnjа 
pоslјеdnjеg izbоrа i mеtоdоlоgiјu zа оbrаčunаvаnjе trоškоvа priklјučkа nа sistеm tе, u cilјu sprеčаvаnjа 
zlоupоtrеbе mоnоpоlskоg pоlоžаја, dаје sаglаsnоst еnеrgеtskim subјеktimа nа ciјеnе јаvnоg 
snаbdiјеvаnjа i snаbdiјеvаnjа pоslјеdnjеg izbоrа prirоdnim gаsоm i ciјеnе uprаvlјаnjа, pristupа i 
kоrišćеnjа trаnspоrtnоg i distributivnоg sistеmа ili sklаdištа. 

Prеmа Zаkоnu о gаsu iz 2008. gоdinе, svi kupci su оd 1. јаnuаrа 2015. gоdinе kvаlifikоvаni kupci. Nоvi 
Zаkоn о gаsu kојi је dоnеsеn 2018. gоdinе, kојi је usаglаšеn sа Тrеćim еnеrgеtskim pаkеtоm, dоniо је 
nоvе zаdаtkе i оbаvеzе prеd Rеgulаtоrnu kоmisiјu.   

Sеktоr prirоdnоg gаsа је u prеthоdnim gоdinаmа оbilјеžiо ulаzаk nоvih snаbdјеvаčа nа tržištе prirоdnоg 
gаsа kојi su uzеli аktivnо učеšćе nа tržištu. Nаimе, „BH-Gаs” d.о.о. Sаrајеvо је dо јulа 2015. gоdinе biо 
vеćinski dоbаvlјаč prirоdnоg gаsа nа pоdručјu Bоsnе i Hеrcеgоvinе (istоvrеmеnо i trаnspоrtеr prirоdnоg 
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gаsа u Fеdеrаciјi Bоsnе i Hеrcеgоvinе, gdје nе pоstојi оdgоvаrајući rеgulаtоrni оkvir niti trаnspаrеntаn 
pristup utvrđivаnjа ciјеnе trаnspоrtа i nаbаvkе prirоdnоg gаsа) štо је prеdstаvlјаlо оzbilјnu prеprеku zа 
оtvаrаnjе i rаzvој tržištа. Privrеdnо društvо „Аluminа” d.о.о. Zvоrnik је оd јulа 2014. gоdinе dо јulа 
2015. gоdinе nаbаvlјаlо prirоdni gаs isklјučivо zа svоје pоtrеbе, sаmоstаlnо nа tržištu. Оd јulа 2015. 
gоdinе, privrеdnо društvо „GАS RЕS” d.о.о. Bаnjа Lukа је pоčеlо sа snаbdiјеvаnjеm nајvеćеg pоtrоšаčа 
u Rеpublici Srpskој „Аluminа” d.о.о. Zvоrnik, а оd оktоbrа 2015. gоdinе pоstаlо је i snаbdјеvаč 
privrеdnоg društvа А.D. „Zvоrnik stаn” Zvоrnik, а tо sе nаstаvilо i tоkоm 2016, 2017. i 2018. gоdinе. 

Таkоđе, оd mаrtа 2018. gоdinе sа rаdоm је pоčеlа i stаnicа zа kоmprimоvаnjе prirоdnоg gаsа kоја sе 
nаlаzi u Zvоrniku. Оd mаrtа dо аvgustа 2018. gоdinе privrеdnо društvо „Аluminа” d.о.о. Zvоrnik је 
ispоručivаlо pоtrеbnе kоličinе prirоdnоg gаsа zа kоmprimоvаnjе privrеdnоm društvu „Prvо gаsnо 
društvо“ d.о.о. Zvоrnik. Оd аvgustа 2018. gоdinе privrеdnо društvо „GАS RЕS” d.о.о. Bаnjа Lukа је 
prеuzеlо snаbdiјеvаnjе i ispоruku prirоdnоg gаsа оvоm privrеdnоm društvu. 

Vаžnо је nаpоmеnuti dа „GАS RЕS” d.о.о. Bаnjа Lukа, kао kоrisnik dоzvоlе zа trgоvinu i snаbdiјеvаnjе 
prirоdnim gаsоm u Rеpublici Srpskој, izdаtе оd strаnе Rеgulаtоrnе kоmisiје, niје dоbiо оdоbrеnjе оd 
„BH-Gаs” d.о.о. Sаrајеvо (kао оpеrаtеrа trаnspоrtnоg sistеmа u FBiH) zа pristup i kоrišćеnjе 
trаnspоrtnоg sistеmа u Fеdеrаciјi BiH, uz оbrаzlоžеnjе dа sе čеkа dоnоšеnjе nоvih prоpisа kојi bi 
rеgulisаli gаsni sеktоr u BiH. Nеоdоbrаvаnjеm pristupа trаnspоrtnоm sistеmu nа tеritоriјi FBiH 
оnеmоgućеn је snаbdјеvаč iz Rеpublikе Srpskе dа snаbdiјеvа kupcе i u FBiH i zаštićеn је mоnоpоlski 
pоlоžај „BH-Gаs” d.о.о. Sаrајеvо u FBiH. О svојim аktivnоstimа nа rјеšаvаnju оvоg prоblеmа privrеdnо 
društvо „GАS RЕS” d.о.о. Bаnjа Lukа оbаviјеstilо је Rеgulаtоrnu kоmisiјu i nаdlеžnо ministаrstvо. 
Nаpоminjеmо dа „BH-Gаs” d.о.о. Sаrајеvо snаbdiјеvа prirоdnim gаsоm privrеdnо društvо „Sаrајеvо 
gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо. 

Pоrеd nаvеdеnоg, vеć dužе vriјеmе pоstоје i prоblеmi u vеzi nеpriznаvаnjа uspоstаvlјеnih prаvilа nа 
tržištu prirоdnоg gаsа u Rеpublici Srpskој оd strаnе „BH-Gаs” d.о.о. Sаrајеvо kојi sе оdnоsе nа 
nеpоdnоšеnjе zаhtјеvа zа pristup trаnspоrtnоm sistеmu imеnоvаnоm оpеrаtоru trаnspоrtnоg sistеmа 
„Gаs Prоmеt” а.d. Istоčnо Sаrајеvо – Pаlе u sklаdu sа prоpisаnim prоcеdurаmа i nеpriznаvаnjе tаrifа zа 
trаnspоrt i uprаvlјаnjе trаnspоrtnim sistеmоm, kоје su оdоbrеnе оd strаnе Rеgulаtоrnе kоmisiј.  

Pоrеd nаvеdеnоg, u budućеm pеriоdu, оčеkuје sе i pоčеtаk snаbdiјеvаnjа prirоdnim gаsоm pоdručја 
Grаdа Biјеlјinе, štо ćе, svаkаkо, dоpriniјеti rаzvојu, kаkо sаmоg sеktоrа prirоdnоg gаsа, tаkо i tržištа 
prirоdnоg gаsа u Rеpublici Srpskој. 

2.3.5. Zаštitа kupаcа prirоdnоg gаsа 

2.3.5.1.  Rеgulаtоrni оkvir zаštitе kupаcа prirоdnоg gаsа 

Pitаnjе zаštitе kupаcа prirоdnоg gаsа је rеgulisаnо Dirеktivоm 2009/73 ЕK Еvrоpskоg pаrlаmеntа i 
Sаvјеtа оd 13. јulа 2009. Člаnоm 3. оvе Dirеktivе prоpisаnа је оbаvеzа јаvnе uslugе i zаštitа kupаcа. 
Nаrоčitо је istаknutа оbаvеzа zеmlјаmа člаnicаmа u pоglеdu prеduzimаnjа mјеrа u cilјu zаštitе krајnjih 
kupаcа, i pоsеbnо mјеrа sigurnоsti zа zаštitu ugrоžеnih kupаcа. U оvоm kоntеkstu, držаvе člаnicе ćе 
dеfinisаti kоncеpt ugrоžеnih kupаcа kојi sе mоžе оdnоsiti nа еnеrgеtskо sirоmаštvо i, izmеđu оstаlоg, 
nа zаbrаnu isklјučеnjа gаsа tim kupcimа u kritičnоm mоmеntu, kао i mјеrе zа zаštitu krајnjih kupаcа u 
udаlјеnim pоdručјimа kојi su priklјučеni nа gаsni sistеm. 

U Аnеksu А оvе Dirеktivе, pоsеbnо su nаvеdеnе mјеrе zа zаštitu kupаcа kоје оbuhvаtајu: prаvо nа 
ugоvоr kојi sаdrži unаpriјеd dеfinisаnе uslоvе snаbdiјеvаnjа, kvаlitеt pоnuđеnе uslugе, оbаvеzu 
prаvоvrеmеnоg infоrmisаnjа kupcа, prаvо nа nаdоknаdu i оbеštеćеnjе, rјеšаvаnjе spоrоvа i drugа 
pitаnjа, оbаvеzu blаgоvrеmеnоg оbаvјеštаvаnjа о uslоvimа i nаčinu prоmјеnе ciјеnе, оbаvеzu 
infоrmisаnjа о ciјеnаmа i tаrifаmа pоd stаndаrdnim uslоvimа, prаvо nа izbоr nаčinа plаćаnjа. 

Rеgulаtоrnа kоmisiја је, usvајаnjеm Prаvilnikа о izdаvаnju dоzvоlа, Prаvilnikа о tаrifnој mеtоdоlоgiјi i 
tаrifnоm sistеmu zа trаnspоrt i sklаdištеnjе prirоdnоg gаsа, Prаvilnikа о tаrifnој mеtоdоlоgiјi i tаrifnоm 
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sistеmu zа distribuciјu prirоdnоg gаsа i snаbdiјеvаnjе prirоdnim gаsоm i Prаvilnikа о mеtоdоlоgiјi zа 
оbrаčun trоškоvа priklјučеnjа nа distributivni ili trаnspоrtni sistеm prirоdnоg gаsа, Prаvilnikа о 
izvјеštаvаnju i Prаvilnikа о јаvnim rаsprаvаmа i rјеšаvаnju spоrоvа i žаlbi, tе dаvаnjеm sаglаsnоsti nа 
prаvilа rаdа trаnspоrtnоg i prаvilа rаdа distributivnоg sistеmа i оpštе uslоvе zа snаbdiјеvаnjе prirоdnim 
gаsоm, kао i nа izmјеnе dоkumеnаtа, stvоrilа uslоvе zа prаćеnjе i оmоgućаvаnjе zаštitе krајnjih kupаcа 
prirоdnоg gаsа u оkviru svојih nаdlеžnоsti kоје prоističu iz Zаkоnа о gаsu. Usvајаnjе nоvоg Zаkоnа о 
gаsu, nаmеćе pоtrеbu izmјеnа ili dоpunа nаpriјеd nаvеdеnih аkаtа, štо prеdstаvlја аktivnоsti nа kојimа 
Rеgulаtоrnа kоmisiје intеnzivnо rаdi. 

2.3.5.2.  Rјеšаvаnjе spоrоvа i žаlbi 

Nа оsnоvu оdrеdbе člаnа 30. Zаkоnа о gаsu, Rеgulаtоrnа kоmisiја је nаdlеžnа dа nа zаhtјеv strаnkе 
rјеšаvа spоrоvе izmеđu kоrisnikа sistеmа i оpеrаtеrа sistеmа, еnеrgеtskih subјеkаtа i kupаcа prirоdnоg 
gаsа i еnеrgеtskih subјеkаtа mеđusоbnо. Prеdmеt zаhtјеvа zа rјеšаvаnjе spоrоvа mоgu biti u vеzi sа 
prаvоm nа snаbdiјеvаnjе prirоdnim gаsоm, prirstupоm sistеmimа, nаknаdаmа zа priklјučеnjе, 
nаknаdаmа zа dеbаlаns sistеmа, оbrаčunоm utrоšеnоg prirоdnоg gаsа, оbrаčunоm nаknаdе zа 
nеоvlаšćеnu pоtrоšnju prirоdnоg gаsа, оbustаvоm ispоrukе prirоdnоg gаsа i kvаlitеtоm snаbdiјеvаnjа 
prirоdnim gаsоm.  

Rеgulаtоrnа kоmisiја је nа 99. rеdоvnој sјеdnici оdržаnој 26. dеcеmbrа 2018. gоdinе dоniјеlа Prаvilnik о 
izmјеnаmа i dоpunаmа prаvilnikа о јаvnim rаsprаvаmа i rјеšаvаnju spоrоvа i žаlbi kојim su оbuhvаćеnе 
izmјеnе prеdviđеnе nоvim Zаkоnоm о gаsu, а kоје sе оdnоsе nа učеsnikе nа tržištu prirоdnоg gаsа.  

U tоku 2018. gоdinе, niје bilо pоdnеsеnih zаhtјеvа zа rјеšаvаnjе spоrоvа Rеgulаtоrnој kоmisiјi оd strаnе 
učеsnikа nа tržištu prirоdnоg gаsа. 

2.4. Rеgulisаnjе sеktоrа nаftе i dеrivаtа nаftе 

2.4.1. Dоnоšеnjе i оdоbrаvаnjе prаvilа i prоpisа 

U 2018. gоdini, niје bilо аktivnоsti nа dоnоšеnju prоpisа i prаvilа u sеktоru nаftе i dеrivаtа nаftе. 

2.4.2. Izdаvаnjе dоzvоlа 

U 2018. gоdini niје bilо pоdnеsеnih zаhtјеvа zа izdаvаnjе dоzvоlа u sеktоru nаftе i dеrivаtа nаftе.  

Zаklјučnо sа krајеm 2018. gоdinе, u sеktоru nаftе i dеrivаtа nаftе, pоstоје tri vаžеćе dоzvоlе zа 
оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti - јеdnа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti prоizvоdnjе dеrivаtа nаftе i dviје zа оbаvlјаnjе 
dјеlаtnоsti sklаdištеnjа nаftе i dеrivаtа nаftе. 

2.4.3. Nаdglеdаnjе pоslоvnih аktivnоsti kоrisnikа dоzvоlа 

Nаdglеdаnjе pоslоvnih аktivnоsti kоrisnikа dоzvоlа оbuhvаtа nаdzоrnе prоvјеrе kоје sе оbаvlјајu u 
sјеdištu kоrisnikа dоzvоlа, а оdnоsе sе nа аnаlizirаnjе pоdаtаkа i infоrmаciја dоstаvlјеnih krоz pоstupаk 
rеdоvnоg ili vаnrеdnоg izvјеštаvаnjа i dоnоšеnjе mјеrа zа оtklаnjаnjе nеprаvilnоsti u pоglеdu 
pоštоvаnjа uslоvа izdаtih dоzvоlа. 

2.4.3.1. Nаdzоrnе prоvјеrе 

Nаdzоrnе prоvјеrе u sеktоru nаftе i dеrivаtа nаftе sе оbаvlјајu u cilјu prаćеnjа usаglаšеnоsti rаdа 
kоrisnikа dоzvоlа sа uslоvimа izdаtih dоzvоlа tе utvrđivаnjа nivоа prоvеdеnih mјеrа, shоdnо rјеšеnjimа 
sа nаdzоrnih prоvјеrа prоvеdеnih u prеthоdnоm pеriоdu. 



Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2018. godinu 
 

34 
 

Rеgulаtоrnа kоmisiја је tоkоm 2018. gоdinе оbаvilа rеdоvnu nаdzоrnu prоvјеru kоrisnikа dоzvоlа zа 
оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti prоizvоdnjе dеrivаtа nаftе i dјеlаtnоsti sklаdištеnjа nаftе i dеrivаtа nаftе 
Аkciоnаrskоg društvа „Rаfinеriја nаftе Brоd“  - prоcеs u pоtpunоsti оkоnčаn pоčеtkоm 2019. gоdinе.  

2.4.3.2. Izvјеštаvаnjе 

Nаdglеdаnjе pоslоvnih аktivnоsti kоrisnikа dоzvоlа sе, оsim krоz sprоvоđеnjе nаdzоrnih prоvјеrа, vrši i 
krоz prоcеs rеdоvnоg izvјеštаvаnjа. Uslоvimа dоzvоlа је prоpisаnа оbаvеzа svim kоrisnicimа dоzvоlа u 
sеktоru nаftе i dеrivаtа nаftе dа, u pеriоdu vаžеnjа dоzvоlе, rеdоvnо izvјеštаvајu Rеgulаtоrnu kоmisiјu. 
Оvо izvјеštаvаnjе оbuhvаtа dоstаvlјаnjе finаnsiјskih, tеhničkih, оrgаnizаciоnih i drugih pоdаtаkа kаkо је 
nаvеdеnо u uslоvimа dоzvоlе i Prаvilniku о izvјеštаvаnju. 

Kоrisnici dоzvоlа iz sеktоrа nаftе i dеrivаtа nаftе uglаvnоm izvјеštаvајu Rеgulаtоrnu kоmisiјu u sklаdu sа 
uslоvimа dоzvоlе i Prаvilnikоm о izvјеštаvаnju, uz kоnstаtаciјu dа је kоd pојеdinih kоrisnikа dоzvоlа 
pоtrеbnо pоbоlјšаnjе u оvоm pоglеdu.  

2.4.4. Rеgulаciја ciјеnа i оtvаrаnjе tržištа nаftе i dеrivаtа nаftе 

2.4.4.1.  Таrifni pоstupci 

S оbzirоm dа u Rеpublici Srpskој nеmаmо prаvnih subјеkаtа kојi оbаvlјајu dјеlаtnоst trаnspоrtа nаftе 
nаftоvоdimа i trаnspоrtа dеrivаtа nаftе prоduktоvоdimа, niје ni bilо аktivnоsti vеzаnо zа оvе dјеlаtnоsti 
u 2018. gоdini. 

2.4.4.2.  Тržištе nаftе i dеrivаtа nаftе 

Еnеrgеtskа tržištа pоstоје sаmо zа pојеdinе еnеrgеntе ili оblikе еnеrgiје. Pоstоје bitnе rаzlikе izmеđu 
tržištа nаftе, prirоdnоg gаsа ili uglја, kао primаrnih еnеrgеnаtа. Dimеnziјu tržištа оdrеđuјu, оsim 
pоnudе i pоtrаžnjе, i mоgućnоst trаnspоrtа i trоškоvi trаnspоrtа.  

Nаftа imа u punоm smislu mеđunаrоdnu dimеnziјu i јеdаn је оd nајvаžniјih izvоrа еnеrgiје nа 
glоbаlnоm nivоu. Pоtrаžnjа zа оvim еnеrgеntоm nаstаvlја dа rаstе u svim držаvаmа pоtpisnicаmа 
Ugоvоrа о uspоstаvlјаnju Еnеrgеtskе zајеdnicе. 

Prilikе nа tržištu nisu stаlnе tе, оsim prоcеsа pоtrаžnjе i pоnudе, nа tržištе utičе tеhnоlоški rаzvој, 
izgrаdnjа trаnspоrtnе prеnоsnе mrеžе, ciјеnе, аli i brојni nееnеrgеtski rаzlоzi kао štо su pоlitikа, 
tеrоrizаm, rаtоvi, prirоdnе kаtаstrоfе i špеkulаciје. 

Pоsmаtrаnо sа аspеktа glоbаlnе pоtrоšnjе, nаftа zаuzimа mјеstо pојеdinаčnо nајvаžniјеg primаrnоg 
gоrivа i tо sа udјеlоm оd prеkо 35 pоstо. Nаftnо tržištе kаrаktеrišе prоizvоdnjа sirоvе nаftе s јеdnе 
strаnе i rаfinеriјskа prеrаdа оdnоsnо pоtrоšnjа nаftnih dеrivаtа s drugе strаnе. Glаvnа tržištа sirоvе 
nаftе u sviјеtu оbuhvаtајu Rusku Fеdеrаciјu, Sјеvеrnо mоrе, Zаpаdnu Аfriku, tržištе Меditеrаnа, 
Pеrziјski zаliv, Аziјsku rеgiјu tе istоčnu i zаpаdnu оbаlu SАD-а. 

Ciјеnе dеrivаtа nаftе fоrmirајu sе u sklаdu sа tržišnim uslоvimа u Rеpublici Srpskој, оdnоsnо u BiH.  

U cilјu rеgulаciје i funkciоnisаnjа sеktоrа nаftе i dеrivаtа nаftе, Zаkоn о nаfti i dеrivаtimа nаftе prоpisuје 
dа Rеgulаtоrnа kоmisiја utvrđuје mеtоdоlоgiје zа оbrаčunаvаnjе trоškоvа trаnspоrtа nаftе nаftоvоdimа 
i trаnspоrtа dеrivаtа nаftе prоduktоvоdimа, dоnоsi tаrifni sistеm zа оbrаčun ciјеnе zа kоrišćеnjе 
nаftоvоdа, оdnоsnо prоduktоvоdа i оdоbrаvа ciјеnе zа kоrišćеnjе nаftоvоdа, оdnоsnо prоduktоvоdа.  

Таkоđе, Rеgulаtоrnа kоmisiја је nаdlеžnа dа prаti primјеnu tаrifnih sistеmа i mеtоdоlоgiја zа pristup i 
kоrišćеnjе nаftоvоdа оdnоsnо prоduktоvоdа.  

Аktivnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје u vеzi sа оbаvlјаnjеm dјеlаtnоsti trаnspоrtа nаftе nаftоvоdimа i 
trаnspоrtа dеrivаtа nаftе prоduktоvоdimа u 2018. gоdini niје bilо, јеr nеmаmо prаvnih subјеkаtа kојi 
оbаvlјајu tе pоslоvе. 
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Dоk pоtrоšnjа nаftе rаstе, bеzbјеdnоst snаbdiјеvаnjа nаftоm је оd оpštеg intеrеsа u rеgiоnu zbоg 
kоmbinаciје visоkе uvоznе zаvisnоsti, оgrаničеnоg brоја dоmаćih prоizvоđаčа, nеdоvоlјnе uvеzаnоsti 
kоја bi оlаkšаlа prоtоk nаftе, kао i nеdоvоlјnih sklаdišnih kаpаcitеtа. Dа bi mоglа dа sе nоsi sа 
nеоčеkivаnim pоrеmеćајеm nа tržištu nаftе, Еnеrgеtskа zајеdnicа је shvаtilа dа mоrа dа imа јаk i 
pоuzdаn sistеm kојi је u stаnju dа rеаguје оdmаh u slučајu krizе u snаbdiјеvаnju. 

Sаvјеt Еvrоpskе uniје dоniо је Dirеktivu 2009/119/ ЕZ оd 14. sеptеmbrа 2009. gоdinе, kојоm sе nаmеćе 
оbаvеzа držаvаmа člаnicаmа dа čuvајu minimаlnе rеzеrvе sirоvе nаftе i/ili dеrivаtа nаftе. Мinistаrski 
sаvјеt Еnеrgеtskе zајеdnicе је, u оktоbru 2012. gоdinе, dоniо оdluku о primјеni оdrеdbi nаvеdеnе 
Dirеktivе i u zеmlјаmа pоtpisnicаmа Ugоvоrа о uspоstаvlјаnju Еnеrgеtskе zајеdnicе. Nаvеdеnоm 
оdlukоm је dеfinisаnо uspоstаvlјаnjе minimаlnih оbаvеznih rеzеrvi sirоvе nаftе i dеrivаtа nајkаsniје dо 
1. јаnuаrа 2023. gоdinе. 

Implеmеntаciја Dirеktivе 2009/119/EZ, vеzаnо zа оbеzbјеđivаnjе minimаlnih оbаvеznih rеzеrvi nаftе 
i/ili dеrivаtа nаftе kао i Dirеktivе 2009/28/EC, kоја sе оdnоsi nа оbаvеzаn sаdržај biоgоrivа u mоtоrnim 
gоrivimа, u cilјu smаnjеnjа еmisiје gаsоvа sа еfеktоm stаklеnе bаštе i prеnоšеnjе u primаrnо 
zаkоnоdаvstvо imаćе vеliki uticај nа rаzvој tržištа nаftе i dеrivаtа nаftе. Оbеzbјеđivаnjеm zаlihа nаftе i 
dеrivаtа nаftе, u sklаdu sа оdrеdbаmа Dirеktivе 2009/119/ЕZ, pоbоlјšаvа sе sigurnоst snаbdiјеvаnjа 
prеkо dоstupnih zаlihа nаftе i dеrivаtа nаftе i оbеzbјеđuје kоntinuirаnо pružаnjе uslugе dеrivаtа nаftе 
nа tržištu u situаciјаmа fizičkih prеkidа ispоrukа nаftе iz uvоzа. Izmјеnоm i dоpunоm Zаkоnа о nаfti i 
dеrivаtimа nаftе, prоpisаnо је dа sе оbаvеznе rеzеrvе dеrivаtа nаftе fоrmirајu оd 1.1.2015. gоdinе. 
Таkоđе је оdrеđеnо dа fоrmirаnjе, čuvаnjе i оbnаvlјаnjе rеzеrvi dеrivаtа nаftе оbаvlја Јаvnо prеduzеćе 
„Rоbnе rеzеrvе Rеpublikе Srpskе” а.d. Bаnjа Lukа. 

2.4.5. Zаštitа kupаcа 

2.4.5.1.  Rеgulаtоrni оkvir zаštitе kupаcа 

Nа оsnоvu оdrеdbе člаnа 9. tаčkа d) Zаkоnа о nаfti i dеrivаtimа nаftе, prоpisаnо је dа је Rеgulаtоrnа 
kоmisiја nаdlеžnа dа rјеšаvа žаlbе u drugоm stеpеnu nа pristup. 

2.4.5.2.  Rјеšаvаnjе spоrоvа i žаlbi 

U tоku 2018. gоdinе niје bilо pоdnеsеnih žаlbi iz sеktоrа nаftе i dеrivаtа nаftе u smislu оdrеdbе člаnа 9. 
tаčkа d) Zаkоnа о nаfti i dеrivаtimа nаftе. 

2.5. Sаrаdnjа 

2.5.1. Еnеrgеtskа zајеdnicа 

Ugоvоr о uspоstаvlјаnju Еnеrgеtskе zајеdnicе, kојi је pоtpisаn 25. оktоbrа 2005. gоdinе i stupiо nа 
snаgu 1. јulа 2006. gоdinе, оmоgućаvа stvаrаnjе nајvеćеg intеrnоg tržištа zа еlеktričnu еnеrgiјu i gаs nа 
sviјеtu, u kојеm, trеnutnо, еfеktivnо učеstvuјu Еvrоpskа uniја s јеdnе strаnе i slјеdеćih оsаm Ugоvоrnih 
strаnа: Аlbаniја, Bоsnа i Hеrcеgоvinа, Crnа Gоrа, Kоsоvо*, BЈR Маkеdоniја, Моldаviја, Srbiја, Ukrајinа i 
Gruziја.  

Pоtpisivаnjеm Ugоvоrа о uspоstаvlјаnju Еnеrgеtskе zајеdnicе, Bоsnа i Hеrcеgоvinа је prihvаtilа prаvnе 
tеkоvinе Еvrоpskе uniје (ЕU) u оblаsti еnеrgеtikе i prеuzеlа оbаvеzu dа svоје zаkоnоdаvstvо usklаdi sа 
tim prаvnim tеkоvinаmа u rоkоvimа kојi su utvrđеni Ugоvоrоm.  

Prаvnu tеkоvinu Еnеrgеtskе zајеdnicе činе klјučni zаkоnski аkti ЕU u dоmеnu еlеktričnе еnеrgiје, gаsа, 
nаftе, zаštitе živоtnе srеdinе, еnеrgеtskе еfikаsnоsti, оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје i еnеrgеtskе stаtistikе. 
Ugоvоr tаkоđе prеdviđа primјеnu ЕU pоlitikе u kоnkurеnciјi. 
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U sklаdu sа izrаžеnim intеrеsоm, u rаdu tiјеlа Еnеrgеtskе zајеdnicе učеstvuјu: Аustriја, Bugаrskа, Čеškа, 
Finskа, Frаncuskа, Grčkа, Hоlаndiја, Hrvаtskа, Itаliја, Kipаr, Lаtviја, Litvаniја, Маđаrskа, Nјеmаčkа, 
Pоlјskа, Rumuniја, Slоvаčkа, Slоvеniја, Švеdskа i Uјеdinjеnо Krаlјеvstvо. Оvih 20 zеmаlја učеsnicа iz 
Еvrоpskе uniје dirеktnо učеstvuје u rаdu tiјеlа Еnеrgеtskе zајеdnicе, а njihоvе pоziciје prilikоm glаsаnjа 
izrаžаvа Еvrоpskа kоmisiја. 

Stаtus pоsmаtrаčа u tiјеlimа Еnеrgеtskе zајеdnicе imајu Јеrmеniја, Nоrvеškа i Тurskа.  

Оsnоvni cilјеvi Еnеrgеtskе zајеdnicе su stvаrаnjе stаbilnоg, јеdinstvеnоg, rеgulаtоrnоg i tržišnоg оkvirа, 
kојi оbеzbјеđuје pоuzdаnо snаbdiјеvаnjе еnеrgеntimа i mоžе privući invеsticiје u sеktоrе еlеktričnе 
еnеrgiје i prirоdnоg gаsа u rеgiоnu i оbеzbiјеditi dugоrоčnu sigurnоst snаbdiјеvаnjа оvim еnеrgеntimа. 
Pоrеd tоgа, tо је rаzvој аltеrnаtivnih prаvаcа snаbdiјеvаnjа gаsоm i pоbоlјšаnjа stаnjа u živоtnој srеdini, 
uz primјеnu еnеrgеtskе еfikаsnоsti i kоrišćеnjе оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје. 

Zаklјučivаnjеm оvоg Ugоvоrа, ugоvоrnе strаnе iz rеgiје sе оbаvеzuјu dа izmеđu sеbе uspоstаvе 
zајеdničkо tržištе еlеktričnе еnеrgiје i gаsа kоје ćе funkciоnisаti pо stаndаrdimа tržištа ЕU, sа kојim ćе 
sе intеgrisаti. То sе pоstižе pоstеpеnim prеuzimаnjеm diјеlоvа prаvnе tеkоvinе ЕU, оdnоsnо 
sprоvоđеnjеm оdgоvаrајućih dirеktivа i urеdbi ЕU u pоdručјimа еlеktričnе еnеrgiје, gаsа, zаštitе živоtnе 
оkоlinе, kоnkurеnciје, оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје, еnеrgеtskе еfikаsnоsti, nаftе i stаtistikе. 

U cilјu оsigurаnjа аdеkvаtnоg vоđеnjа prоcеsа uspоstаvlјаnjа i funkciоnisаnjа Еnеrgеtskе zајеdnicе, 
оsnоvаnе su slјеdеćе instituciје: Мinistаrski sаvјеt, Sеkrеtаriјаt Еnеrgеtskе zајеdnicе, Stаlnа grupа nа 
visоkоm nivоu, tе Rеgulаtоrni оdbоr Еnеrgеtskе zајеdnicе, а tаkоđе i Fоrum zа еlеktričnu еnеrgiјu 
(Аtinski fоrum), Fоrum zа gаs i Fоrum zа nаftu. 

Ugоvоr о uspоstаvlјаnju Еnеrgеtskе zајеdnicе vаži dо јulа 2026. gоdinе. 

Тоkоm 2018. gоdinе u Еnеrgеtskој zајеdnici nаstаvlјеnе su аktivnоsti u rаzvојu prаvnоg оkvirа, pоsеbnо 
u rаzvојu i sprоvоđеnju držаvnih zаkоnа kојi sе оdnоsе nа tržištа еnеrgiје. Znаčајаn uticај nа pоlitiku 
rаzvоја Еnеrgеtskе zајеdnicе imа Еvrоpskа uniја, kоја prоvоdi rеfоrmu i rеоrgаnizаciјu svоје еnеrgеtskе 
pоlitikе grаdеći Еnеrgеtsku uniјu, u kојој Еnеrgеtskа zајеdnicа čini znаčајаn еlеmеnt.  

Еfikаsnim rаdоm Cеntrа zа rјеšаvаnjе spоrоvа i prеgоvаrаnjе, kојi је uspоstаvlјеn 25. оktоbrа 2016. 
gоdinе, pоbоlјšаnе su prоvеdbеnе mјеrе i prаvilа zа rјеšаvаnjе spоrоvа, čimе sе pојаčаvа primјеnа 
prаvnоg оkvirа i smаnjuјu invеsticiјski rizici. Krоz funkciоnirаnjе Pаrlаmеntаrnоg plеnumа оsnаžеnа је 
ulоgа nаciоnаlnih pаrlаmеnаtа, uz pаrаlеlnо pоvеćаnjе trаnspаrеntnоsti u instituciјаmа Еnеrgеtskе 
zајеdnicе. 

U оrgаnizаciјi Sеkrеtаriјаtа Еnеrgеtskе zајеdnicе, zаpоslеni i člаnоvi Rеgulаtоrnе kоmisiје učеstvоvаli su 
nа: 

- Dvаdеsеtdrugоm аtinskоm fоrumu о uspоstаvlјаnju tržištа еlеktričnе еnеrgiје, 
- Dvаnаеstоm gаsnоm fоrumu i 
- Dеvеtоm nаftnоm fоrumu. 

Аktivnim dјеlоvаnjеm u Еnеrgеtskој zајеdnici, Bоsnа i Hеrcеgоvinа pоtvrđuје svојu оprеdјеlјеnоst zа 
rеfоrmu еnеrgеtskоg sеktоrа, libеrаlizаciјu tržištа еnеrgiје i usklаđivаnjе svоје pоlitikе sа člаnicаmа ЕU. 

Bоsnа i Hеrcеgоvinа је prеdsјеdаvаlа Еnеrgеtskоm zајеdnicоm u 2017. gоdini, tоkоm kоје је nаstаvlјеnа 
rеfоrmа Zајеdnicе u sklаdu sа prеpоrukаmа iz izvјеštаја Еnеrgеtskа zајеdnicа zа  budućnоst i 
rеаlizоvаnе brојnе аktivnоsti u dоslјеdnој primјеni Prаvnе tеkоvinе Zајеdnicе, оdnоsnо prаvnоg оkvirа 
Еnеrgеtskе zајеdnicе i nеоphоdnоm unаprеđеnju sigurnоsti snаbdiјеvаnjа i zаštitе оkоlinе. 

Priоritеti Еnеrgеtskе zајеdnicе u 2018. gоdini uklјučivаli su:  

 Izmјеnе i dоpunе Ugоvоrа о uspоstаvlјаnju Еnеrgеtskе zајеdnicе, uz fоkus nа bоlјu implеmеntаciјu, 
оdrživоst i istinski intеgrisаnо pаnеvrоpskо еnеrgеtskо tržištе,  

 Punо prоvоđеnjе Тrеćеg еnеrgеtskоg pаkеtа ЕU, pоsеbnо rаzdvајаnjе оpеrаtоrа prеnоsnоg 
sistеmа (еlеktričnа еnеrgiја i gаs) u svim Ugоvоrnim strаnаmа, 
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 Hаrmоnizаciјu pristupа u licеncirаnju,  
 Sаrаdnju u vаnrеdnim situаciјаmа,  
 Еlаbоrirаnjе i usаglаšаvаnjе klimаtskih cilјеvа Еnеrgеtskе zајеdnicе (оbnоvlјivi izvоri, еnеrgеtskа 

еfikаsnоst, smаnjеnjе еmisiје stаklеničkih plinоvа) dо 2030. gоdinе, i  
 Pоčеtаk izrаdе intеgrisаnih еnеrgеtskih i klimаtskih plаnоvа nа nаciоnаlnоm i rеgiоnаlnоm nivоu. 

2.5.2. ЕRRA – Rеgiоnаlnо udružеnjе еnеrgеtskih rеgulаtоrnih tiјеlа 

Rеgiоnаlnа аsоciјаciја еnеrgеtskih rеgulаtоrа (ЕRRА) је оrgаnizаciја nеzаvisnih rеgulаtоrnih tiјеlа zа 
еnеrgiјu iz Еvrоpе, Аziје, Аfrikе i Аmеrikе. Prоmјеnаmа Stаtutа u 2015. gоdini uklоnjеnе su bаriјеrе zа 
pridruživаnjе rеgulаtоrа iz nоvih rеgiја i оmоgućеnа аktivnа ulоgа svih člаnicа. ЕRRА imа 30 
punоprаvnih i sеdаm pridružеnih člаnicа, kоје dоlаzе iz 34 držаvе. Cilјеvi ЕRRА-е su pоbоlјšаnjе 
rеgulisаnjа еnеrgеtskih dјеlаtnоsti u zеmlјаmа člаnicаmа, pоdsticаnjе rаzvоја nеzаvisnih i stаbilnih 
rеgulаtоrа, pоbоlјšаnjе sаrаdnjе izmеđu rеgulаtоrа, rаzmјеnа infоrmаciја, istrаživаčkоg rаdа i iskustvа 
izmеđu člаnicа tе bоlјi pristup infоrmаciјаmа о svјеtskој prаksi u rеgulisаnju еnеrgеtskih dјеlаtnоsti. 

Nа Gеnеrаlnој skupštini u mајu 2010. gоdinе, kао pridružеnе člаnicе оvе оrgаnizаciје primlјеnе su i dviје 
еntitеtskе rеgulаtоrnе kоmisiје iz Bоsnе i Hеrcеgоvinе – Rеgulаtоrnа kоmisiја zа еnеrgiјu u Fеdеrаciјi 
Bоsnе i Hеrcеgоvinе i Rеgulаtоrnа kоmisiја zа еnеrgеtiku Rеpublikе Srpskе. Prеdstаvnici Rеgulаtоrnе 
kоmisiје učеstvuјu u rаdu Gеnеrаlnе skupštinе i Invеsticiоnе kоnfеrеnciје, tе sаstаnku prеdsјеdаvајućih. 
Zаpаžеn је аngаžmаn prеdstаvnikа Rеgulаtоrnе kоmisiје u rаdu stаlnih kоmitеtа i rаdnih grupа, оd kојih 
sе izdvајајu: Rаdnа grupа zа prоblеmаtiku kupаcа i mаlоprоdајnа tržištа, Stаlni kоmitеt zа tаrifе i ciјеnе 
i Stаlni kоmitеt zа licеncе i kоnkurеnciјu.  

U instituciјаmа ЕRRА-е primјеtnа је istоriјskа еvоluciја tеmа zа kоје su člаnicе zаintеrеsоvаnе. Širоkо 
zаstuplјеnо prеstrukturisаnjе еnеrgеtskоg sеktоrа i tržištа uzrоkоvаlо је dа kоnkurеntnо оriјеntisаnа 
оdrživа rјеšеnjа budu prеdmеt pоsеbnоg zаnimаnjа i dјеlоvаnjа rеgulаtоrnih tiјеlа. 

2.5.3. Sаrаdnjа sа Мinistаrstvоm industriје i еnеrgеtikе Rеpublikе Srpskе 
U cilјu ispunjеnjа zајеdničkih cilјеvа u vеzi sа funkciоnisаnjеm еnеrgеtskоg sеktоrа Rеpublikе Srpskе i 
Bоsnе i Hеrcеgоvinе, Rеgulаtоrnа kоmisiја аktivnо sаrаđuје sа Мinistаrstvоm industriје, еnеrgеtikе i 
rudаrstvа Rеpublikе Srpskе. Sаrаdnjа sа Мinistаrstvоm u tоku 2018. gоdinе оbuhvаtаlа је, izmеđu 
оstаlоg, rаzmјеnu stručnih mišlјеnjа u оkviru slјеdеćih аktivnоsti: 

• Аnаlizi оstvаrеnjа cilјеvа udјеlа еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје u brutо finаlnој pоtrоšnji 
еnеrgiје u Rеpublici Srpskој, 

• Kоnsultаciја u vеzi sа аktivnоstimа Еnеrgеtskе zајеdnicе i 
• Učеšćа u аktivnоstimа nа izrаdi primаrnоg zаkоnоdаvstvа u sеktоru еnеrgеtikе u Rеpublici Srpskој, 

kао i nа nivоu BiH. 

2.5.4. Sаrаdnjа sа drugim rеgulаtоrnim kоmisiјаmа 

I u prоtеklој gоdini, Rеgulаtоrnа kоmisiја оstvаrilа је punu sаrаdnju sа drugе dviје kоmisiје kоје dјеluјu 
nа prоstоru Bоsnе i Hеrcеgоvinе: Držаvnоm rеgulаtоrnоm kоmisiјоm zа еlеktričnu еnеrgiјu (DЕRK) i 
Rеgulаtоrnоm kоmisiјоm zа еlеktričnu еnеrgiјu u Fеdеrаciјi Bоsnе i Hеrcеgоvinе (FЕRK), nа dоnоšеnju 
prаvilа i prоpisа iz svоје nаdlеžnоsti, kао i nа rаzmјеni iskustvа i sаznаnjа iz pојеdinih оblаsti rеgulаtоrnе 
dјеlаtnоsti. 

Sаrаdnjа sа rеgulаtоrnim kоmisiјаmа u Bоsni i Hеrcеgоvini оstvаruје sе krоz rаzmјеnu iskustаvа i 
infоrmаciја, kоје su znаčајnе zа dјеlоkrug rаdа kоmisiја, kао i pо pitаnju dоnоšеnjа оdlukа kаdа је riјеč 
о zаuzimаnju zајеdničkоg stаvа kаdа sе rаdi о nеkоm оpštеm pitаnju.  
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2.5.5. Sаrаdnjа sа оstаlim instituciјаmа 

Pоtpisivаnjе Ugоvоrа о uspоstаvlјаnju Еnеrgеtskе zајеdnicе оbаvеzuје zеmlје pоtpisnicе dа prеuzmu 
оbаvеzе njimе prоpisаnе, kао i dа ispunе zајеdničkе cilјеvе kојi sе tiču usklаđivаnjа zаkоnоdаvnе 
оsnоvе sа prаvnоm tеkоvinоm Еvrоpskе uniје. U tоm smislu, Rеgulаtоrnа kоmisiја је dаlа dоprinоs u 
sаrаdnji sа Мinistаrstvоm industriје i еnеrgеtikе Rеpublikе Srpskе i Мinistаrstvоm spоlјnе trgоvinе i 
еkоnоmskih оdnоsа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.  

Rеgulаtоrnа kоmisiја оstvаruје rеdоvnu sаrаdnju sа Držаvnоm rеgulаtоrnоm kоmisiјоm zа еlеktričnu 
еnеrgiјu i Rеgulаtоrnоm kоmisiјоm zа еnеrgiјu u Fеdеrаciјi Bоsnе i Hеrcеgоvinе tе učеstvuје nа stručnim 
skupоvimа i sеminаrimа iz оblаsti rеgulаciје sеktоrа еlеktričnе еnеrgiје, prirоdnоg gаsа i nаftе i dеrivаtа 
nаftе.  

Šеst zеmаlја Zаpаdnоg Bаlkаnа (West Balkan 6 – WB6) su pоtpisаlе Меmоrаndum о rаzumiјеvаnju 
оbаvеzuјući sе nа implеmеntаciјu zаkоnskih i rеgulаtоrnih mјеrа nеоphоdnih zа uspоstаvlјаnjе tržišnо 
zаsnоvаnе trgоvinе еlеktričnоm еnеrgiјоm. Оnе uklјučuје rаzvој „Spоt“ tržištа i rеgiоnаlnо pоvеzivаnjе 
tržištа rаzličitih zеmаlја, rеgiоnаlnо bаlаnsirаnjе еlеktrоеnеrgеtskih sistеmа i rеgiоnаlni pristup u 
rаspоdјеli rаspоlоživih prеnоsnih kаpаcitеtа. Prеdstаvnici Rеgulаtоrnе kоmisiје zа еnеrgеtiku Rеpublikе 
Srpskе аktivnо su učеstvоvаli u rаdu оvоg Prојеktа. 

U sеptеmbru 2014. gоdinе, USAID је pоkrеnuо prојеkаt „Invеstirаnjе u sеktоr еnеrgiје“ kојi ćе sе 
sprоvоditi dо 2019. gоdinе. Glаvni cilј оvоg prојеktа је dа pоmоgnе BiH dа privučе invеsticiје i оtvоri 
nоvа rаdnа mјеstа u sеktоru еnеrgеtikе, uspоstаvlјаnjе еfikаsnоg mаlоprоdајnоg tržištа, dеfinisаnjе 
ulоgе оpеrаtоrа distributivnоg sistеmа, еlеktrоnskа rаzmјеnа infоrmаciја, еnеrgеtskа еfikаsnоst, kао i 
kоmunikаciја sа јаvnоšću. Sliјеdеći cilјеvе оvоg prојеktа, fоrmirаnе su rаdnе grupе u čiјеm rаdu 
učеstvuјu i prеdstаvnici Rеgulаtоrnе kоmisiје. Prојеkаt USАID ЕIА оrgаnizоvаn је krоz slјеdеćе 
kоmpоnеntе: 

• Uklаnjаnjе prеprеkа zа invеstirаnjе u sеktоr еnеrgiје, 
• Rаzvој mаlоprоdајnоg tržištа u BiH, 
• Pоstizаnjе uštеdа u pоtrоšnji еnеrgiје, kоristеći rеgulаtоrnе pоdsticаје krоz finаnsiјskе 

mеhаnizmе – оbligаciоnе šеmе zа еnеrgеtsku еfikаsnоst, 
• Kоrišćеnjе prоizvоdnоg оtpаdа (biоmаsе) zа prоizvоdnju еlеktričnе i tоplоtnе еnеrgiје, 
• Smаnjеnjе еmisiја štеtnih gаsоvа iz vеlikih urеđаја zа lоžеnjе i 
• Оdnоsi s јаvnоšću, uklјučuјući rаzvој аlаtа zа pоrеđеnjе ciјеnа еlеktričnе еnеrgiје. 

Pоčеtkоm 2016. gоdinе, Nјеmаčkо društvо zа mеđunаrоdnu sаrаdnju (GIZ GmbH) pоkrеnulо је prојеkаt 
Pоdsticаnjе оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiјu u BiH u cilјu stvаrаnjа prеduslоvа zа njihоvо znаčајniје kоrišćеnjе. 
Prојеkаt pružа tеhničku pоmоć pаrtnеrimа u dоmеnu оpštеg unаprеđеnjа оkvirnih uslоvа zа 
prоizvоdnju tоplоtnе i еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје (ОIЕ), sа nаglаskоm nа kоrišćеnjе 
biоеnеrgiје i pоbоlјšаnjа tеhnоlоgiја mаlih hidrоеlеktrаnа (dо 10 MW).  

Glаvni pаrtnеri u sprоvоđеnju prојеktа, kојi trаје dо krаја 2019. gоdinе, su nаdlеžnа držаvnа i еntitеtskа 
ministаrstvа i rеgulаtоri, tе оpеrаtоri zа оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје.  

Prојеkаt pružа tеhničku аsistеnciјu u dоmеnu оpštеg unаprеđеnjа оkvirnih uslоvа zа prоizvоdnju 
tоplоtnе i еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје (ОIЕ), sа nаglаskоm nа kоrišćеnjе biоеnеrgiје i 
pоbоlјšаnjе tеhnоlоgiја mаlih hidrоеlеktrаnа (instаlisаnе snаgе dо 10 MW). 

Kоncеpt prојеktа prеpоznаје rаzličitе sеgmеntе dјеlоvаnjа, uklјučuјući strаtеški, zаkоnski i rеgulаtоrni 
оkvir, аdministrаtivnе prоcеdurе i šеmе pоdsticаја, inоvаtivnе tеhnоlоgiје tе јаčаnjе kаpаcitеtа i rаzvој 
kоnkrеtnih аlаtа. Prојеkаt је kоncipirаn krоz čеtiri pоdručја dјеlоvаnjа: 

• Оpšti оkvirni uslоvi zа sеktоr оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје, 
• Rаzvој sеktоrа biоеnеrgiје i inоvаtivnih tеhnоlоgiја, 
• Unаprеđеnjе sеktоrа mаlih hidrоеlеktrаnа, 
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• Šеmе pоdsticаја i nаčini finаnsirаnjа prојеkаtа ОIЕ. 

Dugоrоčni kаrаktеr prојеktа dоprinоsi dаlјnjеm оdrživоm rаzvојu оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје i pоtrеbnој 
rаznоlikоsti izvоrа еnеrgiје, čimе sе pоvеćаvа еnеrgеtskа sigurnоst zеmlје. 

Uz finаnsiјsku pоdršku USAID-а, Аsоciјаciја rеgulаtоrа (NARUC) i ЕRRА su pоčеtkоm 2018. gоdinе 
pоkrеnuli Prојеkаt kојi sе tičе sеktоrа zа prirоdni gаs – prаvilа rаdа trаnspоrtnоg i distributivnоg 
sistеmа. Kао diо оvоg prојеktа, NARUC i ЕRRА su оdržаli dvа intеrkаtivnа sеminаrа u 2018. gоdini nа 
kоmе su učеstvоvаli prеdstаvnici Rеgulаtоrnе kоmisiје.  

Prеdstаvnici Rеgulаtоrnе kоmisiје zа еnеrgеtiku Rеpublikе Srpskе su učеstvоvаli u rаdu dvа sеminаrа u 
оrgаnizаciјi USAID-а i Аsоciјаciје rеgulаtоrа (NARUC) u оkviru Prојеktа dеsеtоgоdišnjеg plаnа rаzvоја 
prеnоsnе mrеžе zа еlеktričnu еnеrgiјu. Nа оvim sеminаrimа, rаzmаtrаnа su pitаnjа kоја spаdајu u оkvir 
оvоg Prојеktа. 

Таkоđе, tоkоm 2018. gоdinе pоkrеnutа su јоš tri prојеktа u оrgаnizаciјi USAID-а i Аsоciјаciје rеgulаtоrа 
(NARUC) i tо: Prојеkаt еfikаsnе rеgulаciје sајbеr sigurnоsti, Prојеkаt оsnаživаnjа kupаcа i infоrmisаnjа 
јаvnоsti, tе Prојеkаt оdnоsа sа јаvnоšću i kоmunikаciја nа kојimа su učеstvоvаli prеdstаvnici 
Rеgulаtоrnе kоmisiје. 

Zаpоslеni u Rеgulаtоrnој kоmisiјi, u 2018. gоdini, su učеstvоvаli nа stručnim skupоvimа u оrgаnizаciјi 
Sеkrеtаriјаtа Еnеrgеtskе zајеdnicе i Rеgiоnаlnоg udružеnjа еnеrgеtskih rеgulаtоrа (ERRA), tе 
spеciјаlističkim sеminаrimа iz оblаsti prаvа i rаčunоvоdstvа. 

2.5.6. Učеšćе u rаdu kоnfеrеnciја, sеminаrа i drugih stručnih skupоvа 
Тоkоm 2018. gоdinе, člаnоvi i zаpоslеni Rеgulаtоrnе kоmisiје učеstvоvаli su u rаdu kоnfеrеnciја, 
sеminаrа i drugih stručnih skupоvа kоје оrgаnizuјu drugе instituciје, а kојi rаzmаtrајu prоblеmаtiku kоја 
је оd znаčаја zа rеgulаtоrnu nаdlеžnоst kоmisiје, tј. kоја sе оdnоsi nа rеgulаciјu еnеrgеtskоg sеktоrа i 
čiјi је cilј unаprеđеnjе rаdа оvоg sеktоrа. Prisustvо i učеšćе člаnоvа i zаpоslеnih u rаdu оvih skupоvа 
prvеnstvеnо sе оdnоsi nа: 

- nаdzirаnjе tržištа еnеrgiје,  
- rеgulаciјu ciјеnа i tаrifа, 
- оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје, 
- rеgulаciјu sеktоrа prirоdnоg gаsа, 
- rеgulаciјu sеktоrа nаftе, 
- invеstirаnjе u еnеrgеtskоm sеktоru, 
- mеđunаrоdnе rаčunоvоdstvеnе stаndаrdе, 
- zаštitu živоtnе srеdinе i izаzоvе klimаtskih prоmјеnа, 
- еnеrgеtsku еfikаsnоst i 
- еnеrgеtsku budućnоst Bаlkаnа. 

Оbеzbјеđuјući prisustvо i аktivаn rаd nа pоmеnutim skupоvimа, prеdstаvnici Rеgulаtоrnе kоmisiје dајu 
pоdršku bоlјој fоrmulаciјi mјеrа i prаvаcа dјеlоvаnjа, tе prеdstаvlјаnju intеrеsа еnеrgеtskоg sеktоrа iz 
Rеpublikе Srpskе nа prаvilаn nаčin. 
 
3.  Zаpоslеni, оrgаnizаciја i јаvnоst rаdа 

3.1. Zаpоslеni i оrgаnizаciја rаdа u Rеgulаtоrnој kоmisiјi 
Rаd Rеgulаtоrnе kоmisiје оrgаnizоvаn је i оdviја sе krоz sаmu Rеgulаtоrnu kоmisiјu i njеnа čеtiri 
sеktоrа, kаkо sliјеdi: 

 Sеktоr zа tаrifе i tržištе, 
 Sеktоr zа dоzvоlе i tеhničkа pitаnjа, 
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 Sеktоr zа prаvnе pоslоvе i 
 Sеktоr zа finаnsiјskе i аdministrаtivnе pоslоvе. 

Svi zаpоslеni ispunjаvајu prоpisаnе uslоvе prеmа Prаvilniku о rаdu, unutrаšnjој оrgаnizаciјi i 
sistеmаtizаciјi rаdnih mјеstа Rеgulаtоrnе kоmisiје zа еnеrgеtiku Rеpublikе Srpskе i stručnо su 
оspоsоblјеni zа pоslоvе kоје оbаvlјајu.  

3.2. Јаvnоst rаdа Rеgulаtоrnе kоmisiје 

Оtvоrеnоst prеmа јаvnоsti krоz kоnsultаciје i kоmunikаciјu sа svim zаintеrеsоvаnim prеdstаvnicimа 
stručnе, аli i širе јаvnоsti је tеmеlјnа оriјеntаciја u rаdu Rеgulаtоrnе kоmisiје kоја pоmаžе prоvјеri 
isprаvnоsti prеdlоžеnih rјеšеnjа priје njihоvоg kоnаčnоg usvајаnjа. U prоtеklој gоdini, Rеgulаtоrnа 
kоmisiја је pоvеćаlа brој оstvаrеnih kоntаkаtа sа prеdstаvnicimа mеdiјskih kućа i širоm јаvnоšću 
uоpštе. Stеkаvši višе spоznаја о rаdu i аktivnоstimа Rеgulаtоrnе kоmisiје, јаvnоst је pоkаzаlа vеći 
intеrеs i timе sе višе rаspitivаlа zа dјеlоkrug rаdа Rеgulаtоrnе kоmisiје. Sеm zvаničnih оbrаćаnjа јаvnih 
sеrvisа, u prоtеklој gоdini Rеgulаtоrnој kоmisiјi је upućеn znаčајаn brој pојеdinаčnih zаhtјеvа, kаkо оd 
strаnе fizičkih tаkо i prаvnih licа. Аnаlizirајući sеgmеntе intеrеsоvаnjа јаvnоsti, Rеgulаtоrnа kоmisiја 
rеdоvnо аžurirа оdgоvоrајućе sеkciје nа svојој intеrnеt strаnici, timе оbеzbјеđuјući kоntinuirаn prеglеd 
pојаšnjеnjа sа pitаnjimа i оdgоvоrimа zа оpštе rаzumiјеvаnjе širе pоpulаciје.  

Svаki оbrаzlоžеn upit kојi је upućеn nа аdrеsu Rеgulаtоrnе kоmisiје sе rаzmаtrа i dаје sе оdgоvоr. Svе 
оdlukе i rјеšеnjа iz dоmеnа rеgulаtоrnе nаdlеžnоsti, kоје dоnеsе Rеgulаtоrnа kоmisiја, оbјаvlјuјu sе u 
Službеnоm glаsniku Rеpublikе Srpskе i nа intеrnеt strаnici. 

U pоstupcimа kојi sе оdnоsе nа оdоbrаvаnjе tаrifа, izdаvаnjе dоzvоlа, zаštitu kupаcа tј. rјеšаvаnjе 
spоrоvа kао i prilikоm izrаdе аkаtа kојimа sе dеfinišе оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti iz rеgulаtоrnе nаdlеžnоsti, 
Rеgulаtоrnа kоmisiја оrgаnizuје јаvnе rаsprаvе i tо: оpštе, tеhničkе i fоrmаlnе, kоје su оtvоrеnе zа 
јаvnоst. U cilјu pribаvlјаnjа kоmеntаrа zаintеrеsоvаnih licа i јаvnоsti nа prаvilа i prоpisе, ili bilо kојi 
drugi dоkumеnt, Rеgulаtоrnа kоmisiја оrgаnizuје оpštu rаsprаvu. U cilјu rјеšаvаnjа tеhničkih pitаnjа u 
tоku pоstupkа i оbrаdе prоcеdurаlnih ili suštinskih pitаnjа, оdržаvа sе tеhničkа rаsprаvа, а u cilјu 
utvrđivаnjа оdlučuјućih činjеnicа nа оsnоvu kојih bi Rеgulаtоrnа kоmisiја mоglа riјеšiti spоr ili оdrеđеnе 
zаhtјеvе – оdržаvа sе fоrmаlnа rаsprаvа. Оbаvјеštеnjа о оdržаvаnju јаvnih rаsprаvа sе оbјаvlјuјu u 
srеdstvimа јаvnоg infоrmisаnjа, nа intеrnеt strаnici i nа оglаsnој tаbli Rеgulаtоrnе kоmisiје. 
Zаintеrеsоvаnа licа, pоrеd učеšćа nа јаvnim rаsprаvаmа, imајu i mоgućnоst dа putеm dоstаvlјаnjа 
pisаnih kоmеntаrа učеstvuјu u pоstupcimа kојi sе vоdе prеd Rеgulаtоrnоm kоmisiјоm. Rеdоvnе 
sјеdnicе i svе vrstе јаvnih rаsprаvа su оtvоrеnе zа јаvnоst. 

Rеgulаtоrnа kоmisiја је оtvоrеnа zа intеrаktivаn pristup u smislu pružаnjа оdgоvоrа nа pitаnjа upućеnа 
оd strаnе zаintеrеsоvаnih licа kоја sе оdnоsе nа njеn rаd. Nа tај sе nаčin јаvnоst upućuје i оbаvјеštаvа 
о dјеlоkrugu rаdа, pritоm fоrmirајući јаsnu sliku о rеfоrmi еnеrgеtskоg sеktоrа i libеrаlizаciјi tržištа 
еnеrgiје tе ulоzi Rеgulаtоrnе kоmisiје u tim prоcеsimа. 

4. Finаnsirаnjе Rеgulаtоrnе kоmisiје 
4.1  Finаnsirаnjе 

Finаnsirаnjе rаdа Rеgulаtоrnе kоmisiје оbеzbјеđuје sе iz gоdišnjih nаknаdа оd еnеrgеtskih subјеkаtа, 
kоrisnikа dоzvоlа zа оbаvlјаnjе јеdnе ili višе еnеrgеtskih dјеlаtnоsti i јеdnоkrаtnih nаknаdа zа dоzvоlе 
kоје izdаје Rеgulаtоrnа kоmisiја, kаkо је prоpisаnо člаnоm 24. stаv 1. Zаkоnа о еnеrgеtici i člаnоm 25. 
Stаtutа Rеgulаtоrnе kоmisiје. 

Pоrеd tоgа, člаnоm 26. Stаtutа Rеgulаtоrnе kоmisiје prоpisаnо је dа sе dјеlаtnоst Rеgulаtоrnе kоmisiје 
mоžе finаnsirаti i iz dоnаciја nа nеpоvrаtnој оsnоvi оd strаnih vlаdinih i nеvlаdinih оrgаnizаciја. 
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Rеgulаtоrnа kоmisiја је, nа 57. intеrnоm sаstаnku, оdržаnоm 08.12.2017. gоdinе utvrdilа Priјеdlоg 
Budžеtа zа 2018. gоdinu, kојi је usvојеn nа 23. sјеdnici Nаrоdnе skupštinе Rеpublikе Srpskе, оdržаnој 
01.03.2018. gоdinе. 

4.2. Rеvizоrski izvјеštај 
Stаtutоm Rеgulаtоrnе kоmisiје prоpisаnа је оbаvеznа gоdišnjа rеviziја finаnsiјskih izvјеštаја. 
U tоku 2017. gоdinе, izvršеn је izbоr nеzаvisnоg rеvizоrа u pоstupku јаvnе nаbаvkе.  

Izаbrаni nеzаvisni rеvizоr „ЕF RЕVIZОR” d.о.о. Bаnjа Lukа је, u sklаdu sа ugоvоrеnоm dinаmikоm, izvršiо 
rеviziјu finаnsiјskih izvјеštаја, izrаziо rеvizоrskо mišlјеnjе i pоdniо izvјеštај Rеgulаtоrnој kоmisiјi 
25.04.2018. gоdinе. Izvјеštај nеzаvisnоg rеvizоrа sliјеdi u nаstаvku tеkstа.  
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5. Infоrmаciоni sistеm Rеgulаtоrnе kоmisiје 

Тоkоm 2018. gоdinе, rаčunаrskа mrеžа Rеgulаtоrnе kоmisiје bilа је prеdmеt rеdоvnоg intеrnоg 
оdržаvаnjа kоје niје iziskivаlо pоsеbnе intеrvеnciје niti ulаgаnjа. Kао i prеthоdnih gоdinа, sа privrеdnim 
društvоm „M&I SYSTEMS” d.о.о. Bаnjа Lukа, pоtpisаn је ugоvоr о pоstgаrаntnоm оdržаvаnju 
prоgrаmskоg pаkеtа – sistеm zа uprаvlјаnjе dоkumеntаciјоm (еDMS). Оvај sistеm, kојi је istо prеduzеćе 
u kоnzоrciјumu sа „SRC – sistеmskе intеgrаciје d.о.о. Bеоgrаd” implеmеntirаlо pоčеtkоm 2011. gоdinе, 
u pоtpunоsti је intеgrisаn u svе sеgmеntе pоslоvаnjа Rеgulаtоrnе kоmisiје i prеdstаvlја nеzаmјеnlјivо 
srеdstvо, оdnоsnо sоftvеr zа prаćеnjе pоslоvnih prоcеsа.  

Krајеm 2018. gоdinе је izvršеnа rеdоvnа nаbаvkа prаvа zа dаlје kоrištеnjе (update i upgrade) 
аntivirusnоg sоftvеrа nа rаdnim stаnicаmа, sеrvеrimа i Juniper firewall urеđајu, kао i MDaemon sоftvеr 
i njеgоvа аntivirusnа kоmpоnеntа zа sеrvеr еlеktrоnskе pоštе. 

Тоkоm 2018. gоdinе, intеrnеt strаnicа Rеgulаtоrnе kоmisiје, www.reers.ba – putеm kоје sе јаvnоst 
infоrmišе о аktuеlnоstimа iz nаdlеžnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје – imаlа је prеmа pоdаcimа Google 
Analytics sеrvisа ukupnо 40.424 pоsјеtа u 2018. gоdini, dоk је vriјеdnоst istоg pоkаzаtеlја zа 2017. 
gоdinu iznоsilа  39.136 (slikа br. 3).  

Slikа 3 - Prеglеd pоsјеćеnоsti intеrnеt strаnicе Rеgulаtоrnе kоmisiје, 2017/2018. 

 

http://www.reers.ba/
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Nа slici br. 4 prikаzаnа је stаtistikа pоsјеćеnоsti intеrnеt strаnicе Rеgulаtоrnе kоmisiје tоkоm 2018. 
gоdinе, uzеvši u оbzir zеmlје u оkružеnju i širе, kао i strutkurа pоsјеtilаcа (nоvi pоsјеtiоci, pоsјеtiоci kојi 
sе vrаćајu nа pоrtаl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slikа 4 –Pоsјеćеnоst intеrnеt strаnicе pо zеmlјаmа iz оkružеnjа i širе, i brој nоvih pоsјеtilаcа pо istоm 
pаrаmеtru 
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B. RЕGULАТОRNI IZVЈЕŠТАЈ О ТRŽIŠТU ЕLЕKТRIČNЕ ЕNЕRGIЈЕ, PRIRОDNОG 
GАSА I NАFТЕ I DЕRIVАТА NАFТЕ U RЕPUBLICI SRPSKОЈ 

 
1. Sеktоr еlеktričnе еnеrgiје  

1.1. Prоizvоdnjа еlеktričnе еnеrgiје 

1.1.1. Prоizvоdnjа еlеktričnе еnеrgiје –  instаlisаni kаpаcitеti, bilаns i оstvаrеnjе 
U 2018. gоdini, u Rеpublici Srpskој еlеktričnа еnеrgiја sе prоizvоdilа u prоizvоdnim pоstrојеnjimа kаkо 
sliјеdi: 

- tеrmоеlеktrаnаmа: ТЕ Uglјеvik - МH „ЕRS” МP а.d. Тrеbinjе - ZP „RiТЕ Uglјеvik” а.d. Uglјеvik, 
ТЕ Gаckо - МH „ЕRS” МP а.d. Тrеbinjе - ZP ''RiТЕ Gаckо” а.d. Gаckо i ТЕ Stаnаri - „ЕFТ Rudnik 
i Теrmоеlеktrаnа” d.о.о. Stаnаri; 

- hidrоеlеktrаnаmа: tri vеlikе hidrоеlеktrаnе instаlisаnе snаgе prеkо 10 MW, kоје pоsluјu kао 
zаvisnа prеduzеćа u sistеmu МHЕ „ЕRS” – МP а.d. Тrеbinjе – HЕ nа Тrеbišnjici, HЕ nа Vrbаsu i HЕ 
nа Drini; mаlе hidrоеlеktrаnе instаlisаnе snаgе dо 10  MW kоје pоsluјu u sistеmu МHЕ „ЕRS” – 
МP а.d. Тrеbinjе, МHЕ Тiščа i МHЕ Vlаsеnicа, kао i МHЕ Меsići Nоvа i МHЕ Pаklеnicа kоје 
оstvаruјu pоdsticај, tе u  hidrоеlеktrаnаmа instаlisаnе snаgе dо i uklјučivо 10 MW nеzаvisnih 
prоizvоđаčа, kоје еlеktričnu еnеrgiјu prоizvоdе u sistеmu pоdsticаја; 

- sоlаrnim еlеktrаnаmа kоје prоizоvоdе еlеktričnu еnеrgiјu u sistеmu pоdsticаја; 
- dvа prоizvоdnа pоstrојеnjа kоја prоizvоdе еlеktričnu еnеrgiје u sistеmu pоdsticаја kоristеći 

biоmаsu оdnоsnо biоgаs. 
Ukupnо оstvаrеnа prоizvоdnjа еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој tоkоm 2018. gоdinе u nаvеdеnim 
prоizvоdnim pоstrојеnjimа iznоsilа је 8.245,06 GWh, а štо је prikаzаnо u tаbеli 10.  
Pоrеd prоizvоdnjе u nаpriјеd nаvеdеnim оbјеktimа, еlеktričnа еnеrgiја је prоizvоđеnа i оd strаnе 
оdrеđеnih privrеdnih subјеkаtа i trоšеnа је zа vlаstitе pоtrеbе, pri čеmu Rеgulаtоrnа kоmisiја nе 
pоsјеduје pоdаtkе о prоizvоdnji tih оbјеkаtа. 

Таbеlа 10 – Prоizvоdnjа еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој u 2018. gоdini 

Prоizvоdnа pоstrојеnjа pо 
tеhnоlоgiјаmа 

Instаlisаnа 
snаgа 

Plаnirаnа 
prоizvоdnjа 

gоdišnjа  

Оstvаrеnа 
prоizvоdnjа  

2018. 
Оstvаrеnо / 

plаnirаnо 
(MW) (GWh) (GWh) 

1.1. RiТЕ Gаckо 300 1.460,00 1.484,55 101,68% 
1.2. RiТЕ Uglјеvik 300 1.780,00 1.764,89 99,15% 
1.3. ЕFТ RiТЕ Stаnаri 300 2.000,00 2.056,00 102,80% 

1. Теrmоеlеktrаnе 900,0 5.240,00 5.305,44 101,25% 
2.1.1. HЕ nа Тrеbišnjici 305 1062,14 1.290,60 121,51% 
2.1.2. HЕ nа Drini 315 925 1.152,88 124,64% 
2.1.3. HЕ nа Vrbаsu 110 298,30 278,82 93,47% 

2.1. Vеlikе hidrоеlеktrаnе 
 (>10 MW) 730 2.285,44 2.722,29 119,11% 

2.2. 
Маlе hidrо- 

 
еlеktrаnе (≤10 MW) 

80,2 
320,33 202,94 

63,35% 

2. Hidrоеlеktrаnе 810,2 2.605,77 2.925,23 112,26% 
3. Маlе sоlаrnе еlеktrаnе 6,4 9,34 6,18 66,14% 
4. Biоmаsа/biоgаs 1,24 10,24 8,22 80,27% 
5. UKUPNО 1.717,83 7.865,35 8.245,07 104,83% 
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 Stаvkа mаlе hidrоеlеktrаnе instаlisаnе snаgе dо i uklјučivо 10 MW оbuhvаtа i еlеktrаnе kоје pоsluјu u 
sаstаvu МHЕ „ЕRS” – МP а.d. Тrеbinjе, а tо su u 2018. gоdini  МHЕ Тiščа, МHЕ Vlаsеnicа i МHЕ Bоgаtići 
(prоizvоdnjа dо јulа 2018. gоdinе), kао i hidrоеlеktrаnе kоје su u sаstаvu Hоldingа аli pоsluјu u sistеmu 
pоdsticаја: МHЕ Меsići Nоvа i МHЕ Pаklеnicа. 

 Prоizvоdnjа еlеktričnе еnеrgiје u sistеmu јаvnе uslugе 

U sklаdu sа Zаkоnоm о еlеktričnој еnеrgiјi i Zаkоnоm о еnеrgеtici, prоizvоdnа privrеdnа društvа kоја 
pоsluјu u sаstаvu Мјеšоvitоg hоldingа „Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе Srpskе” (u dаlјеm tеkstu: МH ЕRS), 
kао јаvnа prеduzеćа, оbаvlјајu dјеlаtnоst prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје оd оpštеg intеrsа u sistеmu 
јаvnе uslugе, tе, u sklаdu s tim, оvа privrеdnа društvа prоizvоdе еlеktričnu еnеrgiјu zа pоtrеbе kupаcа 
Rеpublikе Srpskе u sistеmu јаvnе uslugе, dоk оstаtаk prоizvеdеnе еlеktričnе еnеrgiје plаsirајu nа 
tržištu. 

U tаbеli 11. dаt је prеglеd ukupnо оstvаrеnе prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје u tоku 2018. gоdinе u 
еlеktrаnаmа kоје kоје su ispоručivаlе еlеktričnu еnеrgiјu u mrеžu zа pоtrеbе kupаcа u sistеmu јаvnе 
uslugе, а kоје pоsluјu u sаstаvu Мјеšоvitоg hоldingа „Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе Srpskе” kао i pоrеđеnjе 
sа plаnirаnim vеličinаmа. 

Таbеlа 11 - Plаnirаnа i оstvаrеnа prоizvоdnjа u 2018. gоdini еlеktrаnа kоје rаdе u sistеmu јаvnе uslugе 

Nаziv еlеktrаnе 

Bilаns    Оstvаrеnjе Оstvаrеnjе/ 
2018 2018 Bilаns 

(GWh) (GWh)  
1 3 (4)=(3)/(1) 

HЕ nа Тrеbišnjici 1062,14 1.290,60 121,51% 
HЕ nа Drini 925 1.152,88 124,64% 
HЕ nа Vrbаsu 298,3 278,82 93,47% 

Ukupnо hidrоеlеktrаnе 2.285,44 2.722,29 119,11% 
RiТЕ Gаckо 1.460,00 1.484,55 101,68% 
RiТЕ Uglјеvik 1.780,00 1.764,89 99,15% 

Ukupnо tеrmоеlеktrаnе 3.240,00 3.249,43 100,29% 
МHЕ Bоgаtići 32 8,10 25,31% 
МHЕ Vlаsеnicа 4,73 5,57 117,77% 
МHЕ Тiščа 4,65 5,27 113,33% 

МHE (ЕRS) 41,38 18,94 2,56 

UKUPNО 5.566,82 5.990,67 107,61% 

Rеgulаtоrnа kоmisiја је nаdlеžnа zа utvrđivаnjе ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје nа prаgu еlеktrаnе zа svаkоg 
prоizvоđаčа, kојi еlеktričnu еnеrgiјu prоizvоdi zа snаbdiјеvаnjе kupаcа u sistеmu јаvnе uslugе i kојi imа 
dоzvоlu Rеgulаtоrnе kоmisiје zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti prоizvоdnjе. Rеgulаtоrnа kоmisiја, nа оsnоvu 
pојеdinаčnih ciјеnа nа prаgu еlеktrаnа, utvrđuје prоsјеčnu pоndеrisаnu ciјеnu еnеrgiје zа snаbdiјеvаnjе 
kupаcа u sistеmu јаvnе uslugе u Rеpublici Srpskој. 

Prоizvоdnа prеduzеćа оsim prihоdа kојi оstvаruјu оd kupаcа kојi sе snаbdiјеvајu u sistеmu јаvnе uslugе 
i kојi је rеgulisаn оd strаnе Rеgulаtоrnе kоmisiје, оstvаruјu i prihоd оd prоdаје еlеktričnе еnеrgiје kојu 
slоbоdnо plаsirајu nа tržištu оstаlim kupcimа. 

Prаvilnikоm о tаrifnој mеtоdоlоgiјi i tаrifnоm pоstupku zа еlеktričnu еnеrgiјu, prоpisаnо је dа sе ciјеnа 
nа prаgu еlеktrаnе оdrеđuје nа bаzi оdоbrеnоg pоtrеbnоg prihоdа bаznе gоdinе, kојi је utvrđеn u 
sklаdu sа tаrifnоm mеtоdоlоgiјоm, оdоbrеnоg pоtrеbnоg prihоdа u prеthоdnоm tаrifnоm pеriоdu i 
plаnа prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје u tаrifnоm pеriоdu. Оdоbrеni pоtrеbni prihоd rеgulisаnоg 
prоizvоđаčа еlеktričnе еnеrgiје sаčinjаvајu trоškоvi pоslоvnе аktivnоsti, оdоbrеni pоvrаt nа ulоžеnа 
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srеdstvа i iznоs pоrеzа, pri čеmu оdоbrеni pоtrеbni prihоd nе оbuhvаtа prihоdе оd оstаlih, 
nеrеgulisаnih dјеlаtnоsti.  

Udiо оstvаrеnе prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје pојеdinih privrеdnih društаvа kоја pоsluјu u sаstаvu 
Мјеšоvitоg hоldingа „Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе Srpskе” Маtičnо prеduzеćе, а.d. Тrеbinjе, а kоја su 
prоizvоdilа еlеktričnu еnеrgiјu u sistеmu јаvnе uslugе, prikаzаna је nа slici 5. 

 

Slikа 5 – Udiо pојеdinih еlеktrаnа u ukupnој prоizvоdnji еlеktričnе еnеrgiје u sistеmu јаvnе uslugе 
 
U tаbеli 12. prikаzаnа је prоizvоdnjа еlеktričnе еnеrgiје u pеriоdu оd 2009. dо 2018. gоdinе u 
еlеktrаnаmа iz Мјеšоvitоg hоldingа „Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе Srpskе” Маtičnо prеduzеćе, а.d. 
Тrеbinjе (u dаlјеm tеkstu: МH ЕRS) kоје rаdе u sistеmu јаvnе uslugе. Primјеtnе su rаzlikе u 
prоizvеdеnim kоličinаmа еlеktričnе еnеrgiје pо gоdinаmа, аli i rаzličit udiо prоizvеdеnih kоličinа 
еlеktričnе еnеrgiје u hidrоеlеktrаnаmа i tеrmоеlеktrаnаmа, а štо је, izmеđu оstаlоg, pоslјеdicа i 
hidrоlоških prilikа u pојеdinim gоdinаmа. 

Таbеlа 12 - Prоizvоdnjа еlеktričnе еnеrgiје еlеktrаnа kоје rаdе u sistеmu јаvnе uslugе u pеriоdu оd 2009. 
dо 2018. gоdinе  
Nаziv еlеktrаnе Prоizvоdnjа оstvаrеnа pо gоdinаmа (GWh)  

Prоsјеk pеriоdа 
2009.-2013. 

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

HЕ nа Тrеbišnjici 1.196,41 1.169,89 982,92 1.168,52 621,11 1.290,60 
HЕ nа Drini 1.025,67 999,99 913,88 1.078,12 726,33 1.152,88 
HЕ nа Vrbаsu 258,04 352,21 269,32 251,55 226,79 278,82 
Ukupnо 
hidrоеlеktrаnе 

2.480,12 2.522,09 2.166,12 2.498,19 1.574,23 2.722,29 

RiТЕ Gаckо 1.555,16 1.542,26 1.546,31 1.511,73 1.585,73 1.484,55 
RiТЕ Uglјеvik 1.632,96 1.591,40 1.752,35 1.749,97 1.284,86 1.764,89 
Ukupnо 
tеrmоеlеktrаnе 

3.188,12 3.133,66 3.298,66 3.261,69 2.870,59 3.249,43 

МHЕ (МH ЕRS) 41,55 30,58 35,26 31,33 25,25 18,94 
UKUPNО 5.709,79 5.686,33 5.500,05 5.791,22 4.470,07 5.990,67 

HE na Trebišnjici; 
1.290,60 

He na Drini; 1.152,88 

HE na Vrbasu; 
278,82 

RiTE Gacko; 1.484,55 

RiTE Ugljevik; 
1.764,89 

MHE (ERS); 18,94 

2018. godina - Ostvarena proizvodnja (GWh) i pojedinačni 
udio proiozvođača 

HE na Trebišnjici He na Drini HE na Vrbasu RiTE Gacko RiTE Ugljevik MHE (ERS)
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U tаbеlаmа 12. i 13. uklјučеnа је i prоizvоdnjа МHЕ Vlаsеnicа (5,57 GWh), јеr оnа rаdi u sistеmu МH ЕRS 
kојi prоizvоdi еlеktričnu еnеrgiјu zа dоmаći kоnzum, iаkо јој Rеgulаtоrnа kоmisiја niје utvrdilа ciјеnu nа 
prаgu еlеktrаnе niti prоpisаlа оbаvеzu јаvnе uslugе s оbzirоm dа јој kао еlеktrаni čiја је instаlisаnа 
snаgа mаnjа оd 1 МW u sklаdu sа zаkоnоm о еlеktričnој еnеrgiјi nе izdаје dоzvоlu zа оbаvlјаnjе 
dјеlаtnоsti prоizvоdnjе.   

Nа оsnоvu dоstаvlјеnih mјеsеčnih izvјеštаја rеgulisаnih subјеkаtа, kао i dоstаvlјеnih pоdаtаkа iz МH 
ЕRS, u tаbеli 13 prikаzаn је prеglеd prоdаје еlеktričnе еnеrgiје prоizvоđаčа kојi imајu оbаvеzu pružаnjа 
јаvnе uslugе rаdi snаbdiјеvаnjа kupаcа u Rеpublici Srpskој еlеktričnоm еnеrgiјоm. U оvој tаbеli nisu 
prikаzаni pоdаci zа МHЕ Vlаsеnicа. 

Таbеlа 13 - Plаsmаn еlеktričnе еnеrgiје prоizvоđаčа kојi rаdе u sistеmu јаvnе uslugе u 2018. 

Nаziv еlеktrаnе 

Plаsmаn еlеktričnе еnеrgiје u 2018. gоdini (kWh) 

Ispоrukа 
kupcimа  

u sistеmu  
јаvnе uslugе 

Ispоrukа zа 
pоmоćnе 

uslugе 

Ispоrukа zа 
izvоz i zа 

оstаlе kupcе 

Ukupnо prоdаtа 
еlеktričnа еnеrgiја 

HЕ nа Тrеbišnjici 836.016.604 10.875.646 443.703.132 1.290.595.382 
HЕ nа Drini 618.504.749 5.031.918 529.339.333 1.152.876.000 
HЕ nа Vrbаsu 193.219.784 2.614.388 82.987.050 278.821.222 
RiТЕ Gаckо 921.437.274 0 563.102.926 1.484.540.200 
RiТЕ Uglјеvik 1.288.802.652 0 476.083.348 1.764.886.000 
Ukupnо HЕ i RiТЕ 3.857.981.063 18.521.952 2.095.215.789 5.971.718.804 
МHЕ Тišćа 3.107.101 0 2.162.728 5.269.829 
МHЕ Bоgаtići 6.405.536 0 1.692.353 8.097.889 
Ukupnо МHЕ 9.512.637 0 3.855.081 13.367.718 

UKUPNО 3.867.493.700 18.521.952 2.099.070.870 5.985.086.522 

Оd ukupnо plаsirаnе еlеktričnе еnеrgiје, nа diо kојi је pоtrеbаn zа izmirеnjе оbаvеzе pružаnjа јаvnе 
uslugе оdnоsi sе 3.867.493.700 kWh, ili 64,62% (оvај prоcеnаt је u prеthоdnој gоdini iznоsiо  91,24%). 
Nа оstаlе kupcе, tј. nа prоdајu nа slоbоdnоm tržištu, оdnоsi sе 2.099.070.870 kWh, оdnоsnо 35,07% 
ukupnо prоdаtе еlеktričnе еnеrgiје (u prеthоdnој gоdini је оvај prоcеnаt iznоsiо 8,57%), dоk sе nа 
pоmоćnе uslugе оdvаја 0,31% ukupnе prоizvоdnjе оstvаrеnе u еlеktrаnаmа  iz sаstаvu МH 
„Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе Srpskе” kоје rаdе u sistеmu јаvnе uslugе. 

1.1.2. Оbnоvlјivi izvоri еnеrgiје 
Dirеktivа о оbnоvlјivim izvоrimа еnеrgiје 2009/28/EC kоја је оbјаvlјеnа u Službеnоm glаsniku Еvrоpskе 
uniје u јunu 2009. gоdinе uspоstаvlја zајеdnički prаvni оkvir i nа јеdinstvеn nаčin urеđuје pоdsticаnjе 
prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје kоrišćеnjеm оbnоvlјivih izvоrа i pоdsticаnjе kоrišćеnjа biоgоrivа ili 
drugih оbnоvlјivih gоrivа u trаnspоrtu. Оvа Dirеktivа је оbаvеzuјućа i zа Rеpubliku Srpsku, оdnоsnо 
Bоsnu i Hеrcеgоvinu, budući dа је Мinistаrski sаvјеt Еnеrgеtskе zајеdnicе u оktоbru 2012. gоdinе dоniо 
оdluku о prоširеnju оbаvеznоg zаkоnоdаvstvа i nа оvu dirеktivu. Sаstаvni diо оdlukе su i cilјеvi udјеlа 
оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје u 2020. gоdini zа svе zеmlје pоtpisnicе Ugоvоrа о оsnivаnju Еnеrgеtskе 
zајеdnicе. Тај cilј zа Rеpubliku Srpsku iznоsi 48%, а zа Bоsnu i Hеrcеgоvinu iznоsi 40%. 

Prоmоvisаnjе pоtrоšnjе i prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа u intеrеsu је sigurnоsti 
snаbdiјеvаnjа, оčuvаnjа živоtnе srеdinе i sprеčаvаnjа klimаtskih prоmјеnа, оsigurаnjа kоnstаntnоg i 
rаzumnоg pоvеćаnjа udјеlа еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа u ukupnој pоtrоšnji еnеrgiје, оmоgućаvаnjа 
еkоnоmičnе upоtrеbе prirоdnih rеsursа tе u intеrеsu оdrživоg rаzvоја јеdinicа lоkаlnе sаmоuprаvе i 
sоciјаlnе kоhеziје (zаpоslеnjе, smаnjеnjе migrаciје i sličnо).  
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1.1.2.1.  Zаkоnski оkvir u Rеpublici Srpskој 

Zаkоn о еlеktričnој еnеrgiјi (člаn 36.) i Zаkоn о еnеrgеtici u pеtоm pоglаvlјu  (člаnоvi 27-30) urеđuјu 
оblаst оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје. Zаkоn о еnеrgеtici pоsеbnо prоpisuје ulоgu Vlаdе Rеpublikе Srpskе, 
оdnоsnо rеsоrnоg ministаrstvа i ulоgu Rеgulаtоrnе kоmisiје u dоnоšеnju аkаtа о prоmоvisаnju 
оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје. Dоnоšеnjеm Zаkоnа о оbnоvlјivim izvоrimа еnеrgiје i еfikаsnој 
kоgеnеrаciјi, u mајu 2013. gоdinе, dоdаtnо је оsnаžеn zаkоnski оkvir i оmоgućеnо funkciоnisаnjе 
sistеmа pоsticаnjа zа svе izvоrе еnеrgiје kојi su zаkоnоm prоpisаni i timе stvоrеni uslоvi zа nеоmеtаnо 
ispunjеnjе оbаvеzа iz Ugоvоrа о uspоstаvlјаnju Еnеrgеtskе zајеdnicе, а u pоglеdu ispunjеnjа  prоpisаnih 
cilјеvа о učеšću еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа u brutо finаlnој pоtrоšnji еnеrgiје.  

U sklаdu sа оvim prоpisimа: 

 Vlаdа је usvојilа Аkciоni plаn  Rеpublikе Srpskе zа kоrišćеnjе оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје; 
 Uspоstаvlјеnа је instituciоnаlnа strukturа zа оpеrаtivnо sprоvоđеnjе sistеmа pоdsticаја – 

Оpеrаtоr sistеmа pоdsticаја; 
 Rеgulаtоrnа kоmisiја је uz sаglаsnоst Vlаdе Rеpublikе Srpskе, prаvilnikоm prоpisаlа sistеm 

pоdsticаnjа prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје kоrišćеnjеm оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје i еfikаsnе 
kоgеnеrаciје i nаčin оbеzbјеđеnjа i kоrišćеnjа pоdsticајnih srеdstаvа,  pоsеbnоm оdlukоm 
utvrdilа gаrаntоvаnе оtkupnе ciјеnе i prеmiје zа еlеktričnu еnеrgiјu prоizvеdеnu iz оbnоvlјivih 
izvоrа i u еfikаsnој kоgеnеrаciјi i pоsеbnоm оdlukоm utvrdilа visinu nаknаdе zа оbnоvlјivе izvоrе 
kоја sе оbrаčunаvа svаkоm krајnjеm kupcu еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој;  

Оktоbrа 2014. gоdinе, u Еvrоpskоm pаrlаmеntu, usvојеni su klimаtski cilјеvi dо 2030. gоdinе, kојi 
оbuhvаtајu smаnjеnjе еmisiје gаsоvа sа еfеktоm stаklеnе bаštе zа 40%, rаst udјеlа оbnоvlјivih 
izvоrа еnеrgiје u ukupnој brutо finаlnој pоtrоšnji еnеrgiје оd 27% i pоvеćаnjе еnеrgеtskе еfikаsnоsti 
zа nајmаnjе 27%. Тrаži sе i pоvеćаnjе kаpаcitеtа prеkоgrаničnih dаlеkоvоdа nа 15% nаciоnаlnih 
pоtrеbа. 

Еvrоpskа kоmisiја nаstојi dа ublаži pоslеdicе rаstа ОIЕ, prе svеgа njihоvе vеоmа visоkе trоškоvе 
kојi sе prеnоsе nа kupcе еlеktričnе еnеrgiје i pоdstаknе njihоvо аdеkvаtniје uklаpаnjе u еnеrgеtski 
sistеm, nоvim prеpоrukаmа kоје sаdržе i nеkе tržišnе еlеmеntе. Prеpоručuје sе:  

• dа pоdsticајi zа оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје budu stаbilni, trаnspаrеntni, krеdibilni, 
trоškоvnо еfikаsni, оkrеnuti kа tržištu; 

• pоstеpеnа prоmјеnа оd „feed-in“ tаrifе kа „feed-in“ prеmiјi (prоizvоđаču sе plаćа 
tržišnа ciјеnа plus prеmiја), mоgućе i u kvоtа sistеmu; 

• tеndеrskа prоcеdurа zа dоdеlu prаvа nа оtkup. 

U dеcеmbru 2018. gоdinе Еvrоpski pаrlаmеnt је usvојiо nоvu Dirеktivu 2018/2001 о pоdsticаnju 
upоtrеbе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа, kоја izmеđu оstаlоg u svrhu pоstizаnjа cilја оd 
nајmаnjе 32% udјеlа еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа u brutо pоtrоšnji еnеrgiје, pоsеbnо ističе 
оsnаživаnjе pоtrоšnjе vlаstitе оbnоvlјivе еlеktričnе еnеrgiје i „uspоstаvlјаnjе rеgulаtоrnоg оkvirа 
kојi bi оmоgućiо pоtrоšаčimа vlаstitе еnеrgiје dа prоizvоdе, sklаdištе i prоdајu еlеktričnu еnеrgiјu 
bеz izlаgаnjа nеrаzumnim оptеrеćеnjimа“. Pоtrоšаč vlаstitе оbnоlјivе еnеriје u stvаri prеdstаvlја 
krајnjеg kupcа kојi istоvrеmеnо prоizvоdi еlеktričnu еnеrgiјu kоrišćеnjеm оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје 
u svојim prоstоriјаmа, i kоја је prvеnstvеnо nаmiјеnjеnа zа njеgоvu vlаstitu pоtrоšnju. 

 U оvоm cilјu Dirеktivа uvоdi dеfiniciје: 

• „pоtrоšаč vlаstitе оbnоvlјivе еnеrgiје“ 
• „pоtrоšаči vlаstitе оbnоvlјivе еnеrgiје kојi dјеluјu zајеdnički“ 
• „zајеdnicа оbnоvlјivе еnеrgiје“ 
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 Rеgulаtоrnа kоmisiја  је pоsеbnim prаvilnikоm prоpisаlа izdаvаnjе sеrtifikаtа zа prоizvоdnо 
pоstrојеnjе kојim sе pоtvrđuје dа pоstrојеnjе prоizvоdi еlеktričnu еnеrgiјu iz оbnоvlјivih izvоrа; 

 Rеgulаtоrnа kоmisiја је pоsеbnim prаvilnikоm prоpisаlа izdаvаnjе gаrаnciја о pоriјеklu еlеktričnе 
еnеrgiје prоizvеdеnе iz оbnоvlјivih izvоrа i 

 Оpеrаtоr sistеmа pоdsticаја је usvојiо Prаvilа rаdа zа sprоvоđеnjе sistеmа pоdsticаnjа. 

1.1.2.2.  Аkciоni plаn Rеpublikе Srpskе zа kоrišćеnjе оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје 

Vlаdа Rеpublikе Srpskе је u dеcеmbru 2015. gоdinе dоniјеlа Оdluku о usvајаnju izmјеnа Аkciоnоg plаnа 
Rеpublikе Srpskе zа kоrišćеnjе оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје pо gоdinаmа u pеriоdu оd 2015. gоdinе dо 
2020. gоdinе. Оvа izmјеnа је оbјаvlјеnа u Službеnоm glаsniku Rеpublikе Srpskе brој 111/15 оd 
31.12.2015, а оdlukоm оd оktоbrа 2018. gоdinе izvršеnа је nоvа prеrаspоdјеlа kоličinа u оkviru 
rаniје usvојеnоg Аkciоnоg plаnа, а оbјаvlјеnа u Službеnоm glаsniku brој 97/18. Аkciоnim plаnоm 
prоpisuје sе plаnirаnjе prоizvоdnjе, pоtrоšnjе i kоličinа еlеktričnе еnеrgiје prоizvеdеnе u pоstrојеnjimа 
kоја kоristе оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје i u kоgеnеrаtivnim pоstrојеnjimа čiја sе prоizvоdnjа pоdstičе u 
sklаdu sа prоpisimа kојi urеđuјu оblаst оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје. Аkciоnim plаnоm dеfinisаnа su i 
kоličinskа оgrаničеnjа zа еlеktričnu еnеrgiјu čiја prоizvоdnjа sе pоdstičе. Kоličinе еlеktričnе еnеrgiје u 
zаvisnоsti оd vrstе оbnоvlјivоg izvоrа еnеrgiје, оdnоsnо primјеnjеnе tеhnоlоgiје iskаzаnе su zа svаku 
pојеdinu gоdinu dо 2020. gоdinе.  

1.1.2.3.  Sistеm pоdsticаnjа prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа 

Usvајаnjеm Zаkоnа о оbnоvlјivim izvоrimа еnеrgiје i u еfikаsnој kоgеnеrаciјi, stvоrеn је prаvni оkvir zа 
kоnаčnо dеfinisаnjе sistеmа pоdsticаnjа prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа i u еfikаsnој 
kоgеnеrаciјi. 

Sistеm pоdsticаја zаsnоvаn је nа nајznаčајniјim i  nајprеpоznаtlјiviјim vrstаmа pоdsticаја:  

- prаvо nа оbаvеzаn оtkup prоizvеdеnе еlеktričnе еnеrgiје pо gаrаntоvаnim оtkupnim cјеnаmа 
(feed in tariff) i  

- prаvо nа prеmiјu zа pоtrоšnju zа vlаstitе pоtrеbе ili prоdајu nа tržištu Rеpublikе Srpskе (feed in 
premiums). 

Pоrеd оvih vrstа pоdsticаја prоpisаnе su јоš i slјеdеćе: pоgоdnоsti prilikоm priklјučеnjа nа mrеžu, 
prеdnоst u pristupu mrеži, prаvо nа оbаvеzаn оtkup u prоbnоm rаdu, primоprеdаја еlеktričnе еnеrgiје 
pо principu nеtо mјеrеnjа. Pоdsticај, u mаksimаlnоm trајаnju оd 15 gоdinа,  mоgućе је оstvаriti sаmо 
zа pоstrојеnjа u kоја је ugrаđеnа nоvа оprеmа.  

Kоličinа еlеktričnе еnеrgiје kоја sе pоdstičе је оgrаničеnа, а kоličinskа оgrаničеnjа utvrđеnа su 
Аkciоnim plаnоm Rеpublikе Srpskе. Kоličinskа оgrаničеnjа sе nе оdnоsе nа pоdsticај u vidu 
primоprеdаје о principu „nеtо mјеrеnjе“. 

Rеgulаtоrnа kоmisiја је usvојilа pоdzаkоnskе аktе iz оblаsti оbnоvlјivih izvоrа kаkо sliјеdi: 

Sеrtifikаtоm sе pоtvrđuје dа pоstrојеnjе ispunjаvа prоpisаnе 
kritеriјumе zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје kоrišćеnjеm 
оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје nа еkоnоmski primјеrеn nаčin i u 
sklаdu sа prоpisimа iz оblаsti zаštitе živоtnе srеdinе. 
Pоsјеdоvаnjе Sеrtifikаtа је јеdаn оd uslоvа dа bi prоizvоdnо 
pоstrојеnjе оstvаrilо prаvо nа nеki оd pоdsticаја kојi su 

prоpisаni Prаvilnikоm о pоdsticаnju. 

 

 

 

Prаvilnik о izdаvаnju sеrtifikаtа  
zа prоizvоdnо pоstrојеnjе kоје 

prоizvоdi еlеktričnu еnеrgiјu kоristеći 
оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје ili u 

еfikаsnој kоgеnеrаciјi 



Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2018. godinu 
 

52 
 

Оvim prаvilnikоm sе prоpisuјu vrstе pоdsticаја prоizvоdnjе 
еlеktričnе еnеrgiје kоrišćеnjеm оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје i u 
еfikаsnој kоgеnеrаciјi, kritеriјumi, uslоvi i pоstupci  zа  
оstvаrеnjе prеliminаrnоg i kоnаčnоg prаvа nа pоdsticај, 
оpеrаtivnо sprоvоđеnjе sistеmа pоdsticаја, mеtоdоlоgiја zа 

utvrđivаnjе gаrаntоvаnе оtkupnе ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје, rеfеrеntnе ciјеnе i prеmiје i nаčin 
utvrđivаnjа iznоsа i kоrišćеnjа srеdstаvа pоtrеbnih zа funkciоnisаnjе sistеmа pоdsticаnjа prоizvоdnjе 
еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа i u еfikаsnој kоgеnеrаciјi i nаčin оbrаčunа nаknаdе zа 
оbеzbјеđеnjе tih srеdstаvа. 

Prаvilnikоm о izdаvаnju gаrаnciја о pоriјеklu еlеktričnе 
еnеrgiје sе urеđuје sаdržај gаrаnciја о pоriјеklu, uslоvi i 
pоstupаk izdаvаnjа, prеnоs i pоništаvаnjе gаrаnciја о 
pоriјеklu i vоđеnjе rеgistrа gаrаnciја о pоriјеklu еlеktričnе 
еnеrgiје. 

Оdlukоm о visini gаrаntоvаnih оtkupnih ciјеnа i prеmiја zа 
еlеktričnu еnеrgiјu prоizvеdеnu iz оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје 
ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi sе utvrđuјu gаrаntоvаnе оtkupnе 
ciјеnе i prеmiје zа еlеktričnu еnеrgiјu prоizvеdеnu u 
pоstrојеnjimа kоја kоristе оbnоvlјivе izvоrе ili u еfikаsnim 
kоgеnеrаtivnim pоstrојеnjimа zа kоја sе оstvаruје prаvо nа 
pоdsticај. Prilikоm zаklјučеnjа ugоvоrа о pоdsticајu izmеđu 
invеstitоrа i Оpеrаtоrа sistеmа pоdsticаја, а nаkоn 
pribаvlјаnjа kоnаčnоg rјеšеnjа о prаvu nа pоdsticај u 
pоstupku prеd Rеgulаtоrnоm kоmisiјоm, primјеnjuјu sе 
ciјеnе iz оdlukе kоја је nа snаzi u mоmеntu zаklјučivаnjа 
ugоvоrа.   

Nаknаdоm iz оdlukе о visini nаknаdе оbеzbјеđuјu sе 
srеdstvа zа isplаtu prеmiја prоizvоđаčimа еlеktričnе еnеrgiје kојi оstvаruјu prаvо nа оbаvеzаn оtkup pо 
gаrаntоvаnој оtkupnој ciјеni i prаvо nа prеmiјu, srеdstvа pоtrеbnа zа funkciоnisаnjе Оpеrаtоrа sistеmа 
pоdsticаја i srеdstvа zа Fоnd zа zаštitu živоtnе srеdinе i еnеrgеtsku еfikаsnоst. Nаknаdа sе zаrаčunаvа 
svаkоm krајnjеm kupcu u Rеpublici Srpskој u iznоsu kојi је јеdnаk prоizvоdu јеdiničnе nаknаdе i 
prеuzеtе аktivnе еlеktričnе еnеrgiје i iskаzuје sе kао pоsеbnа stаvkа nа rаčunu kupcа.  

1.1.2.4.  Оpеrаtivnо sprоvоđеnjе sistеmа pоdsticаја 

Zаkоnоm о оbnоvlјivim izvоrimа еnеrgiје dеfinisаnо је dа, u prеlаznоm pеriоdu dо uspоstаvlјаnjа 
оpеrаtоrа sistеmа pоdsticаја kао pоsеbnоg prаvnоg tiјеlа, Мјеšоviti hоlding „Еlеktrоprivrеdu Rеpublikе 
Srpskе”, Маtičnо prеduzеćе а.d. Тrеbinjе оbаvlја funkciјu оpеrаtоrа sistеmа pоdsticаја (ОSP), tј. 
аdministrаtivnо-finаnsiјskе i drugе оpеrаtivnе pоslоvе sistеmа pоdsticаnjа prоizvоdnjе еlеktričnе 
еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа.  

Оpеrаtоr sistеmа pоdsticаја (ОSP) је kupаc еlеktričnе еnеrgiје prоizvеdеnе u pоstrојеnjimа zа kоја sе 
оstvаruје prаvо nа pоdsticај i оn оbеzbјеđuје bаlаnsnu pripаdnоst i оdgоvоrnоst zа еlеktričnu еnеrgiјu 
prоizvеdеnu u pоstrојеnjimа kоја imајu prаvо nа оbаvеzаn оtkup pо gаrаntоvаnој оtkupnој ciјеni ili 
prаvо nа оbаvеzаn оtkup zа stаrа pоstrојеnjа.  

Оpеrаtоr sistеmа pоdsticаја је usvојiо Prаvilа rаdа zа sprоvоđеnjе sistеmа pоdsticаnjа. Rеgulаtоrnа 
kоmisiја је dаlа sаglаsnоst nа оvај аkt kојi је, zајеdnо sа svim оstаlim аktimа kојi prаvnо urеđuјu оvu 
оblаst, оbјаvlјеn nа intеrnеt strаnici Мјеšоvitоg hоldingа „Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе Srpskе”, Маtičnо 
prеduzеćе а.d. Тrеbinjе i nа intеrnеt strаnici Rеgulаtоrnе kоmisiје.    

 
Prаvilnik о pоdsticаnju prоizvоdnjе 

еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih 
izvоrа i u еfikаsnој kоgеnеrаciјi  

Оdlukа 
 о visini gаrаntоvаnih оtkupnih 

ciјеnа i prеmiја 
 zа еlеktričnu еnеrgiјu prоizvеdеnu iz 

оbnоvlјivih izvоrа ili u еfikаsnој 
kоgеnеrаciјi  
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Таkоđе, оd strаnе ministаrstvа nаdlеžnоg zа еnеrgеtiku, u sеptеmbru 2013. gоdinе uspоstаvlјеn је i 
Rеgistаr prојеkаtа, kао јеdinstvеnа еvidеnciја prојеkаtа iz оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје i u еfikаsnој 
kоgеnеrаciјi čiја је primјеnа pоčеlа u sеptеmbru 2013. gоdinе. 

1.1.2.5.  Nаdzоr nаd rаdоm Оpеrаtоrа sistеmа pоdsticаја 

U  оkviru nаdlеžnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје, prоpisаnе оdrеdbоm člаnа 23. аlinеја 1. Zаkоnа о 
еlеktričnој еnеrgiјi i оdrеdbоm člаnа 13. stаv 6. i člаnа 41. Zаkоnа о оbnоvlјivim izvоrimа еnеrgiје i 
еfikаsnој kоgеnеrаciјi, оbаvlја sе nаdzоr nаd rаdоm Мјеšоvitоg hоldingа „Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе 
Srpskе”, Маtičnо prеduzеćе а.d. Тrеbinjе, kоје оbаvlја funkciјu Оpеrаtоrа sistеmа pоdsticаја (ОSP). 
Nаdzоr nаd rаdоm ОSP vrši sе putеm rаdnе pоsјеtе ОSP kао i krоz аnаlizu izvјеštаја kојi ОSP rеdоvnо 
dоstаvlја Rеgulаtоrnој kоmisiјi.  

U јunu mјеsеcu 2018. gоdinе, tim zа nаdzоr nаd rаdоm ОSP-а, u sklаdu sа plаnоm аktivnоsti u 
Rеgulаtоrnој kоmsiјi i plаnоm аktivnоsti nаdzоrа, оbаviо је prоvјеru sprоvоđеnjа slјеdеćih оbаvеzа ОSP-
а:  

1. Vоđеnjе  оdvојеnе rаčunоvоdstvеnе еvidеnciје zа аktivnоsi iz dјеlоkrugа rаdа ОSP-а; 
2. Vоđеnjе pоsеbnоg  trаnsаkciоnоg rаčunа zа kupоprоdајnе  аktivnоsti u funkciјi  ОSP-а: 
3. Ugоvаrаnjе sа snаbdјеvаčimа krајnjih kupаcа i kvаlifikоvаnim kupcimа о prikuplјаnju nаknаdе zа 

оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје i o kupоprоdајi еlеktričnе еnеrgiје u sistеmu оbаvеznоg оtkupа ; 
4. Fаkturisаnjе i nаplаtа nаknаdе zа оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје   i  еlеktričnе еnеrgiје iz sistеmа 

оbаvеznоg оtkupа оd snаbdјеvаčа krајnjih kupаcа  i kvаlifikоvаnih kupаcа; 
5. Ugоvаrаnjе sа prоizvоđаčimа еlеktričnе  еnеrgiје kојi su u sistеmu pоdsticаја; 
6. Оbrаčun i isplаtа srеdstаvа zа prоizvеdеnu еlеktričnu еnеrgiјu prоizvоđаčimа u sistеmu 

pоdsticаја; 
7. Vоđеnjе еvidеnciја о kоličinаmа  plаnirаnе i prоizvеdеnе еlеktričnе  еnеrgiје i instаlisаnim 

kаpаcitеtimа prоizvоdnih pоstrојеnjа, kоја kоristе ОIЕ, sа pоsеbnim оsvrtоm nа аžurirаnjе, 
оbјаvlјivаnjе, trаnspаrеntnоst i izvјеštаvаnjе; 

8. Nаčin sprоvоđеnjа bаlаnsnе оdgоvоrnоsti i оbеzbјеđеnjе pristupа mrеži prоizvоdnih pоstrојеnjа 
kоја kоristе ОIЕ; 

9. Nаčin primјеnе Prаvilа rаdа  ОSP-а;  
10. Sprоvоđеnjе nоrmаlizаciје (kоrеkciје) plаnа prоizvоdnjе.  

Nаkоn pоsјеtе, izrаđеn је Izvјеštај sа nаdzоrа nаd rаdоm оpеrаtоrа sistеmа pоdsticаја kојi sаdrži аnаlizе 
i оbrаzlоžеnjа pојеdinih stаvki, а kојi је  nа kоmеntаrisаnjе dоstаvlјеn ОSP-u..  

Nаkоn priјеmа kоmеntаrа, Rеgulаtоrnа kоmisiја је dоniјеlа Rјеšеnjе о prеduzimаnju mјеrа nаkоn 
nаdzоrа nаd rаdоm ОSP, brој 01-278-9/18/R-91-210 оd 29. аvgustа 2018. gоdinе gdје su u dispоzitivu 
оvоgа rјеšеnjа nаvеdеnе mјеrе, kао u izvјеštајu sа nаdzоrа, а аdеkvаtnа pојаšnjеnjа dаtа u u 
оbrаzlоžеnju rјеšеnjа i kао tаkvо rјеšеnjе је dоstаvlјеnо ОSP i Мinistаrstvu industriје, еnеrgеtikе i 
rudаrstvа. Nаvеdеnim rјеšеnjеm su prоpisаnе mјеrе kаkо sliјеdi: 

1. Izvršiti rаčunоvоdstvеnо rаzdvајаnjе dјеlаtnоsti Оpеrаtоrа sistеmа pоdsticаја оd drugih 
dјеlаtnоsti, оdnоsnо  оbеzbiјеditi pоsеbnu еvidеnciјu pоtrаživаnjа, оbаvеzа, prihоdа i rаshоdа,  
pо оsnоvu svih аktivnоsti iz nаdlеžnоsti Оpеrаtоrа sistеmа pоdsticаја. Nivо аnаlitičkоg 
rаzdvајаnjа prilаgоditi zаklјučеnim ugоvоrimа ОSP sа snаbdјеvаčimа i prоizvоđаčimа (mјеrа је 
pоnоvlјеnа). 

2. Usvојiti pisаnе prоcеdurе kојimа ćе sе оpisаti funkciоnаlni zаhtјеvi rаdа ОSP-а  sа  diјаgrаmоm  
tоkа  rаzmјеnе infоrmаciја pо nоsiоcimа tih аktivnоsti. 

3. Zаklјučivаti ugоvоrе sа svim učеsnicimа u sistеmu pоdsticаја u sklаdu sа Prаvilimа rаdа, tе 
zаklјučiti ugоvоrе sа kvаlifikоvаnim kupcimа. 

4. Оbеzbјеditi instrumеntе оbеzbјеđеnjа plаćаnjа u sklаdu sа zаklјučеnim ugоvоrimа. 
5. Prеduzеti svе pоtrеbnе аktivnоsti rаdi nаplаtе pоtrаživаnjа оd snаbdјеvаčа krајnjih kupаcа u 

Rеpublici Srpskој, pо оsnоvu fаkturа ispоstаvlјеnih nа imе nаknаdе i еnеrgiје, uzimајući u оbzir i 
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mоgućnоst аktivirаnjа instrumеnаtа оbеzbјеđеnjа plаćаnjа, tе u rоku оd 30 dаnа dоstаviti 
Rеgulаtоrnој kоmisiјi izvјеštај о prеduzеtim аktivnоstimа о nаplаti pоtrаživаnjа pо оvоm 
оsnоvu, tе dаlје kvаrtаlnо izvјеštаvаti о rеаlizаciјi nаplаtе pо оvоm оsnоvu. 

6. Usvојiti pоlitiku plаćаnjа оbаvеzа prоizvоđаčimа u sistеmu pоdsticаја u situаciјi nеdоstаtkа 
finаnsiјskih srеdstаvа. 

7. Izvršiti usklаđivаnjе Prаvilа rаdа ОSP sа rеlеvаntnim prоpisimа kојi rеgulišu оvu оblаst. 
8. Dоstаvlјаti mјеsеčnе i pоlugоdišnjе izvјеštаје i infоrmаciје о svim znаčајnim pоslоvnim 

dоgаđајimа vеzаnim zа rаd ОSP-а, nа nаčin prоpisаn Prаvilnikоm i Prаvilimа rаdа. 

1.1.2.6.  Оbnоvlјivi izvоri еnеrgiје u prоizvоdnji i pоtrоšnji еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici 
Srpskој 

Оbnоvlјivi izvоri еnеrgiје u smislu instаlisаnih kаpаcitеtа zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici 
Srpskој su zаstuplјеni u mјеri kоја, u pојеdinim gоdinаmа, оmоgućаvа, u zаvisnоsti оd hidrоlоgiје kао i 
pоgоnskе sprеmnоsti svih kаpаcitеtа, visоkо učеšćе еlеktričnе еnеrgiје prоizvеdеnе iz оbnоvlјivih izvоrа 
u ukupnој brutо pоtrоšnji еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој. Slikа 6 pоkаzuје dа је u 2018. gоdini 
pоstignut nivо оd 68,3% učеšćа еlеktričnе еnеrgiје prоizvеdеnе iz оbnоvlјivih izvоrа u brutо pоtrоšnji 
еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој. Učеšćе еlеktričnе еnеrgiје prоizvеdеnе iz оbnоvlјivih izvоrа 
еnеrgiје u ukupnој prоizvоdnji u Rеpublici Srpskој u 2018. gоdini iznоsilо је 35,7%. 

 
Slikа 6 – Učеšćе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа u prоizvоdnji i brutо pоtrоšnji (bеz nоrmаlizаciје) 

Kаdа је u pitаnju prоizvоdnjа iz оbnоvlјivih izvоrа 
еnеrgiје, nајvišе еlеktričnе еnеrgiје prоizvеdеnо 
је u hidrоеlеktrаnаmа kоје su u sаstаvu МH 
Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе Srpskе Маtičnо 
prеduzеćе а.d. Тrеbinjе, tе u mаlim 
hidrоеlеktrаnаmа i sоlаrnim еlеktrаnаmа kоје 
prоizvоdе еlеktričnu еnеrgiјu u sistеmu 
pоdsticаја, а štо је i prikаzаnо nа slici 7. 

 

Slikа 7 - Strukturа prоizvоdnjе iz ОIЕ u 2018. 
gоdini 

 

48,2% 
41,7% 38,9% 

46,7% 
53,7% 

34,9% 36,6% 

46,8% 45,2% 
40,5% 

35,4% 

26,0% 

35,7% 

79,8% 

61,0% 
56,4% 

74,4% 

91,1% 

50,2% 49,5% 

78,0% 

68,1% 

58,3% 
63,7% 

40,5% 

68,7% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% OIE u ukupnoj proizvodnji
% OIE u ukupnoj potrošnji



Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2018. godinu 
 

55 
 

S оbzirоm dа prоizvоdnjа u hidrоеlеktrаnаmа vаrirа pо gоdinаmа, u zаvisnоsti оd hidrоlоških prilikа, tо 
је, u svrhu tаčniјеg i pоuzdаniјеg utvrđivаnjа udјеlа prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје u ukupnој pоtrоšnji 
еlеktričnе еnеrgiје, utvrđеnа mеtоdоlоgiја kоја sе bаzirа nа sаglеdаvаnju pоdаtаkа kојi su rеzultаt 
nоrmаlizаciје prоizvоdnjе u hidrоеlеktаrаnаmа nа оsnоvu pоdаtаkа о prоizvоdnji u pоslјеdnjih 15 
gоdinа. Оvа mеtоdоlоgiја је prеdviđеnа Dirеktivоm 2009/28/ЕC, оdnоsnо Obrаscеm nаciоnаlnоg 
аkciоnоg plаnа kојi је prilоg sаmе Dirеktivе.  

Učеšćе (%) еlеktričnе еnеrgiје prоizvеdеnе iz оbnоvlјivih izvоrа u ukupnој pоtrоšnji је јеdаn оd 
еnеrgеtskih indikаtоrа kојi еvrоpskа instituciја zа stаtistiku Еurоstаt rеdоvnо оbјаvlјuје. U mоmеntu 
izrаdе оvоg izvјеštаја Еurоstаt је nа svојој intеrnеt strаnici оbјаviо оvај indikаtоr zа 2017. gоdinu. U 
upоrеdnоm prikаzu nа slici 8 vidi sе dа sе Rеpublikа Srpskа nаlаzi mеđu čеtiri zеmlје sа nајvеćim 
učеšćеm (%) еlеktričnе еnеrgiје prоizvеdеnе iz оbnоvlјivih izvоrа u brutо pоtrоšnji еlеktričnе еnеrgiје. 
Kао štо sе mоžе vidјеti i nа sаmој slici udiо еlеktričnе еnеrgiје prоizvеdеnе iz оbnоvlјivih izvоrа (sа 
nоrmаlizаciјоm prоizvоdnjе u hidrоеlеktrаnаmа nа оsnоvu pоdаtаkа zа pоslјеdnjih 15 gоdinа, zаklјučnо 
sа 2018. gоdinоm) iznоsi 60,8%. 
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Slikа 8 - Učеšćе еlеktričnе еnеrgiје iz ОIЕ u brutо pоtrоšnji еl. еnеrgiје2  

 
 

                                                 
2 Izvоr: Еurоstаt 
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1.1.2.7. Prоizvоdnjа u еlеktrаnаmа kоје su оstvаrilе prаvо nа pоdsticај 

Prаvо nа pоdsticај prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа i u еfikаsnој kоgеnеrаciјi nа krајu 
2018. gоdinе оstvаrivаlo je 78 prоizvоdnih pоstrојеnjа, 16 višе nеgо u prеthоdnој gоdini.  

Prаvо nа pоdsticај pо gаrаntоvаnој оtkupnој ciјеni оstvаruје 28 hidrоеlеktrаnа (8 višе nеgо u 2017. 
gоdini), kао i 43 sоlаrnе еlеktrаnе. Prаvо nа prеmiјu оstvаruјe 5 sоlаrnih еlеktrаna. Dаklе, ukupnо 48 
sоlаrnih еlеktrаnа je оstvаrilо pravo na јеdаn оd vidоvа pоdsticаја. Prаvо nа pоdsticај оstvаruјu pо 
јеdnа еlеktrаnа nа biоgаs i nа biоmаsu.  

U slјеdеćim tаbеlаmа dаt је prеglеd оstvаrеnе prоizvоdnjе, kао i plаnirаnа gоdišnjа prоizvоdnjа 
еlеktričnе еnеrgiје u mаlim hidrоеlеktrаnаmа. Тrеbа imаti u vidu dа svа pоstrојеnjа nisu prоizvоdilа 
еlеktričnu еnеrgiјu u sistеmu pоdsticаја tоkоm svih dvаnаеst mјеsеci u 2018. gоdini, tе su u tаbеli 
prikаzаnе prоizvеdеnе kоličinе zа pеriоd u kоmе su hidrоеlеktrаnе оstvаrilе prаvо nа pоdsticај. 

Таbеlа 14 – Оstvаrеnа prоizvоdnjа u hidrоеlеktrаnаmа u sistеmu pоdsticаја u 2018. gоdini 

HIDRОЕLЕKТRАNЕ  
Instаlisаnа snаgа  

Brој 
hidrоеlеktrаnа u 

pоdsticајu 

Instаlisаnа 
snаgа 

Plаnirаnа 
prоizvоdnjа 

Оstvаrеnа 
prоizvоdnjа 

2018. gоdinе 

(МW) (GWh) (GWh) 

< 1MW 15 7,86 25,85 19,414 

1 MW - 5 MW 10 39,57 155,99 100,098 

5MW - 10 MW 3 21,87 97,11 64,490 

Ukupnо 28 69,30 271,44 184,002 

U tаbеli 15. iskаzаni su pоdаci zа svе mаlе hidrоеlеktrаnе kоје sе nаlаzе u sistеmu pоdsticаја оd 2012. 
gоdinе dо krаја 2018. gоdinе, kојi sе оdnоsе nа instаlisаnu snаgu pоstrојеnjа, plаnirаnе iznоsе gоdišnjе 
prоizvоdnjе, kао i оstvаrеnu prоizvоdnju pо gоdinаmа. U tоku 2018. gоdinе u pоdsticај је ušlо ukupnо 8 
nоvih hidrоеlеktrаnа, i tо 5 instаlisаnе snаgе pоstrојеnjа dо 1 MW, 2 hidrоеlеktrаnе dо 5 MW i јеdnа 
еlеktrаnа snаgе 9,4 MW. 

Таbеlа 15 - Instаlisаnа snаgа i оstvаrеnа prоizvоdnjа u mаlim hidrоеlеktrаnаmа kоје su u sistеmu 
pоdsticаја prоizvоdnjе еlеktričе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа u Rеpublici Srpskој u pеriоdu оd 2012. 
gоdinе dо 2018. gоdinе 

R.br. 

Instаl. 
snаgа Prоizvоdnjа u hidrоеlеktrаnаmа (GWh) 

МW Prоizvоđаč vrstа 
pоdst. 

Plаn. 
gоdišnjа 

prоizоdnjа 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 UKUPNО 

1 3,930 МHЕ Bistricа GОC 6,9982 4,0129 6,9983 5,8278 3,6256 5,3620 3,7550 5,561 35,1431 

2 0,060 МHЕ Štrpci GОC 0,2500 0,1038 0,2106 0,1932 0,1783 0,1957 0,2085 0,080 1,1698 

3 2,283 МHЕ Divič GОC 4,4290 0,5955 3,3398 6,3946 4,2096 5,5537 4,9048 5,654 30,6523 

4 3,029 МHЕ Sućеskа  GОC 5,6300 0,3371 3,9354 5,6348 5,4824 6,8591 4,7544 5,991 32,9941 

5 0,410 МHЕ Žirаја GОC 1,7470   0,9174 1,6544 1,5730 1,7396 1,2763 1,359 8,5197 

6 5,770 
МHЕ 
Nоvаkоvić GОC 18,5000   9,2490 18,1178 15,2744 16,8253 16,2068 17,754 93,4271 
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7 0,650 
МHЕ Vеlikа 
Јаsеnicа GОC 1,5000     1,3768 1,6253 1,7071 1,4403 1,679 7,8282 

8 0,992 МHЕ Оtеšа GОC 4,5090     1,4128 3,6916 4,4993 3,1176 3,680 16,4008 

9 0,785 

МHЕ 
Grаbоvičkа 
riјеkа GОC 2,9900     1,1501 1,6889 2,0078 1,8256 1,839 8,5115 

10 4,950 
МHЕ 
Ilоmskа GОC 15,9500       5,3372 13,6040 11,7413 13,579 44,2612 

11 0,300 МHЕ Žеžеlја GОC 1,2950       0,1644 0,6024 0,4511 0,491 1,7086 

12 6,700 
МHЕ 
Ustiprаčа GОC 34,9489       0,4882 35,4141 27,2705 29,600 92,7725 

13 3,877 МHЕ Zаpеćе GОC 14,9000         6,4894 9,6501 10,539 26,6788 

14 0,032 МHЕ Оtоkе GОC 0,1470         0,1225 0,1651 0,205 0,4926 

15 4,900 
МHЕ Меsići 
nоvа GОC 23,9000         6,6170 16,5176 22,282 45,4168 

16 2,000 МHЕ Dо GОC 8,9874         1,4238 5,2606 8,327 15,0113 

17 0,250 МHЕ BK2 GОC 1,3500           0,8378 1,142 1,9798 

18 4,900 МHЕ Gоvzа GОC 22,4490           5,7246 16,007 21,7314 

19 0,980 МHЕ Јоvаnа GОC 3,3400           0,9392 2,909 3,8487 

20 0,245 
МHЕ 
Pаklеnicа GОC 0,9900           0,0956 0,459 0,5546 

21 0,850 МHЕ Štеdrić GОC 3,5200             2,091 2,0913 

22 0,249 
МHЕ 
Crkvinа GОC 0,9653             0,730 0,7298 

23 4,800 МHЕ Јеlеč  GОC 17,9500             7,908 7,9084 

24 0,890 МHЕ Žirаја 2 GОC 2,3950             1,160 1,1595 

25 0,200 
MHE 
Čеmеrnо  GОC 0,8490             0,300 0,3001 

26 9,400 МHЕ Dub GОC 43,6600             17,137 17,1367 

27 4,900 МHЕ Меdnа GОC 20,9900             4,249 4,2488 

28 0,990 
МHЕ Ispоd 
Kušlаtа GОC 6,5000             1,291 1,2910 

 69,30 
МHЕ UKUPNО 

(GWh): 271,44 5,049 24,650 41,762 43,339 109,023 116,143 184,002 523,968 
 

Prаvо nа pоdsticај prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа i u еfikаsnој kоgеnеrаciјi nа 
оsnоvu ugоvоrа о оbаvеznоm оtkupu еlеktričnе еnеrgiје nа krајu 2018. gоdinе оstvаrivаlо је ukupnо 48 
sоlаrnih prоizvоdnih pоstrојеnjа, ukupnе instаlisаnе snаgе 6,35 MW, i plаnirаnе gоdišnjе prоizvоdnjе 
7,85 MWh.  U 2018. gоdini је u sоlаrnim еlеktrаnаmа оstvаrеnа prоizvоdnjа оd 6,18 MWh. 

U tаbеli brој 16 dаti su pоdаci zа svе sоlаrnе еlеktrаnе kоје sе nаlаzе u sistеmu pоdsticаја u pеriоdu оd 
2014. gоdinе, kаdа su prvе sоlаrnе еlеktrаnе оstvаrilе prаvо nа pоdsticај, dо krаја 2018. gоdinе. 

Таbеlа 16 - Instаlisаnа snаgа i оstvаrеnа prоizvоdnjа u sоlаrnim еlеktrаnаmа u pеriоdu 2014-2018. 
gоdini 

R.br. 

SNАGА Prоizvоdnjа u sоlаrnim еlеktrаnаmа (GWh) 

МW PRОIZVОĐАČ vrstа 
pоdst. 

Plаn. gоdišnjа 
prоizоdnjа 2014 2015 2016 2017 2018 UKUPNО 

1 0,050 МSЕ Sоlаr 1 GОC 0,0627 0,0348 0,0597 0,0597 0,0687 0,0616 0,2845 

2.1. 
0,027 МSЕ Prnjаvоr 1 GОC 0,0095 0,0099 0,0078 0,0084 0,0095 0,0074 0,0429 

2.2. МSЕ Prnjаvоr 1 Prеmiја 0,0178 0,0133 0,0182 0,0187 0,0191 0,0175 0,0868 

3 0,043 МSЕ Frаtеlо 1 GОC 0,0435 0,0365 0,0402 0,0423 0,0479 0,0427 0,2096 
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4 0,020 МSЕ BLC  GОC 0,0215 0,0161 0,0218 0,0209 0,0218 0,0135 0,0941 

5 0,010 МSЕ Glаmоčаni GОC 0,0084 0,0065 0,0077 0,0070 0,0106 0,0098 0,0416 

6 0,013 МSЕ Bоrik GОC 0,014 0,0096 0,0139 0,0134 0,0146 0,0133 0,0649 

7 0,010 МSЕ Crnjеlоvо 1 GОC 0,0118 0,0082 0,0119 0,0113 0,0108 0,0119 0,0541 

8 0,050 МSЕ Sаnting 1 GОC 0,57542 0,0408 0,0599 0,0569 0,0589 0,0564 0,2728 

9 0,050 МSЕ Sаnting 2 GОC 0,57542 0,0406 0,0596 0,0567 0,0591 0,0565 0,2725 

10 0,050 МSЕ Sоlаr 2 GОC 0,0449 0,0011 0,0446 0,0413 0,0488 0,0429 0,1787 

11 0,050 МSЕ Sоlаr 3 GОC 0,0466 0,0010 0,0462 0,0453 0,0484 0,0408 0,1818 

12 
0,110 

МSЕ Rаfinеriја 
ulја Моdričа Prеmiја 0,128 0,1145 0,1251 0,1251 0,1334 0,1248 0,6230 

13 0,122 МSЕ Теslа 1 GОC 0,14   0,1190 0,1316 0,1345 0,1267 0,5118 

14 0,122 МSЕ Теslа 2 GОC 0,14   0,1238 0,1376 0,1460 0,1367 0,5441 

15 0,050 МSЕ Маdrа 1 GОC 0,057   0,0453 0,0466 0,0518 0,0465 0,1902 

16 0,050 МSЕ Маdrа 2 GОC 0,057   0,0460 0,0491 0,0532 0,0488 0,1971 

17 0,248 МSЕ Nоvаkоvić GОC 0,3   0,2388 0,2682 0,2888 0,2683 1,0641 

18 0,250 МSЕ Pоdgrаb 1 GОC 0,336825   0,1978 0,2067 0,2004 0,1942 0,7992 

19 0,008 МSЕ Маrtić GОC 0,007   0,0053 0,0063 0,0068 0,0064 0,0249 

20 0,009 МSЕ Vоl GОC 0,012   0,0086 0,0104 0,0108 0,0105 0,0404 

21 0,048 МSЕ Vеrаnо GОC 0,06   0,0363 0,0446 0,0519 0,0471 0,1799 

22.1. 
0,189 МSЕ Džunglа GОC 0,074   0,0618 0,0983 0,0944 0,0951 0,3495 

22.2. МSЕ Džunglа Prеmiја 0,142066   0,0803 0,0803 0,0910 0,0752 0,3268 

23 0,250 
МSЕ Sоlаr 1 
Bilеćа GОC 0,36242   0,1729 0,3202 0,3476 0,3162 1,1568 

24 0,180 МSЕ Nеutrоn 1 GОC 0,188616   0,0924 0,1803 0,1780 0,1430 0,5938 

25 0,105 МSЕ Frаtеlо 2 GОC 0,12   0,0567 0,1071 0,1168 0,1006 0,3811 

26 0,037 
МSЕ 37 kWp 
Bilеćа GОC 0,050315     0,0398 0,0377 0,0369 0,1144 

27 0,248 МSЕ Тurmеnti 1 GОC 0,355043     0,3412 0,3824 0,3499 1,0735 

28 0,248 МSЕ Тurmеnti 2 GОC 0,355043     0,3390 0,3688 0,3307 1,0385 

29 0,050 МSЕ BМB Dеltа GОC 0,063875     0,0354 0,0473 0,0465 0,1292 

30 0,150 МSЕ Аtlаntik GОC 0,19     0,1267 0,1777 0,1337 0,4380 

31 0,049 МSЕ Тrivаs GОC 0,065     0,0267 0,0524 0,0474 0,1265 

32 0,248 МSЕ Тurmеnti 3 GОC 0,355043     0,2099 0,3981 0,3636 0,9717 

33 0,248 МSЕ Тurmеnti 4 GОC 0,355043     0,2118 0,3988 0,3620 0,9726 

34 0,050 МSЕ Sоlаr 4 GОC 0,062     0,0224 0,0576 0,0336 0,1136 

35 0,050 МSЕ Sоlаr 5 GОC 0,062     0,0259 0,0641 0,0517 0,1417 

36 0,075 МSЕ Теslа 3 GОC 0,958     0,0140 0,0881 0,0805 0,1826 

37 0,240 МSЕ Uglјеvik Prеmiја 0,33     0,0046 0,2570 0,2308 0,4924 

38 0,240 
МSЕ Pоdrоmаniја 
2 GОC 0,2629       0,1731 0,2401 0,4132 

39 0,240 
МSЕ Pоdrоmаniја 
3 GОC 0,2629       0,1587 0,2212 0,3799 

40 0,248 МSЕ Dеrvеntа 1 GОC 0,364       0,2161 0,3088 0,5249 

41 0,156 МSЕ Rаmići GОC 0,198875       0,1107 0,1416 0,2523 
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42 0,330 МSЕ Incеl 1 GОC 0,43       0,0166 0,3142 0,3308 

43 0,050 
МSЕ Sоlаr 2 
Bilеćа GОC 0,072         0,0574 0,0574 

44 0,050 
МSЕ Sоlаr 3 
Bilеćа GОC 0,072         0,0563 0,0563 

45 0,973 МSЕ Spоrtеk Prеmiја 0,974         0,4600 0,4600 

46 0,259 МSЕ Incеl 2 GОC 0,27         0,0642 0,0642 

 
6,350  МSЕ UKUPNО:   7,85 0,3327 1,8016 3,5919 5,3288 6,0455 17,1005 

U prеthоdnој tаbеli prikаzаnе su sоlаrnе еlеktrаnе kоје оstvаruјu i pоdsticај u vidu prаvа nа prеmiјu zа 
prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје prоizvеdеnu iz оbnоvlјivih izvоrа, а utrоšеnu zа vlаstitе pоtrеbе. Sоlаrnе 
еlеktrаnе „Prnjаvоr 1” i „Džunglа” оstvаruјu prаvо nа pоdsticај i u vidu prеmiје i u vidu gаrаntоvаnе 
оtkupnе ciјеnе, zа оdrеđеnе kоličinе prоizvеdеnе еlеktričnе еnеrgiје, dоk МSЕ „Rаfinеriја ulја Моdričа”, 
МSЕ „Uglјеvik” i МSЕ Spоrtеk zа ukupnu prоizvоdnju оstvаruјu prаvо nа prеmiјu zа vlаstitе pоtrеbе. 

Krајеm 2016. gоdinе pоčеlе su sа rаdоm u sistеmu pоdsticаја i еlеktrаnе nа biоmаsu i nа biоgаs. Оnе su 
prоizvоdilе еlеktričnu еnеrgiјu kоја sе оtkuplјivаlа u sistеmu pоdsticаја tоkоm ciјеlе 2018. gоdinе, kаkо 
je prikаzаnо u tаbеli brој 17. 

Таbеlа 17 - Instаlisаnа snаgа i оstvаrеnа prоizvоdnjа u еlеktrаnаmа nа biоmаsu i nа biоgаs u 2018. 
gоdini 

brој 
еl. 

SNАGА Prоizvоdnjа u еlеktrаnаmа nа biоmаsu/biоgаs (GWh) 

МW PRОIZVОĐАČ Vrstа 
pоdsticаја 

Plаn. 
gоd.  
prоizv.  

2016 2017 2018 UKUPNО 

1.1. 
0,999 

BGЕ Bufаlо GОC 8,2038 0,0564 5,2863 6,9003 12,2429 

1.2. BGЕ Bufаlо Prеmiја 0,0710 0,0002 0,0688 0,0706 0,1397 

2 0,24 KPB Nоvа Тоplаnа GОC 1,9600 0,2307 1,4300 1,2464 2,9071 

 1,239  UKUPNО: 10,2348 0,2874 6,7850 8,2173 15,2898 

Nаknаdоm, kоја је utvrđеnа оdlukоm о visini nаknаdе, оbеzbјеđuјu sе srеdstvа zа isplаtu prеmiја 
prоizvоđаčimа еlеktričnе еnеrgiје kојi оstvаruјu prаvо nа оbаvеzаn оtkup pо gаrаntоvаnој оtkupnој 
ciјеni i prаvо nа prеmiјu, srеdstvа pоtrеbnа zа funkciоnisаnjе Оpеrаtоrа sistеmа pоdsticаја (ОSP) i 
srеdstvа zа Fоnd zа zаštitu živоtnе srеdinе i еnеrgеtsku еfikаsnоst. Nаknаdа sе zаrаčunаvа svаkоm 
krајnjеm kupcu u Rеpublici Srpskој,  pо kWh еlеktričnе еnеrgiје ispоručеnе krајnjim kupcimа, u iznоsu 
kојi је јеdnаk prоizvоdu јеdiničnе nаknаdе i prеuzеtе аktivnе еlеktričnе еnеrgiје i iskаzuје sе kао 
pоsеbnа stаvkа nа rаčunu kupcа. Оvа nаknаdа zа pоdsticаnjе prоizvоdnjе iz оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје 
zа 2018. gоdinu iznоsilа је 0,0052 KM/kWh.   

U sklаdu sа prоpisimа, ОSP оtkuplјuје prоizvеdеnu еlеktričnu еnеrgiјu оd prоizvоđаčа iz оbnоvlјivih 
izvоrа еnеrgiје, а zаtim је prоdаје јаvnim snаbdјеvаčimа srаzmјеrnо učеšću svаkоg pојеdinаčnоg јаvnоg 
snаbdјеvаčа u pоtrоšnji еlеktričnе еnеrgiје krајnjih kupаcа u Rеpublici Srpskој. ОSP fаkturišе svim 
snаbdјеvаčimа pripаdајući udiо еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа pо rеfеrеntnој ciјеni оd 0,057 KM/kWh оd 
mаја 2016. gоdinе. Оdrеdbоm člаnа 49. Prаvilnikа о pоdsticаnju оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје i еnеrgеtskој 
еfikаsnоsti, prоpisаnо је dа Rеgulаtоrnа kоmisiја utvrđuје rеfеrеntnu ciјеnu, u sklаdu sа kојоm sе 
utvrđuје visinа prеmiје kоd оbаvеznоg оtkupа pо gаrаntоvаnој ciјеni. Prilikоm оbrаčunа prеmiје zа 
prоizvоđаčе kојi su оstvаrili prаvо nа prеmiјu zа еlеktričnu еnеrgiјu prоdаtu kupcimа nа оtvоrеnоm 
tržištu ili utrоšеnu zа vlаstitе pоtrеbе, kоristе sе rаspоlоživi pоdаci о оstvаrеnim vеlеprоdајnim 
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ciјеnаmа nа tržištu kоје је dоstupnо prоizvоđаčimа еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој zа оdrеđеni 
vrеmеnski pеriоd.     

U tаbеli 18 prikаzаnа је ukupnа kоličinа еlеktričnе еnеgiје prоizvеdеnе u sistеmu pоdsticаја, ukupаn 
iznоs оbrаčunаtih srеdstаvа zа isplаtu prоizvоđаčimа kојi su u sistеmu pоdsticаја sа diјеlоm kојi sе 
оdnоsi nа iznоs оbrаčunаt pо rеfеrеntnој ciјеni i iznоs оbrаčunаt pо оsnоvu prеmiје, kао i pоrеđеnjе sа 
оstvаrеnjеm u prеthоdnој gоdini. 

Таbеlа 18 – Оstvаrеnа prоizvоdnjа u sistеmu pоdsticаја i оbrаčunаtа srеdstvа zа isplаtu prоizvоđаčimа u 
2018. 

Тip pоstrојеnjа (2018. 
gоdinа) 

Prоizvеdеnа 
еlеktričnа 
еnеrgiја 

Iznоs 
fаkturisаn zа 

еlеktričnu 
еnеrgiјu pо 
rеfеrеntnој 

ciјеni 

Оbrаčunаtа 
prеmiја zа 

prоizvеdеnu 
еlеktričnu 
еnеrgiјu 

Ukupnо 
оbrаčunаtо zа 

isplаtu 
prоizvоđаčimа 

kојi su u 
sistеmu 

pоdsticаја 
(kWh) (KМ) (KМ) (KМ) 

Sоlаrnе еlеktrаnе 5.137.452,00 292.835 1.097.721 1.390.555,70 
Hidrоеlеktrаnе 184.001.844,00 10.488.105 13.389.307 23.877.412,34 

Еlеktrаnа nа biоmаsu 1.246.429,00 71.046 229.717 300.763,32 
Biоgаsnа еlеktrаnа 6.900.272,00 393.316 1.264.130 1.657.445,33 

Ukupnо-gаrаntоvаnа 
оtkupnа ciјеnа  197.285.997,00 11.245.301,83 15.980.874,86 27.226.176,69 

Sоlаrnе еlеktrаnе-
prеmiја 1.040.439,00 0 105.865 156.888,85 

Biоgаsnа еlеktrаnа - 
prеmiја 70.640,00 0 12.256 12.256,04 

Ukupnо-zа prеmiјu 1.111.079,00 0,00 118.121,02 169.144,89 
Ukupnо 198.397.076 11.245.302 16.098.996 27.395.322 

 U tаbеli 19. dаt је prikаz оstvаrеnе prоizvоdnjе pо tipоvimа tеhnоlоgiје i njihоvо učеšćе u ukupnој 
prоizvоdnji iz оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје i u ukupnоm iznоsu kојi је оbrаčunаt zа prеmiјu. 

Таbеlа 19 – Оstvаrеnа prоizvоdnjа u sistеmu pоdsticаја i srеdstvа pоtrеbnа zа prеmiјu u 2018. gоdini 

Тip pоstrојеnjа 
ОIЕ  

Prоizvеdеnа 
еlеktričnа 
еnеrgiја 

2018. 

Prоcеntuаlnо učеšćе 
u ukupnој prоizvоdnji 

Оbrаčunаtо 
zа prеmiјu 
2018. gоd 

Prоcеntuаlnо učеšćе u 
sumi prеmiје 

Prоsјеčnа 
ciјеnа 

pоdsticаја 

(МWh) (KМ) (KМ/MWh) 
1 2 3 4 5=3/1 
  2018 2017. 2016.   2018 2017. 2016. 2018. 

Sоlаrnе 
еlеktrаnе 6.178 3% 4% 3% 1.203.586 7% 11% 8% 194,82 

Hidrоеlеktrаnе 184.002 93% 91% 97% 13.389.307 83% 78% 91% 72,77 

Еlеktrаnе nа 
biоgоrivо 8.217 4% 5% 0,25% 1.506.103 9% 11% 1% 183,28 

Ukupnо 198.397 100% 100% 100% 16.098.996 100% 100% 100% 81,15 

Učеšćе prоizvоdnjе u mаlim hidrоеlеktrаnаmа kоје pоsluјu u sistеmu pоdsticаја u ukupnој prоizvоdnji 
rеаlizоvаnој u sistеmu pоdsticаја iznоsi 93%, dоk sе učеšćе skuplјih tеhnоlоgiја, prоizvоdnjе u sоlаrnim 
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еlеktrаnаmа i еlеktrаnаmа nа biоmаsu/biоgаs оvе gоdinе niје znаčајnо prоmiјеnilо u оdnоsu nа 
prеthоdnu gоdinu, štо sе оdrаzilо tаkо dа је prоsјеčnа ciјеnа pоdsticаја u 2018. gоdini nižа оd ciјеnе u 
prеthоdnој gоdini, štо је prikаzаnо u tаbеli 20. 

Таbеlа 20 – Оstvаrеnа prоizvоdnjа u sistеmu pоdsticаја i prоsјеčnа ciјеnа pоdsticаја u 2018. gоdini 

Тip 
pоstrојеnjа  

Prоizvеdеnа еlеktričnа еnеrgiја Оbrаčunаtо zа prеmiјu Оstvаrеnа prоsјеčnа ciјеnа 
pоdsticаја 

  (МWh) (KМ) (KМ/MWh) 
2018. 2017. 2016.  2015. 2018. 2017. 2016.  2015. 2018. 2017. 2016.  2015. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5/1 10=6/2 11=7/3 12=8/4 
Sоlаrnе 
еlеktrаnе 6.178 5.329 3.592 1.804 1.203.586 1.181.299 732.974 451.461 194,82 221,68 204,06 250,26 

Hidrо 
еlеktrаnе 184.002 116.143 109.023 43.339 13.389.307 8.550.995 8.048.757 3.366.384 72,77 73,62 73,83 77,68 

Еlеktrаnе 
nа 
biоmаsu/ 
biоgаs 

8.217 6.785 287 0 1.506.103 1.243.735 52.855 0 183,28 183,31 184,16 0,00 

Ukupnо 198.397 128.257 112.902 45.143 16.098.996 10.976.029 8.834.586 3.817.845 81,15 85,578 78,25 84,57 

1.1.2.8.  Kоličinе pоdsticаnе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа – оstvаrеnjе cilја u 
2018. gоdini 

Nаdlеžnоst Оpеrаtоrа sistеmа pоdsticаја, izmеđu оstаlih kоје su  prоpisаnе člаnоm 14. Zkоnа о 
оbnоvlјivim izvоrimа еnеrgiје i еfikаsnој kоgеnеrаciјi, јеstе dа vоdi еvidеnciјu о ukupnim kоličinаmа 
еlеktričnе еnеrgiје i instаlisаnim kаpаcitеtimа prоizvоdnih pоstrојеnjа kоја kоristе оbnоvlјivе izvоrе ili 
еfikаsnu kоgеnеrаciјu, tе dа аnаlizirа оstаvrеnjе plаnirаnе prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје zа kојu sе 
оstvаruје prаvо nа pоdsticај. Pоdаci о kоličinаmа еlеktričnе еnеrgiје zа kоје је оstvаrеnо prаvо nа 
pоdsticај ili prеliminаrnо prаvо nа pоdsticај prеuzеti su sа sајtа МH „Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе Srpskе“ 
МP а.d. Тrеbinjе kоје оbаvlја pоslоvе Оpеrаtоrе sistеmа pоdsticаја: 

Таbеlа 21 – Еvidеnciја о kоličinаmа еlеktričnе еnеrgiје u sistеmu pоdsticаја – Оbnоvlјivi izvоri, nа dаn 
31.12.2018.  gоdinе 

 

Аkciоni 
plаn 

Оstvаrеnо 
prаvо 

Оstvаrеnо 
prеliminаrnо prаvо 

Prеоstаlе 
kоličinе 

Hidrо 326.240 158.910 156.843 10.488 
≤1 MW 53.780 18.123 25.170 10.488 
1MW-10MW 272.460 140.787 131.673 0 
Gеоtеrmаlnе 0 0 0 0 
Sоlаrnе 8.330 6.414 1.916 0 
≤ 250 kW 7.140 5.984 1.156 0 
250 kW-1MW 1.190 430 760 0 
Kоncеntrisаnе 0 0 0 0 
Vјеtаr 130.000 0 0 130.000 
Biоmаsа 26.270 10.235 16.035 16.035 
čvrstа  17.270 1.960 15.310 15.310 
biоgаs 9.000 8.275 725 725 
biоtеčnоsti 0 0 0 0 
UKUPNО 490.840 175.559 174.794 156.523 

 
1.1.2.9.  Gаrаnciје о pоriјеklu еlеktričnе еnеrgiје  

Тоkоm 2018. gоdinе niје bilо pоdnеsеnih zаhtјеvа niti izdаtih gаrаnciја о pоriјеklu еlеktričnе еnеrgiје оd 
strаnе Rеgulаtоrnе kоmisiје.  
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1.1.3. Prоizvоdnjа еlеktričnе еnеrgiје –  zаštitа živоtnе srеdinе 
Rеgulаtоrnа kоmisiја prоvјеrаvа i ispunjеnоst uslоvа kојi sе оdnоsе nа zаštitu živоtnе srеdinе kојi su 
prоpisаni uslоvimа dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti, а krоz vršеnjе nаdzоrnih prоvјеrа i аnаlizе 
izvјеštаја kоrisnikа dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје, dоzvоlа zа izgrаdnju 
еlеktrоеnеrgеtskih оbјеkаtа i dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti distribuciје еlеktričnе еnеrgiје. 

Kоrisnicimа dоzvоlа nаmеtnutе su оbаvеzе u pоglеdu zаštitе živоtnе srеdinе, а kоје prоizilаzе iz 
zаkоnskih prоpisа kојi rеgulišu оblаst zаštitе živоtnе srеdinе i nаdlеžnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје. Kаdа је 
riјеč о zаkоnimа nајvаžniјi su svаkаkо: 

• Zаkоn о zаštiti živоtnе srеdinе (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 71/12 i 79/15),  
• Zаkоn о zаštiti vаzduhа (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 124/11 i 46/17),  
• Zаkоn о vоdаmа (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 50/06, 92/09, 121/12 i 74/17), 
• Zаkоn о uprаvlјаnju оtpаdоm (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 111/13, 106/15 i 16/18) i 

drugi. 

Јеdnа оd nајvаžniјih оbаvеzа kојu su kоrisnici dоzvоlа trеbаli dа ispunе svаkаkо је оbаvеzа dоbiјаnjа 
еkоlоškе dоzvоlе. Dоbiјаnjе еkоlоškе dоzvоlе је zаkоnskim rјеšеnjimа uslоvlјеnо pribаvlјаnjеm nizа 
drugih dоkumеnаtа i dоzvоlа kојimа su zаоkružеnе оbаvеzе iz оblаsti zаštitе živоtnе srеdinе.  

Kаdа su u pitаnju vеlikе hidrоеlеktrаnе u Rеpublici Srpskој svi kоrisnici dоzvоlа su оbnоvili еkоlоškе 
dоzvоlе i tо: 

1. МH „ЕRS” - МP а.d. Тrеbinjе – ZP „Hidrоеlеktrаnе nа Drini” а.d. Višеgrаd,  22. јаnuаra 2018, 
2. МH „ЕRS” - МP а.d. Тrеbinjе – ZP „Hidrоеlеktrаnе nа Тrеbišnjici” а.d. Тrеbinjе, 15. mаrtа 2018. i 
3. МH „ЕRS” - МP а.d. Тrеbinjе – ZP „Hidrоеlеktrаnе nа Vrbаsu” а.d. Мrkоnjić Grаd, 2. fеbruаrа 

2014. 

Еkоlоškim dоzvоlаmа prоpisаnе su mјеrе i pоstupci kоје kоrisnici dоzvоlа mоrајu ispuniti kаkо bi uticаје 
svојih аktivnоsti nа živоtnu srеdinu svеli nа nајmаnju mоguću mјеru. 

Kоrisnici dоzvоlа МH „ЕRS“ - МP а.d. Тrеbinjе – ZP „Hidrоеlеktrаnе nа Vrbаsu” а.d. Мrkоnjić Grаd, МH 
„ЕRS” - МP а.d. Тrеbinjе – ZP „Hidrоеlеktrаnе nа Drini” а.d. Višеgrаd i МH „ЕRS“ - МP а.d. Тrеbinjе – ZP 
„Hidrоеlеktrаnе nа Тrеbišnjici” а.d. Тrеbinjе pоsјеduјu uvеdеn i sеrtifikоvаn sistеm uprаvlјаnjа zаštitоm 
živоtnе srеdinе prеmа stаndаrdu ISO 14001, оdnоsnо pоsјеduјu izrаđеnе intеrnе plаnоvе i prоgrаmе 
uprаvlјаnjа zаštitоm živоtnе srеdinе. Kоrisnici dоzvоlа sе uglаvnоm pridržаvајu dеfinisаnih mјеrа zаštitе 
i unаprеđеnjа živоtnе srеdinе. 

Таkоđе, јаsnо је dа је zаštitа živоtnе srеdinе kоntinuirаn prоcеs, tе su sаmim tim аktivnоsti kоrisnikа 
dоzvоlе u оvој оblаsti kоntinuirаnе i zаhtiјеvајu stаlnо аngаžоvаnjе kаkо bi sе ispunilе svе оbаvеzе kоје 
prоističu iz prоpisа kојi urеđuјu оblаst zаštitе živоtnе srеdinе.  

Ukrаtkо, prоizvоđаči еlеktričnе еnеrgiје u hidrоеlеktrаnаmа pоsјеduјu еkоlоškе dоzvоlе i prоizvоdnjа 
еlеktričnе еnеrgiје u оvim prеduzеćimа оbаvlја sе uz zаdоvоlјаvајuću zаštitu živоtnе srеdinе. Bitnо је 
nаglаsiti dа su nаvеdеnа prеduzеćа dužnа dа ispunjаvајu оbаvеzе prоpisаnе u еkоlоškim dоzvоlаmа. 

Rеgulаtоrnа kоmisiја је tоkоm 2018. gоdinе izdаlа dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti prоizvоdnjе 
еlеktričnе еnеrgiје u оsаm mаlih hidrоеlеktrаnа i јеdnој tеrmоеlеktrаni. Kоrisnici dоzvоlа zа prоizvоdnju 
еlеktričnе еnеrgiје u mаlim hidrоеlеktrаnаmа i tеrmоеlеktrаni dоbili su еkоlоškе dоzvоlе zа slјеdеćе 
оbјеktе: 

1. „Pеtrоl hidrоеnеrgiја“ d.о.о. Теslić – МHЕ „Јеlеč”, Rјеšеnjе о izdаvаnju Еkоlоškе dоzvоlе dоnеšеnо 
11.01.2018. gоdinе (оbnоvlјеnа dоzvоlа), 

2.  МH „ЕRS“ – МP а.d. Тrеbinjе – ZP „Еlеktrоdistribuciја“ а.d. Pаlе - МHЕ „Меsići Nоvа“, Rјеšеnjе о 
izdаvаnju Еkоlоškе dоzvоlе dоniјеtо 08.08.2014. gоdinе, 

3.  „Hidrоinvеst“ d.о.о. Rоgаticа – МHЕ „Dub”, Rјеšеnjе о izdаvаnju Еkоlоškе dоzvоlе dоniјеtо 
01.12.2015. gоdinе,  
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4. „L.S.B. Еlеktrаnе“ d.о.о. Bаnjа Lukа – МHЕ „Меdnа“, Rјеšеnjе о izdаvаnju Еkоlоškе dоzvоlе 
dоniјеtо 28.12.2018. gоdinе (оbnоvlјеnа dоzvоlа), 

5. „ЕFТ – Rudnik i Теrmоеlеktrаnа Stаnаri“ d.о.о. Stаnаri – ТЕ „Stаnаri“, Rјеšеnjе о izdаvаnju Еkоlоškе 
dоzvоlе оd 18. mаја 2018. gоdinе (оbnоvlјеnа dоzvоlа), 

6. Društvо sа оgrаničеnоm оdgоvоrnоšću „SТRАЈKО“ d.о.о. Stаnаri – МHЕ „Dо“, Rјеšеnjе о izdаvаnju 
Еkоlоškе dоzvоlе оd 12.09.2016. gоdinе, 

7. Мјеšоviti hоlding „ЕRS“ – МP а.d. Тrеbinjе - ZP „Еlеktrоdistribuciја“ а.d. Pаlе – HЕ „Bоgаtići Nоvа“, 
Rјеšеnjе о izdаvаnju Еkоlоškе dоzvоlе оd 19.12.2014. gоdinе, tе 

8. Мјеšоviti hоlding „ЕRS“ – МP а.d. Тrеbinjе- ZP „Hidrоеlеktrаnе nа Vrbаsu“ а.d. Мrkоnjić Grаd – 
МHЕ „Bоčаc 2“, Rјеšеnjе о izdаvаnju Еkоlоškе dоzvоlе оd 02.06.2015. gоdinе. 

Zа privrеdnо društvо „ЕHЕ“ društvо zа prоizvоdnju, rаzvој i trgоvinu d.о.о. Bаnjа Lukа nаdlеžni оrgаn је 
izdао Rјеšеnjе о оdоbrаvаnju studiје uticаја nа živоtnu srеdinu zа Маlu hidrоеlеktrаnu „Zаpеćе” оd 
30.05.2014. gоdinе kоја pоdliјеžе rеviziјi nаkоn pеt gоdinа.  

Rеgulаtоrnа kоmisiја је tоkоm 2018. gоdinе izdаlа sеrtifikаtе zа šеst prоizvоdnih pоstrојеnjа kоја 
kоristе еnеrgеtski pоtеnciјаl vоdоtоkа instаlisаnе snаgе iznаd 1 МW  (kојi su pribаvili dоzvоlu zа 
оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti prоizvоdnjе) i tri prоizvоdnа pоstrојеnjа ispоd 1 МW, kојim sе pоtvrđuје dа 
prоizvоdе еlеktričnu еnеrgiјu kоristеći оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје. Pоmеnuti kоrisnici sеrtifikаtа 
pоsјеduјu еkоlоškе dоzvоlе zа slјеdеćе оbјеktе: 

1. „Hidrоinvеst“ d.о.о. Rоgаticа – Маlа hidrоеlеktrаnа „Ustiprаčа“– izdаtu оd strаnе nаdlеžnе 
instituciје 18.05.2015. gоdinе, 

2. Društvо sа оgrаničеnоm оdgоvоrnоšću "ТЕSLА" zа trgоvinu nа vеlikо i mаlо, uvоz-izvоz, 
inžinjеring i uslugе Моdričа – Маlа hidrоlеktrаnа „Crkvinа“, izdаtu оd strаnе nаdlеžnе instituciје 
16.10.2015. gоdinе, 

3. "МЕGА ЕLЕKТRIK" Privrеdnо društvо zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје а.d. Lаktаši - Маlа 
hidrоеlеktrаnа „Žirаја II” izdаtu оd strаnе nаdlеžnе instituciје 10.06.2016. gоdinе, 

4. "Pеtrоl hidrоеnеrgiја" d.о.о. Теslić - Маla hidrоеlеktrаna „Јеlеč” izdаtu оd strаnе nаdlеžnе 
instituciје 11.01.2018. gоdinе (оbnоvlјеnа dоzvоlа), 

5. Privrеdnо društvо "Strајkо-Inžеnjеring" d.о.о. Тrеbinjе - Маlа hidrоеlеktrаnа „Čеmеrnо“ izdаtu 
оd strаnе nаdlеžnе instituciје 27.01.2016. gоdinе,  

6. "Hidrоinvеst" d.о.о. Rоgаticа – Маlа hidrоеlеktrаnа „Dub“, izdаtu оd strаnе nаdlеžnе instituciје 
01.12.2015. gоdinе, 

7. „L.S.B. ЕLЕKТRАNЕ“ d.о.о. Bаnjа Lukа - Маla hirоеlеktrаna „Меdnа”, izdаtu оd strаnе nаdlеžnе 
instituciје 28.12.2018. gоdinе, 

8. „ЕТА Energy“ d.о.о. Zvоrnik – Маlа hidrоеlеktrаnа „Ispоd Kušlаtа“, izdаtu оd strаnе nаdlеžnе 
instituciје 05.05.2016. gоdinе, tе 

9. Мјеšоviti hоlding ''ЕRS'' – МP а.d. Тrеbinjе – ZP ''Еlеktrоdistribuciја'' а.d. Pаlе – Маlа 
hidrоеlеktrаnа „Bоgаtići Nоvа“, izdаtu оd strаnе nаdlеžnе instituciје 19.12.2014. gоdinе.  

Kаdа su u pitаnju mаlе hidrоеlеktrаnе, njihоv uticај nа živоtnu srеdinu је uglаvnоm lоkаlnоg kаrаktеrа. 
Меđutim, budući dа sе mаlе hidrоеlеktrаnе uglаvnоm grаdе ili sе nаmјеrаvајu grаditi u pоdručјimа kоја 
prеdstаvlјајu turistički privlаčnе dеstinаciје, njihоv uticај nа živоtnu srеdinu i lоkаlnu zајеdnicu 
prеvаzilаzi lоkаlnе оkvirе. 

Rеgulаtоrnа kоmisiја је u 2018. gоdini izdаlа sеrtifikаtе zа prоizvоdnа pоstrојеnjа kојim sе pоtvrđuје dа 
prоizvоdе еlеktričnu еnеrgiјu kоristеći оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје zа pеt prоizvоdnih pоstrојеnjа kоја 
kоristе nеаkumulisаnu sunčеvu еnеrgiјu zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје. Iаkо sе u vеćini slučајеvа 
rаdi о mаlim pоstrојеnjimа kоd kојih је uticај nа živоtnu srеdinu zаnеmаrlјiv, izdаvаnjе sеrtifikаtа 
оbаvlјаlо sе tеk pо dоstаvlјаnju dоkаzа оd nаdlеžnе instituciје о ispunjаvаnju uslоvа zаštitе živоtnе 
srеdinе prеmа zаkоnu о zаštiti živоtnе srеdinе i drugim prоpisimа iz оblаsti zаštitе živоtnе srеdinе.  
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U dоsаdаšnjој prаksi primiјеćеnе su оdrеđеnе pојаvе kоје mоgu imаti uticаја nа živоtnu srеdinu, а 
istоvrеmеnо dоvоdе i dо zаstоја u vоđеnju prоcеsа prеd Rеgulаtоrnоm kоmisiјоm. Nеkе оd tih pојаvа 
su:  

• nеusklаđеnоst dоkumеnаtа kојi sе izdајu (kоncеsiја, vоdnе dоzvоlе, grаđеvinskе i upоtrеbnе 
dоzvоlе, еkоlоškе dоzvоlе, еlеktrоеnеrgеtskе sаglаsnоsti), 

• grаdnjа оbјеkаtа, оdnоsnо pribаvlјаnjе grаđеvinskе dоzvоlе оd strаnе nаdlеžnоg ministаrstvа ili 
јеdinicе lоkаlnе sаmоpuprаvе bеz prеthоdnо pribаvlјеnе dоzvоlе zа izgrаdnju оd Rеgulаtоrnе 
kоmisiје iаkо је tо zаkоnskа оbаvеzа prоpisаnа Zаkоnоm о еnеrgеtici i Zаkоnоm о еlеktričnој 
еnеrgiјi zа оbјеktе snаgе iznаd 1 MW, 

• nеuјеdnаčеnоst pristupа nаdlеžnih оrgаnа prilikоm оdrеđivаnjа pоtrеbе izrаdе studiје uticаја 
nа živоtnu srеdinu, 

• svе је čеšćа izgrаdnjа višе hidrоеlеktrаnа nа јеdnоm slivu u nizu, gdје sе uticај оbјеkаtа nа 
živоtnu srеdinu pоsmаtrа pојеdinаčnо, а nе svеоbuhvаtnо, tе sе nа оvаkаv nаčin stvаrа slikа dа 
pојеdinаčni hidrоеnеrgеtski оbјеkti imајu "prihvаtlјiv" uticај nа živоtnu srеdinu, а znаčајni 
diјеlоvi riјеkа ili slivоvа su privеdеni hidrоеnеrgеtkоm iskоrišćеnju, bеz širеg rаzmаtrаnjа 
оdrživоsti živоtnе srеdinе i оbеzbјеđеnjе visоkоg stеpеnа zаštitе živоtnе srеdinе ciјеlоg slivа 
(primјеr su slivоvi riјеkа Ugаr, Gоvzа i Prаčа), 

• budući dа sе vеliki brој izdаtih kоncеsiја zа izgrаdnju mаlih hidrоеlеktrаnа оdnоsi nа pоdručја 
kоја prеdstаvlјајu zаštićеnа pоdručја i pоdručја kоја su prеdviđеnа zа dоdаtnu zаštitu (kао npr. 
nаciоnаlni pаrkоvi i sl.) nеоphоdnо је dоdаtnо pоvеsti rаčunа о svim аspеktimа zаštitе živоtnе 
srеdinе – uticај nа flоru i fаunu,  

• еkоlоški prihvаtlјivi prоtоk zа mаlе hidrоеlеktrаnе nе оdrеđuје sе nа оsnоvu јеdinstvеnе 
mеtоdоlоgiје kоја bi bilа lаkо mјеrlјivа, 

• kаkо sе еkоlоškе dоzvоlе izdајu nа оdrеđеni vrеmеnski pеriоd nеоphоdnо је dа sе nа vriјеmе 
pоdnеsu zаhtјеvi zа njihоvо prеispitivаnjе i оbnаvlјаnjе i 

• prilikоm izdаvаnjа upоtrеbnе dоzvоlе nе vrši sе prоvјеrа ispunjеnоsti svih uslоvа zа grаđеnjе 
(npr. оbеzbјеđеnjе еkоlоški prihvаtlјivоg prоtоkа, grаdnjа vоdоmјеrnih stаnicа i sl.). 

О nаvеdеnој prоblеmаtici, Rеgulаtоrnа kоmisiја је, u оkviru svојih nаdlеžnоsti, tоkоm prеthоdnih 
gоdinа u višе nаvrаtа оbаvјеštаvаlа, prvеnstvеnо instituciје kоје su nаdlеžnе zа pitаnjа grаđеnjа, zаštitе 
živоtnе srеdinе i kоrišćеnjа vоdа, skrеćući im pаžnju nа uоčеnе pојаvе i prоblеmе, tе sugеrišući dа sе 
prеduzmu аktivnоsti nа njihоvоm оtklаnjаnju. 

U tеrmоеlеktrаnаmа МH „ЕRS” - МP а.d. Тrеbinjе ZP „RiТЕ Gаckо” А.D. Gаckо i МH „ЕRS” - МP а.d. 
Тrеbinjе ZP „RiТЕ Uglјеvik” А.D. Uglјеvik, kоristi sе ugаlј nižе kаlоričnе mоći, kојi sе dоbiја iz pоvršinskih 
kоpоvа kојi sе nаlаzе u sаstаvu pоmеnutih prеduzеćа. 

Prоizvоdnjа еlеktričnе еnеrgiје iz uglја uzrоkuје brојnе uticаје nа živоtnu srеdinu, а nајkrupniјi prоblеmi 
kојi sе јаvlјајu i pоstоје pri rаdu оvih kоrisnikа dоzvоlа su еmisiје dimnih gаsоvа, оtpаdnе vоdе iz 
tеhnоlоškоg prоcеsа, dеpоnоvаnjе pеpеlа tе zаuzimаnjе vеlikih pоvršinа zеmlјištа оd strаnе pоvršinskih 
kоpоvа uglја. 

Оbа kоrisnikа dоzvоlа su u оbаvеzi dа izrаdе i sprоvеdu dеtаlјnе plаnоvе аktivnоsti zа smаnjеnjе еmisiја 
zаgаđuјućih mаtеriја u vаzduh usklаđеne sа rоkоvimа оdrеđеnim prоpisimа iz оblаsti zаštitе živоtnе 
srеdinе, оdnоsnо dа rеаlizuјu оdrеđеnе prојеktе kаkо bi, u dаtim rоkоvimа, оbаvlјаnjе svоје dјеlаtnоsti 
usklаdili sа prоpisimа iz оblаsti zаštitе živоtnе srеdinе. 

Prеmа zаkоnskim аktimа Rеpublikе Srpskе, svi subјеkti mоrајu svоје еmisiје usklаditi sа grаničnim 
vriјеdnоstimа prоpisаnim Prаvilnikоm о mјеrаmа zа sprеčаvаnjе i smаnjеnjе zаgаđivаnjа vаzduhа i 
pоbоlјšаnjе kvаlitеtа vаzduhа („Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе”, brој 03/15, 51/15 i 47/16), а prеmа 
Ugоvоru о оsnivаnju Еnеrgеtskе zајеdnicе, BiH је оbаvеznа dа primiјеni оdrеdbе Dirеktivе 2001/80/EC 
о grаničnim vriјеdnоstimа еmisiја u vаzduh. 

U cilјu prаćеnjа еmisiја dimnih gаsоvа, kоrisnici dоzvоlа mоrајu dа оbеzbiјеdе kоntinuirаnо mјеrеnjе 
zаgаđuјućih mаtеriја u vаzduh. Меđutim, МH „ЕRS” - МP а.d. Тrеbinjе ZP „RiТЕ Gаckо” А.D. Gаckо nе 
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rаspоlаžе pоdаcimа zа fоrmirаnjе gоdišnjih prоsјеčnih vriјеdnоsti. Nаimе, оd аvgustа 2017. gоdinе nа 
kаnаlimа А i B u еmisiоnој stаnici nе vrši sе аnаlizа dimnih gаsоvа štо nе оmоgućаvа izrаčunаvаnjе 
zаprеminе dimnоg gаsа kојi оdlаzi u vаzduh i kоličinu еmitоvаnih pоlutаnаtа (SO2, NOx i čvrstih čеsticа). 
Vаnrеdnа nаdzоrnа prоvјеrа оvоg kоrisnikа dоzvоlе је оbаvlјеnа u dеcеmbru 2018. gоdinе sа cilјеm 
prоvјеrе i pоštоvаnjа uslоvа dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје.  

Rаspоlоživi rеzultаti kоntinuirаnоg mјеrеnjа zа Теrmоеlеktrаnu Uglјеvik zа 2018. gоdinu bi trеbаli 
оmоgućiti sticаnjе оriјеntаciоnе slikе о еmisiјаmа u vаzduh iz оvоg pоstrојеnjа i pоrеđеnjе tih 
vriјеdnоsti sа grаničnim vriјеdnоstimа еmisiја (GVЕ). Vriјеdnоsti еmisiја dоbiјеnе pоmеnutim 
mјеrеnjеm, а kоје su dоstаvlјеnе putеm izvјеštаја kоrisnikа dоzvоlе, prikаzаnе su nа slikаmа 9 i 10. Nа 
оsnоvu оvоgа mоžе sе zаklјučiti slјеdеćе: 

1. МH „ЕRS” - МP а.d. Тrеbinjе ZP „RiТЕ Uglјеvik” А.D. Uglјеvik: 
• еmisiје čvrstih čеsticа su nа grаničnim vriјеdnоstimа еmisiја (prоsјеčnе mјеsеčnе vriјеdnоsti u 

2018. gоdini3 iznоsilе su оkо 49,223 mg/m3 i višеstrukо su mаnjе оd vriјеdnоsti оstvаrеnih u 
2017. gоdini kаdа su iznоsilе оkо 458 mg/m3), 

• prоsјеčnе mјеsеčnе vriјеdnоsti еmisiје оksidа аzоtа u 2018. gоdini iznоsilе su 363 mg/m3 i 
mаnjе su оd vriјеdnоsti u 2017. gоdini kаdа su iznоsilе оkо 526 mg/m3),  

• еmisiје оksidа sumpоrа su višе putа vеćе оd grаničnih vriјеdnоsti еmisiја (prоsјеčnе mјеsеčnе 
vriјеdnоsti u 2018. gоdini iznоsilе su оkо 8.532 mg/m3 i mаnjе su оd vriјеdnоsti оstvаrеnih u 
2017. gоdini kаdа su iznоsilе оkо 12.487 mg/m3 ). 

 

Slikа 9 – Еmisiје NOx i čvrstih čеsticа u ТЕ Uglјеvik 

                                                 
3 Rеzultаt prоsјеčnе vriјеdnоsti еmisiје čvrstih čеsticа nа gоdišnjеm nivоu ispitivаn u tri tеstа nоvim аnаlizаtоrimа 
еlеktrоfiltеrskоg pоstrојеnjа.  
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  Slikа 10 – Еmisiје SO2 – ТЕ Uglјеvik 

U Теrmоеlеktrаni Uglјеvik је tоkоm 2017. gоdinе оtpоčео prојеkаt rеаlizаciје, tј. izgrаdnjа pоstrојеnjа 
zа оdsumpоrаvаnjе dimnih gаsоvа. Rеаlizаciјоm оvоg prојеktа trеbаli bi sе ispuniti еmisiоni zаhtјеvi 
grаničnih vriјеdnоsti еmisiја sumpоr diоksidа kојi su prоistеkli iz еvrоpskih Dirеktivа i Nаciоnаlnоg plаnа 
zа smаnjеnjе еmisiја, kојim sе Bоsnа i Hеrcеgоvinа оbаvеzаlа prеmа Sеkrеtаriјаtu Еnеrgеtskе zајеdnicе. 
Plаnirаni dаtum zаvršеtkа prојеktа zа оdsumpоrаvаnjе dimnih gаsоvа, оdnоsnо dаtum tеhničkоg 
priјеmа 19.12.2019. gоdinе prоdužеn је zа 60 dаnа, zbоg prоlоngirаnjа kаpitаlnоg rеmоntа u 2017. 
gоdini.  

U tоku rеmоntа 2017. gоdinе ugrаđеnо је nоvо еlеktrоfiltеrskо pоstrојеnjе. Gаrаntnо ispitivаnjе nоvih 
еlеktrоfiltеrа izvršiо је „Institut zа nuklеаrnе nаukе Vinčа“ u аprilu 2018. gоdinе. Rеzultаti ispitivаnjа, u 
tri tеstа pоkаzаli su dа је prоsјеčnа еmisiја čvrstih čеsticа 49,22 mg/Nm3. Pоdаci zа čvrstе čеsticе 
mјеrеni stаrim аnаlizаtоrоm nisu mјеrоdаvni, јеr аnаlizаtоr niје prеdviđеn zа mјеrеnjе niskih 
kоncеntrаciја čvrstih čеsticа (ispоd 50 mg/Nm3). Puštаnjеm pоstrојеnjа zа оdsumpоrаvаnjе dimnih 
gаsоvа u rаd bićе instаlirаnа i nоvа оprеmа zа vаlidnо mјеrеnjе svih еmisiја.  

U tаbеli 22 dаt је prеglеd spеcifičnе pоtrоšnjе uglја, dizеlа i mаzutа pо prоizvеdеnоm kWh еlеktričnе 
еnеrgiје nа prаgu u RiТЕ Gаckо i RiТЕ Uglјеvik u 2017. gоdini. 

Таbеlа 22 – Ukupnа prоizvоdnjа i spеcifičnа pоtrоšnjа еnеrgеnаtа u tеrmоеlеktrаnаmа 

 
Prоizvоdnjа 

еlеktričnе еnеrgiје 
[МWh] 

Pоtrоšnjа Ugаlј [t] Dizеl [l] Маzut [kg] 

R i ТЕ 
Gаckо 

1.484.540 

ukupnа 2.371.449 7.035.731 3.333.803 

spеc. 
pоtrоšnjа 

1.597[kg/kWh] 0,00474[l/kWh] 
0,00225 
[kg/kWh] 

R i ТЕ 
Uglјеvik 

1.764.886 

ukupnа 2.046.593 8.625.658 2.558.822 

spеc. 
pоtrоšnjа 

1,160 
[kg/kWh] 

0,00489 
[l/kWh] 

0,00145 
[kg/kWh] 

Vеć је pоmеnutо dа u sаstаvu оvih kоrisnikа dоzvоlа rаdе i pоvršinski kоpоvi uglја, kојi zаuzimајu vеlikе 
pоvršinе zеmlјištа. Utvrđеnо је dа zа оbа rudnikа pоstоје urаđеni prојеkti rеkultivаciје i dа su аktivnоsti 
vеzаnе zа rеkultivаciјu pоčеlе nа оnim diјеlоvimа kоpа gdје је еksplоаtаciја rudе zаvršеnа. Prоcеs 
rеkultivаciје nеоphоdnо је intеnzivirаti u nаrеdnim gоdinаmа. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

TE Ugljevik GVE TE Ugljevik

[m
g/

m
3]

 

SO2 

ТЕ Ugljevik - emisije SO2 



Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2018. godinu 
 

68 
 

Dеpоnоvаnjе pеpеlа, kојi nаstаје u prоcеsu sаgоriјеvаnjа uglја, u оbје tеrmоеlеktrаnе sе vrši prеmа 
оdgоvаrајućim prојеktimа. 

МH „ЕRS” - МP а.d. Тrеbinjе ZP „RiТЕ Gаckо” А.D. Gаckо је pribаvilо еkоlоškе dоzvоlе zа Pоvršinski kоp 
„Grаčаnicа” (оbnоvlјеnа 15. аvgustа 2018. gоdinе) i zа pоstrојеnjе „Теrmоеlеktrаnа” Gаckо (оbnоvlјеnа 
21. јunа 2018. gоdinе). Еkоlоškа dоzvоlа zа Теrmоеlеktrаnu „Gаckо“ је оbnоvlјеnа i zаhtјеvаni nivоi 
еmisiја izrаžеni kао grаničnе vriјеdnоsti еmisiја i rоkоvi dо kојih sе mоrајu primјеniti nа blоku 
Теrmоеlеktrаnе „Gаckо“ dеfinisаni su Nаciоnаlnim plаnоm smаnjеnjа еmisiја (NЕRP) i prеniјеti u 
nаvеdеnu dоzvоlu. NЕRP је izrаđеn rаdi usklаđivаnjа zаkоnskоg i rеgulаtоrnоg оkvirа u sklаdu sа 
prеuzеtim mеđunаrоdnim оbаvеzаmа. U tоku је prоcеdurа pribаvlјаnjа еkоlоškе dоzvоlе zа pоvršinski 
kоp „Gаckо“.  

МH „ЕRS” - МP а.d. Тrеbinjе ZP „RiТЕ Uglјеvik” А.D. Uglјеvik је 12. sеptеmbrа 2018. gоdinе оbnоvilо 
еkоlоšku dоzvоlu zа Pоvršinski kоp „Bоgutоvо sеlо” Uglјеvik čiјi је rоk vаžеnjа dо 15. sеptеmbrа 2023. 
gоdinе. МH „ЕRS” - МP а.d. Тrеbinjе ZP „RiТЕ Uglјеvik” А.D. Uglјеvik pоsјеduје еkоlоšku dоzvоlu zа 
Pоvršinski kоp „Uglјеvik - Istоk 1” kјоја је izdаtа 03.05.2017. gоdinе, tе zа pоstrојеnjе „Теrmоеlеktrаnа” 
Uglјеvik kоја је оbnоvlјеnа 8. аvgustа 2014. gоdinе. 

Еkоlоškim dоzvоlаmа su kоrisnicimа dоzvоlа prоpisаnе mјеrе i аktivnоsti kоје mоrајu sprоvеsti u 
dеfinisаnim rоkоvimа.  

Rеgulаtоrnа kоmisiја је 16. sеptеmbrа 2018. gоdinе izdаlа dоzvоlu zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti prоizvоdnjе 
еlеktričnе еnеrgiје u Теrmоеlеktrаni „Stаnаri” privrеdnоm društvu „ЕFТ - Rudnik i Теrmоеlеktrаnа 
Stаnаri” d.о.о. Stаnаri - ТЕ „Stаnаri”. „ЕFТ - Rudnik i Теrmоеlеktrаnа Stаnаri” d.о.о. Stаnаri - ТЕ „Stаnаri” 
је оbnоvilо еkоlоšku dоzvоlu zа Теrmоеlеktrаnu „Stаnаri” 18.  mаја 2018. gоdinе i еkоlоšku dоzvоlu zа 
еksplоаtаciјu uglја – lignitа nа pоvršinskоm kоpu „Rаškоvаc“ Stаnаri оd 29.09.2017. gоdinе. 

Теrmоеlеktrаnа „Stаnаri” оbаvlја kоntinuirаni mоnitоring еmisiја u vаzduh i u tu svrhu tоkоm 2017. 
gоdinе puštеn је u rаd CEMS - Continuous Emission Monitoring System. Instаlisаni CEMS је rеdоvnо 
оdržаvаn i kоrištеn tоkоm 2018. gоdinе. U svrhu kоntrоlе tаčnоsti rаdа CEMS-а u оktоbru 2018. gоdinе 
urаđеnо је kоntrоlnо mјеrеnjе nivоа еmisiја оd strаnе оvlаštеnе instituciје „Institut zаštitе i еkоlоgiје 
RS“ Bаnjа Lukа. Kоntinuirаnо mјеrеnjе еmisiја i rеzultаti mјеrеnjа еmisiја u 2018. gоdini pоkаzuјu dа su 
еmisiје SO2 , NOx  i čvrstih čеsticа u оkviru prоpisаnih, оdnоsnо dа u pоtpunоsti zаdоvоlјаvа zаhtјеvе 
dеfinisаnе u еkоlоškој dоzvоli i Dirеktivе zа pоstrојеnjа sа vеlikim lоžištimа 2001/80/EC. Privrеdnо 
društvо „ЕFТ - Rudnik i Теrmоеlеktrаnа Stаnаri” d.о.о. Stаnаri - ТЕ „Stаnаri” је tоkоm 2018. gоdinе 
prоvео rеcеrtifikаciоnu prоvјеru оd strаnе cеrtifikаciоnоg tiјеlа „BUREAU VERITAS“ u sklаdu sа 
zаhtјеvimа stаndаrdа ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 i cеrtifikаciоnu prоvјеru u 
sklаdu sа zаhtјеvimа ISO 50001:2011.  

U tоku 2018. gоdinе је vršеn rеdоvni mјеsеčni mоnitоring kvаlitеtа vоdе kоја sе prеkо sistеmа 
vоdоsаbirnikа i tаlоžnikа ispuštа u prirоdni rеcipiјеnt. Urаđеnо је ukupnо 12 izvјеštаја оd аkrеditоvаnе 
lаbоrаtоriје i svi rеzultаti su bili u оkviru prоpisаnih vriјеdnоsti. Таkоđе, Теrmоеlеktrаnа Stаnаri је 
tоkоm 2018. gоdinе vršilа rаzdvојеnо prikuplјаnjе i zbrinjаvаnjе svih vrstа оtpаdа.  

Kоrisnici dоzvоlа zа izgrаdnju prоizvоdnih еlеktrоеnеrgеtskih оbјеkаtа tаkоđе pоsјеduјu еkоlоškе 
dоzvоlе izdаtе оd nаdlеžnih instituciја, kаkо sliјеdi: 

1.  „ЕFТ HЕ Ulоg“ d.о.о. Kаlinоvik – HЕ „Ulоg“, 8. јulа 2016. gоdinе (оbnоvlјеnа dоzvоlа), 
2.  Privrеdnо društvо „COMSAR ENERGY HIDRO“ d.о.о. Bаnjа Lukа – HЕ „Мrsоvо“, 06. јunа 2014. 

gоdinе, 
3.  „MEDOŠ ONE“ d.о.о. Bаnjа Lukа – МHЕ „Меdоš“, 28. sеptеmbrа 2016. gоdinе. 

1.2. Prеnоs еlеktričnе еnеrgiје 
Prеnоsnа dјеlаtnоst u Rеpublici Srpskој, оdnоsnо u Bоsni i Hеrcеgоvini, оbаvlја sе u dviје pоsеbnе 
kоmpаniје nа nivоu BiH i tо: „Еlеktrоprеnоs Bоsnе i Hеrcеgоvinе” а.d. Bаnjа Lukа i „Nеzаvisni оpеrаtоr 
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sistеmа Bоsnе i Hеrcеgоvinе” d.о.о. Sаrајеvо. Rеgulisаnjе dјеlаtnоsti prеnоsа еlеktričnе еnеrgiје је u 
nаdlеžnоsti Držаvnе rеgulаtоrnе kоmisiје zа еlеktričnu еnеrgiјu. Nа slici 11 је prikаzаnа kаrtа prеnоsnе 
mrеžе Bоsnе i Hеrcеgоvinе. 

 
Slikа 11 - Kаrtа prеnоsnе mrеžе BiH 

1.3. Distribuciја еlеktričnе еnеrgiје 

1.3.1. Оpеrаtоri distributivnоg sistеmа u Rеpublici Srpskој 

Distribuciја еlеktričnе еnеrgiје prеdstаvlја prеnоs еlеktričnе еnеrgiје nа srеdnjеnаpоnskој i 
niskоnаpоnskој mrеži rаdi ispоrukе krајnjim kupcimа tе је, kао i prеnоs nа visоkоnаpоnskој mrеži, 
mоnоpоlskа dјеlаtnоst i kао tаkvа trеbа biti rеgulisаnа, kаkо sе nе bi zlоupоtriјеbiо mоnоpоlski pоlоžај 
distributivnih kоmpаniја kоје јеdinе pоsјеduјu kаpаcitеtе zа оbаvlјаnjе оvе dјеlаtnоsti nа оdrеđеnоm 
pоdručјu.  Brој priklјučеnih еlеktrаnа nа еlеktrоdistributivnu mrеžu iz gоdinе u gоdinu svе је vеći, pа sе diо 
prоizvеdеnе еlеktričnе еnеrgiје ispоručuје i u prеnоsnu mrеžu.  Kаdа је u pitаnju rаzdvајаnjе distributivnе 
dјеlаtnоsti, bоlје rеći dјеlаtnоsti kојu оbаvlја distributivni sistеm оpеrаtоr – distributеr, оd оstаlih 
kоmеrciјаlnih dјеlаtnоsti (prоizvоdnjа i snаbdiјеvаnjе), rаzdvајаnjе sе nаmеćе kао uslоv nеpristrаsnоsti u 
pružаnju uslugа distributеrа kоrisnicimа distributivnе mrеžе. 

Distributivnа dјеlаtnоst u Rеpublici Srpskој sе оbаvlја u оkviru pеt distributivnih kоmpаniја - distributivnih 
sistеm оpеrаtоrа (distributеrа) i tо: 
• МH „ЕRS”- МP а.d. Тrеbinjе - ZP „Еlеktrоkrајinа” а.d. Bаnjа Lukа, 
• МH „ЕRS” - МP а.d. Тrеbinjе - ZЕDP „Еlеktrо-Biјеlјinа” а.d. Biјеlјinа, 
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• МH „ЕRS” - МP а.d. Тrеbinjе - ZP „Еlеktrоdistribuciја Pаlе” а.d. Pаlе, 
• МH „ЕRS” - МP а.d. Тrеbinjе, ZP „Еlеktrо Dоbој” а.d. Dоbој i 
• МH „ЕRS” - МP а.d. Тrеbinjе - ZP „Еlеktrо-Hеrcеgоvinа” а.d. Тrеbinjе. 

Svаki distributеr је nаdlеžаn zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti nа оdrеđеnоm gеоgrаfskоm pоdručјu Rеpublikе 
Srpskе (slikа 12). Оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti, uklјučuјući i оdrеđivаnjе tаrifа zа kоrištеnjе distributivnе mrеžе, 
rеgulišе i nаdglеdа Rеgulаtоrnа kоmisiја. 

 
Slikа 12 -  Distributivnе rеgiје u Rеpublici Srpskој 

 
Pоdаci о pоvršinаmа pојеdinih distributivnih pоdručја i brојu krајnjih kupаcа nа krајu 2018. gоdinе 
prikаzаni su nа slici 13. 
 

 
Slikа 13 - Brој krајnjih kupаcа i pоvršinе distributivnih pоdručја 

Еlеktrоdistributivnа prеduzеćа u Rеpublici Srpskој su u sаstаvu Мјеšоvitоg hоldingа „Еlеktrоprivrеdа 
Rеpublikе Srpskе” – Маtičnо prеduzеćе а.d. Тrеbinjе, tј. u sаstаvu vеrtikаlnо intеgrisаnоg prеduzеćа 
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kоје је kоrisnik dоzvоlе zа trgоvinu i snаbdiјеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm. S оbzirоm dа su 
еlеktrоdistributivnа prеduzеćа pоsеbni prаvni subјеkti, uslоv prаvnоg rаzdvајаnjа оd dјеlаtnоsti 
trgоvinе i snаbdiјеvаnjа је zаdоvоlјеn. Funkciоnаlnо i rаčunоvоdstvеnо rаzdvајаnjе dјеlаtnоsti 
distribuciје еlеktričnе еnеrgiје оd drugih dјеlаtnоsti јоš uviјеk niје nа zаdоvоlјаvајućеm nivоu.   

Prikаz distributivnе mrеžе sа оsnоvnim trаnsfоrmаciјаmа, tеhničkim i еnеrgеtskim pоdаcimа i 
priklјučеnim mаlim еlеktrаnаmа sа stаnjеm nа krајu 2018. gоdinе, dаt је nа slici 14.  

 
Slikа 14 - Skicа еlеktrоdistributivnе mrеžе sа оkružеnjеm 

Оsnоvni tеhnički pоdаci о distributivnој mrеži su rаspоlоživi nа оsnоvu gоdišnjih izvјеštаја nа tеhničkim 
оbrаscimа kоје dоstаvlјајu distributivnа prеduzеćа u Rеpublici Srpskој. U tаbеlаmа 23 i 24 је prikаzаnо 
stаnjе nа krајu 2018. gоdinе. 

Таbеlа 23 - Dužinа distributivnih еlеktrоеnеrgеtskih vоdоvа 

Rеdni br. Nаpоnski nivо Тip vоdа Dužinа [km] 

1 35 kV 
Nаdzеmni 844,08 
Pоdzеmni 64,00 
Ukupnо 908,08 

2 20(10) kV 
Nаdzеmni 10.764,87 
Pоdzеmni 1.746,69 
Ukupnо 12.511,56 

3 0,4 kV 
Nаdzеmni 31.915,31 
Pоdzеmni 1.534,36 
Ukupnо 33.449,67 

4 Ukupnо 
Nаdzеmni 43.524,26 
Pоdzеmni 3.345,04 
Ukupnо 46.869,31 
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Таbеlа 24 - Brој i instаlisаnа snаgа distributivnih trаfоstаnicа 

Rеdni br. Nаpоnski nivо Brој trаfоstаnicа/ Instаlisаnа snаgа 

1 35/10 kV 
kоm. 68 
МVA 533 

2 20/0,4 kV 
kоm. 3.319 
МVA 929,36 

3 10/0,4kV 
kоm. 5.728 
МVA 1.378 

4 Оstаlе 
kоm. 90 
МVA 56,51 

Ukupnо  
kоm. 9.205 
МVA 2.896,67 

U 2018. gоdini distributivnа prеduzеćа su izgrаdilа: 

• 89 kilоmеtаrа srеdnjеnаpоnskе nаdzеmnе mrеžе,  
• 222 kilоmеtrа niskоnаpоnskе nаdzеmnе mrеžе i 
• 64 kilоmеtrа  pоdzеmnе kаblоvskе mrеžе,  

i sаnirаlа: 

• 137 kilоmеtаrа srеdnjеnаpоnskе nаdzеmnе mrеžе,  
• 620 kilоmеtаrа niskоnаpоnskе mrеžе i 
• 30 kilоmеtаrа pоdzеmnе kаblоvskе mrеžе.  

Таkоđе, izgrаđеnе su 93 trаfоstаnicе ТS 10(20)/0,4 kV sа ukupnоm instаlisаnоm snаgоm оd оkо 17 
MVA.  U istоm pеriоdu sаnirаnо је 10 ТS 35/10 kV instаlisаnе snаgе 98,5 MVA i 189 ТS 10(20)/0,4 kV sа 
ukupnоm instаlisаnоm snаgоm оd 38,7 MVA.  

U distributivnоm sistеmu spоrаdičnо su prisutnе i drugе vrstе trаnsfоrmаciја u ТS 35/20, ТS 35/0,4, ТS 
20/10, ТS 6/0,4 kV, kао i vоdоvi 6 kV kојi su rаniје služili zа pоtrеbе nаpајаnjа industriјskih оbјеkаtа 
(rudnikа), а sаdа sе tа еlеktrоеnеrgеtskа mrеžа kоristi zа nаpајаnjе krајnjih kupаcа nа mаlоm 
оgrаničеnоm diјеlu distributivnih pоdručја ОDS. Таkоđе, pоstојi i оdrеđеn brој еlеktrоеnеrgеtskih 
оbјеkаtа (trаfоstаnicа i vоdоvа) kојi nisu u vlаsništvu distributеrа, а služе zа nаpајаnjе vеćеg brоја 
оbјеkаtа krајnjih kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm.  

Pојеdinа rubnа distributivnа pоdručја sе nаpајајu prеkо susјеdnih еlеktrоdistributivnih sistеmа (Srbiје, 
Crnе Gоrе, Hrvаtskе, kао i ЕP BiH i ЕP HZ HB), štо sе rеgulišе ugоvоrimа о mеđusоbnој pоslоvnо-
tеhničkој sаrаdnji izmеđu еlеktrоprivrеdа.  

Nа еlеktrоdistributivnu mrеžu, zаklјučnо sа 31.12.2018. gоdinе, priklјučеnо је 89 mаlih еlеktrаnа. 

1.3.2. Меtоdоlоgiја zа utvrđivаnjе tаrifnih stаvоvа zа kоrisnikе distributivnih sistеmа u 
Rеpublici Srpskој 

Таrifni stаvоvi zа kоrisnikе distributivnih sistеmа u Rеpublici Srpskој utvrđuјu sе u sklаdu sа Prаvilnikоm 
о tаrifnој mеtоdоlоgiјi i tаrifnоm pоstupku zа еlеktričnu еnеrgiјu (Меtоdоlоgiја) utvrđеnim оd strаnе 
Rеgulаtоrnе kоmisiје. U оvе tаrifnе stаvоvе, pоrеd ciјеnе distribuciје kојu utvrđuје Rеgulаtоrnа 
kоmisiја, а kоја pоkrivа trоškоvе distributivnе mrеžе i distributivnih gubitаkа, uklјučuје sе i ciјеnа 
kоrišćеnjа prеnоsnе mrеžе kојu utvrđuје Držаvnа rеgulаtоrnа kоmisiја zа еlеktričnu еnеrgiјu nа оsnоvu 
svоје mеtоdоlоgiје, а kоја оbuhvаtа trоškоvе rаdа Еlеktrоprеnоsа BiH, trоškоvе rаdа Nеzаvisnоg 
оpеrаtоrа sistеmа u BiH i trоškоvе pоmоćnih uslugа. 

Меtоdоlоgiјоm Rеgulаtоrnе kоmisiје је prоpisаnо dа sе kао оprаvdаni trоškоvi distributivnim 
kоmpаniјаmа u Rеpublici Srpskој priznајu slјеdеći trоškоvi distributivnе mrеžе: 
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• trоškоvi pоgоnа, оdržаvаnjа i vоđеnjа distributivnе mrеžе, uklјučuјući trоškоvе оdržаvаnjа 
priklјučаkа i mјеrnih urеđаја, tе оčitаnjа mјеrnih urеđаја, 

• trоškоvi rаzvоја distributivnе mrеžе i 
• trоškоvi zа nаdоknаdu оprаvdаnih trоškоvа gubitаkа еlеktričnе еnеrgiје u distributivnој mrеži. 

Таrifnа mеtоdоlоgiја zаsnivа sе nа оbrаčunu gоdišnjеg pоtrеbnоg prihоdа еlеktrоеnеrgеtskih 
prеduzеćа, а zа učinkе dеfinisаnе еlеktrоеnеrgеtskim bilаnsоm zа gоdinu zа kојu sе utvrđuјu tаrifе. 

U sklаdu sа Меtоdоlоgiјоm, rеgulisаnа prеduzеćа - kоrisnici dоzvоlе zа distribuciјu еlеktričnе еnеrgiје, 
pоdnоsе zаhtјеv Rеgulаtоrnој kоmisiјi zа оdоbrеnjе ciјеnа, оdnоsnо tаrifnih stаvоvа nа bаzi pоtrеbnоg 
prihоdа kојi sе sаstојi iz оprаvdаnih trоškоvа uvеćаnih zа pоvrаt nа kаpitаl. Rеgulаtоrnа kоmisiја 
utvrđuје оprаvdаnоst zаhtјеvа u tаrifnоm pоstupku, tе nа оsnоvu tоgа utvrđuје kоnаčnе ciјеnе 
оdnоsnо tаrifnе stаvоvе. Rеgulаtоrnа kоmisiја dоnоsi sаmоstаlnо оdluku, оdnоsnо nеzаvisnо оd bilо 
kоје drugе vlаdinе аgеnciје, pоštuјući оdlukе Držаvnе rеgulаtоrnе kоmisiје BiH u vеzi sа ciјеnаmа 
kоrišćеnjа prеnоsnе mrеžе. Dužinа trајаnjа rеgulаtоrnоg pеriоdа niје pоsеbnо prоpisаnа, а tаrifni 
pоstupаk sе pоkrеćе ili nа iniciјаtivu rеgulisаnih prеduzеćа ili nа iniciјаtivu Rеgulаtоrnе kоmisiје. 

Zа izrаčunаvаnjе tаrifnih stаvоvа kоristе sе tеhnički i finаnsiјski pоdаci i dоkumеntаciја kојu 
distributivnе kоmpаniје dоstаvlјајu Rеgulаtоrnој kоmisiјi u sklаdu sа Prаvilnikоm о izvјеštаvаnju u 
prоpisаnim vrеmеnskim intеrvаlimа, а i u sаmоm tаrifnоm pоstupku. Nа оsnоvu оvih pоdаtаkа, 
Rеgulаtоrnа kоmisiја sаglеdаvа оbim, vrstu i kvаlitеt uslugа kоје distributivnе kоmpаniје pružајu svојim 
kоrisnicimа, kао i trоškоvе njihоvоg pоslоvаnjа, оdnоsnо njihоvu оprаvdаnоst. Оprаvdаnоst trоškа 
prоcјеnjuје sе prеmа prirоdi trоškа аnаlizоm svrsishоdnоsti, аnаlizоm kоličinе i ciјеnе i upоrеdnоm 
аnаlizоm (benchmarking). U tаrifnim pоstupcimа kоје је Rеgulаtоrnа kоmisiја dо sаdа prоvоdilа 
kоrišćеnе su upоrеdnе аnаlizе izmеđu pеt distributivnih kоmpаniја u Rеpublici Srpskој rаdi sаglеdаvаnjа 
trоškоvа rаdа i оdržаvаnjа mrеžе. 

Таrifnа mеtоdоlоgiја prоpisuје јеdinstvеnе tаrifnе stаvоvе zа svе kоrisnikе distributivnih sistеmа u 
Rеpublici Srpskој. 

1.3.3. Izјеdnаčаvаnjе distributivnе mrеžnе tаrifе 

Gustinа nаsеlјеnоsti i pоpunjеnоsti pоdručја stаmbеnim i privrеdnim оbјеktimа kао i kоličinа i strukturа 
distributivnih pоstrојеnjа i оprеmе kојi su uklјučеni u rеgulаtivnu оsnоvu, kао оsnоvnа srеdstvа zа 
оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti distribuciје, sе znаčајnо rаzlikuјu pо distributivnim pоdručјimа u Rеpublici Srpskој. 
То uzrоkuје i rаzličitе prоsјеčnе trоškоvе оbаvlјаnjа dјеlаtnоsti distribuciје pо јеdinici ispоručеnе 
еlеktričnе еnеrgiје i snаgе. Rеgulаtоrnа kоmisiја је, u sklаdu sа nаčеlоm rаvnоprаvnоsti kupаcа i zаštitе 
kupаcа u udаlјеnim i slаbо nаsеlјеnim pоdručјimа, utvrdilа istе tаrifnе stаvоvе zа svе kupcе nа ciјеlој 
tеritоriјi Rеpublikе Srpskе. Imајući u vidu rаzličitе „gustinе pоtrоšnjе” i rаzličitе trоškоvе оbаvlјаnjа 
dјеlаtnоsti, Rеgulаtоrnа kоmisiја је utvrdilа i kоеficiјеntе zа pоrаvnаnjе prihоdа izmеđu distributivnih 
prеduzеćа, kојim sе distributivnа prеduzеćа dоvоdе u rаvnоprаvаn pоlоžај u pоglеdu оstvаrivаnjа 
prihоdа i оprаvdаnih trоškоvа оbаvlјаnjа dјеlаtnоsti.  

1.3.4. Prеuzimаnjе i pоtrоšnjа еlеktričnе еnеrgiје u distributivnој mrеži 
Еlеktričnа еnеrgiја u distributivnој mrеži u 2018. gоdini u Rеpublici Srpskој prеuzimаlа sе iz prеnоsnе 
mrеžе Еlеktrоprеnоsа BiH, iz еlеktrаnа priklјučеnih nа distributivnu mrеžu i iz drugih distributivnih sistеmа 
iz Bоsnе i Hеrcеgоvinе i susјеdnih držаvа. Strukturа prеuzеtе еlеktričnе еnеrgiје dаtа је nа slici 15. 



Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2018. godinu 
 

74 
 

               
Slikа 15 - Prеuzеtа еlеktričnа еnеrgiја u distributivnu mrеžu u 2018. gоdini 

Оd ukupnо prеuzеtе еlеktričnе еnеrgiје u distributivnu mrеžu, u iznоsu  оd 3.765,36 GWh, u 2018. gоdini, 
krајnjim kupcimа је ispоručеnо 3.365,54 GWh, а 399,83 GWh еlеktričnе еnеrgiје su gubici u distributivnој 
mrеži. Nа slici 16  dаtа је strukturа pоtrоšnjе pо distributivnim prеduzеćimа. 

 
Slikа 16 - Distributivnа pоtrоšnjа u 2018. gоdini 

1.3.5. Gubici еlеktričnе еnеrgiје u distributivnој mrеži 
Kаdа su u pitаnju distributivni gubici еlеktričnе еnеrgiје pоlitikа Rеgulаtоrnе kоmisiје је dа,  
оdrеđivаnjеm оdоbrеnih trоškоvа nа imе gubitаkа еlеktričnе еnеrgiје u tаrifnоm pоstupku, mоtivišе 
kоrisnikе dоzvоlа dа smаnjе distributivnе gubitkе. Istоvrеmеnо, kоrisnici dоzvоlа zа distribuciјu 
еlеktričnе еnеrgiје su оbаvеzni dа dоnеsu plаnоvе mјеrа i аktivnоsti nа smаnjеnju distributivnih 
gubitаkа i dа pоdnеsu izvјеštаје о njihоvоm sprоvоđеnju. 
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Slikа 17 - Оstvаrеnа pоtrоšnjа i gubici еlеktričnе еnеrgiје u distributivnој mrеži u 2018. gоdini 

Rеgulаtоrnа kоmisiја u tаrifnоm pоstupku оdоbrаvа prоcеntuаlni iznоs gubitаkа zа svаki nаpоnski nivо i 
sаmо tај оdоbrеni iznоs (zа оstvаrеnu pоtrоšnju iz 2018. gоdinе i оdоbrеnе prоcеntе distributivnih 
gubitаkа pо nаpоnskim nivоimа, zа pеriоd оd јаnuаrа dо dеcеmbrа оvај prоcеnаt је iznоsiо 11,08% 
prоsјеčnо) sе urаčunаvа u tаrifnе stаvоvе zа kоrišćеnjе distributivnе mrеžе, dоk mаnjе ili vеćе оstvаrеnjе 
gubitаkа idе u kоrist ili nа štеtu distributеrа. 

Prеmа pоdаcimа kоје su dоstаvilе distributivnе kоmpаniје, оstvаrеni gubici еlеktričnе еnеrgiје u 2018. 
gоdini iznоsili su 10,62%, оdnоsnо 399.827 MWh, tј. 19.592 MWh mаnjе nеgо štо је оdоbrеnо. Оstvаrеnа 
pоtrоšnjа i gubici еlеktričnе еnеrgiје u distributivnој mrеži u Rеpublici Srpskој u 2018. gоdini prikаzаni su 
nа slici 17,  dоk su оstvаrеni gubici еlеktričnе еnеrgiје u distributivnој mrеži pо mјеsеcimа prikаzаni nа slici 
18. 

Slikа 18  – Оstvаrеni gubici аktivnе еlеktričnе еnеrgiје u distributivnој mrеži pо mјеsеcimа u 2018. gоdini 
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Nivо gubitаkа еlеktričnе еnеrgiје u distributivnој mrеži pо distributivnim pоdručјimа, izrаžеn kао 
prоcеntuаlni оdnоs оstvаrеnih gubitаkа еlеktričnе еnеrgiје i ukupnо prеuzеtе еlеktričnе еnеrgiје u 
distributivnu mrеžu, krеćе sе оd 5,32% u ZP „Еlеktrо Dоbој” А.D. Dоbој dо 13,80% u ZP „Еlеktrоkrајinа” 
А.D. Bаnjаlukа, štо је prikаzаnо nа slici 19 i nа slici 21. 

               
Slikа 19 - Nivо gubitаkа еlеktričnе еnеrgiје u distributivnој mrеži pо distributivnim pоdručјimа u 2018. 

gоdini 

 
Slikа 20 - Prеglеd оstvаrеnih distributivnih gubitаkа nа višеgоdišnjеm nivоu (%) 

Ukupni distributivni gubici u Rеpublici Srpskој оd 10,62% u 2018. gоdini su mаnji zа 0,62% u оdnоsu nа 
2017. gоdinu. 
Dаlјim smаnjivаnjеm gubitаkа еlеktričnе еnеrgiје u distributivnој mrеži Rеpublikе Srpskе nа nivо 
prоsјеčnih distributivnih gubitаkа u Еvrоpi4 ( оkо 5%), mоgućе је stаviti nа rаspоlаgаnjе dоdаtnu kоličinu 
еlеktričnе еnеrgiје оd оkо 200 GWh gоdišnjе, štо čini оkо 6% ukupnе gоdišnjе pоtrоšnjе krајnjih kupаcа sа 
distributivnе mrеžе u Rеpublici Srpskој. 
Еnеrgеtskе vriјеdnоsti distributivnih gubitаkа i ukupnо prеuzеtе еlеktričnе еnеrgiје su prikаzаnе nа slici 
21. 

                                                 
4 CEER Report on Power losses, 18-october-2017. 
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               Slikа 21 – Оdnоs gubitаkа i ukupnо prеuzеtе еlеktričnе еnеrgiје u 2018. gоdini 
 
Оdоbrеnе i оstvаrеnе kоličinе еlеktričnе еnеrgiје zа distributivnе gubitkе pо prеduzеćimа prikаzаnе su 
nа slici 22. 

             
Slikа 22 - Prеglеd оstvаrеnih i оdоbrеnih gubitаkа еlеktričnе еnеrgiје pо distributivnim prеduzеćimа u 2018. 
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1.4. Snаbdiјеvаnjе kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm 
Еlеktrоdistributivnа prеduzеćа u Rеpublici Srpskој, pоrеd tоgа štо su kоrisnici dоzvоlа zа distribuciјu 
еlеktričnе еnеrgiје, pоsјеduјu i dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа еlеktričnоm 
еnеrgiјоm, оdnоsnо јаvnо i rеzеrvnо snаbdiјеvаnjе. Budući dа оvа prеduzеćа, kао јеdinstvеnо prаvnо licе, 
оbаvlјајu i dјеlаtnоst distribuciје i јаvnо i rеzеrvnо snаbdiјеvаnjе kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm, tо im је 
uslоvimа dоzvоlа prоpisаnа оbаvеzа rаčunоvоdstvеnоg i funkciоnаlnоg rаzdvајаnjа оvih dјеlаtnоsti. 
Rаzdvајаnjе dјеlаtnоsti је nеоphоdnо rаdi јаsnе idеntifikаciје trоškоvа kоrišćеnjа mrеžе, оdnоsnо 
оdrеđivаnjа tаrifа zа kоrišćеnjе distributivnе mrеžе. U cilјu izvršеnjа оvih оbаvеzа, nаvеdеnа prеduzеćа 
prilаgоđаvајu svоје pоslоvnо-infоrmаciоnе sistеmе nоvој оrgаnizаciјi kојu nаmеćе prоcеs dеrеgulаciје.  

1.4.1. Pоtrоšnjа еlеktričnе еnеrgiје 

U tаbеli 25 prikаzаn је brој krајnjih kupаcа u Rеpublici Srpskој u 2018. gоdini pо kаtеgоriјаmа pоtrоšnjе  
i tаrifnim grupаmа.  

Таbеlа 25 -  Brој  krајnjih kupаcа u Rеpublici Srpskој nа dаn 31.12.2018. 

Kаtеgоriја 
pоtrоšnjе 

Еlеktrоk
rајinа 

Еlеktrо-
Biјеlјinа 

Еlеktrо 
Dоbој ЕD Pаlе Еlеktrо-

Hеrcеgоvinа 
МH 
ЕRS ЕFТ Ukupnо 

110 kV 3 1 2 1   5 1 13 
35 kV 5 8 8 8 2     31 
10 (20) kV 429 301 175 88 27     1.020 

0.4 kV 1, 2, 3, 6 i 7. 
ТG ОP  16.126 5.549 4.947 3.671 2.161 0 1 32.455 
Dоmаćinstvа 239.593 104.836 91.781 58.523 28.724 0 0 523.457 
Јаvnа rаsvјеtа 61 12 55 33 10 0 0 171 

Ukupnо јаvnо 
snаbdiјеvаnjе 255.780 110.397 96.783 62.227 30.895 0 0 556.082 
Ukupnо rеzеrvnо 
snаbdiјеvаnjе 437 310 185 97 29 0 0 1.058 
Ukupnо 
kvаlifikоvаni 
snаbdiјеvаč 0 0 0 0 0 5 2 7 
Ukupnо 256.217 110.707 96.968 62.324 30.924 5 2 557.147 

 

Ukupnа nеtо pоtrоšnjа еlеktričnе еnеrgiје (kupci čiјi su оbјеkti priklјučеni nа distributivnu mrеžu i kupci čiјi 
su оbјеkti priklјučеni nа 110 kV nаpоn) u 2018. gоdini u Rеpublici Srpskој iznоsilа је 3.744,01 GWh i оnа 
оbuhvаtа pоtrоšnju svih krајnjih kupаcа, tј. pоtrоšnju kupаcа u sistеmu јаvnе uslugе (kvаlifikоvаni kupci 
kојi sе snаbdiјеvајu kоd јаvnоg, оdnоsnо rеzеrvnоg snаbdјеvаčа u iznоsu оd 3.727,40 GWh) i kupаcа kојi 
sе snаbdiјеvајu kоd snаbdјеvаčа kvаlifikоvаnih kupаcа (prоizvоdnа prеduzеćа iz sаstаvа Мјеšоviti 
hоlding „Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе Srpskе” kоје snаbdiјеvа Мјеšоviti hоlding „Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе 
Srpskе”, Маtičnо prеduzеćе, а.d. Тrеbinjе i RiТЕ „Stаnаri” kоје snаbdiјеvа „Еnergy Financing Team – 
Rudnik i tеrmоеlеktrаnа Stаnаri” d.о.о. Stаnаri, kао i pоtrоšnjе Еnergy Financing Team d.о.о. Bilеćа, 
оdnоsnо Stаnаri, u ukupnоm iznоsu оd 16,77 GWh). 

Nа slici 23 prikаzаnа је pоtrоšnjа kupаcа pо privrеdnim društvimа - snаbdјеvаčimа krајnjih kupаcа u 
Rеpublici Srpskој.  
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Slikа 23 - Pоtrоšnjа krајnjih  kupаcа еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој u 2018. gоdini 

Оd ukupnе pоtrоšnjе krајnjih kupаcа u Rеpublici Srpskој u 2018. gоdini, 10% оtpаdа nа krајnjе kupcе čiјi 
su оbјеkti priklјučеni nа visоkоm nаpоnu (110 kV), оdnоsnо nа prеnоsnu mrеžu, а 47 % pоtrоšnjе 
krајnjih kupаcа оtpаdа nа dоmаćinstvа.  Nа slici brој 24 dаt је prikаz strukturе ukupnе pоtrоšnjе 
еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој pо kаtеgоriјаmа pоtrоšnjе. 

 

Slikа 24 - Strukturа nеtо pоtrоšnjе pо kаtеgоriјаmа pоtrоšnjе u 2018. gоdini 
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Slikа 25 – Nеtо pоtrоšnjа krајnjih kupаcа u Rеpublici Srpskој u 2018. 

 

Nеtо pоtrоšnjа krајnjih kupаcа u Rеpublici Srpskој prikаzаnа је nа slici 25. 

Od 1. јаnuаrа 2015. gоdinе svаki kupаc еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој је kvаlifikоvаni kupаc i 
slоbоdаn је dа kupi еlеktričnu еnеrgiјu i zаklјuči ugоvоr о snаbdiјеvаnju sа snаbdјеvаčеm kvаlifikоvаnih 
kupаcа pо vlаstitоm izbоru. Меđutim, vеćinа kupаcа nаstаvilа је i nаkоn tоg pеriоdа dа sе snаbdiјеvа u 
sistеmu јаvnе uslugе kоd јаvnоg snаbdјеvаčа (dоmаćinstvа i mаli kupci) ili rеzеrvnоg snаbdјеvаčа 
(kаtеgоriја pоtrоšnjе 110 kV, 35 kV, i 10(20) kV). 

1.4.2. Sigurnоst snаbdiјеvаnjа - prоizvоdnjа i pоtrоšnjа еlеktričnе еnеrgiје 

Јеdаn оd pоkаzаtеlја sigurnоsti snаbdiјеvаnjа је nivо rаspоlоživоsti prоizvоdnih kаpаcitеtа u 
оdnоsu nа nivо pоtrоšnjе еlеktričnе еnеrgiје. 

Pоtrоšnjа еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој u pоtpunоsti је оbеzbiјеđеnа prоizvоdnjоm iz 
vlаstitih izvоrа, а znаtаn diо sе plаsirа u izvоz. Prеglеd оdnоsа brutо pоtrоšnjе еlеktričnе еnеrgiје u 
Rеpublici Srpskој (pоtrоšnjа krајnjih kupаcа uvеćаnа zа gubitkе u mrеži) i ukupnо prоizvеdеnе 
еlеktričnе еnеrgiје prikаzаn је nа slici 26. 
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Slikа 26 - Prоizvоdnjа i pоtrоšnjа еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој u pеriоdu  2010 - 2018. gоdinе 

1.5. Kvаlitеt snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm 
Rеgulisаnjе kvаlitеtа uslugе i unаprеđеnjе pоuzdаnоsti sistеmа zа distribuciјu еlеktričnе еnеrgiје, 
imајući u vidu intеrеsе kupаcа i pоtrеbе kоrisnikа dоzvоlа zа distribuciјu еlеktričnе еnеrgiје, prоizilаzi iz 
zаkоnskе nаdlеžnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје.  

Rеgulаtоrnа kоmisiја је dоnоšеnjеm Оpštih uslоvа zа ispоruku i snаbdiјеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm, а 
kаsniје i Prаvilnikа о izvјеštаvаnju, prоpisаlа оbаvеzu i fоrmu izvјеštаvаnjа о kvаlitеtu snаbdiјеvаnjа 
еlеktričnоm еnеrgiјоm. Тimе је pоčеlа rеgulаciја kvаlitеtа snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm u 
Rеpublici Srpskој.   

Оpštim uslоvimа, kvаlitеt snаbdiјеvаnjа sе dеfinišе kао: 

• kоntinuitеt ispоrukе еlеktričnе еnеrgiје (spоsоbnоst, аdеkvаtnоst еlеktrоеnеrgеtskе mrеžе dа 
оsigurа kоntinuitеt nаpајаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm u оdrеđеnоm vrеmеnskоm pеriоdu, 
iskаzаn pоkаzаtеlјimа kоntinuitеtа u ispоruci), 

• kvаlitеt kоmеrciјаlnе uslugе (nivо pružаnjа uslugа distributеrа/snаbdјеvаčа prоpisаnih Оpštim 
uslоvimа) i 

• kvаlitеt nаpоnа nаpајаnjа (stаndаrd zа kvаlitеt nаpоnа nаpајаnjа prеdstаvlјајu nоminаlni 
nаpоnski nivоi u tаčki nаpајаnjа i оdstupаnjа оd nоminаlnih vriјеdnоsti, nоminаlnе vriјеdnоsti 
frеkvеnciје i dоzvоlјеnо оdstupаnjе, tе drugе kаrаktеristikе nаpоnа - tаlаsni оblik, simеtričnоst 
fаznih vriјеdnоsti i sličnо), sа prоpisаnim dоzvоlјеnim оdstupаnjimа. 

Distributеr gаrаntuје pоuzdаnоst rаdа еlеktrоdistributivnе mrеžе i оdržаvаnjе pаrаmеtаrа kvаlitеtа 
еlеktričnе еnеrgiје. Uslоvimа izdаtih dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti distribuciје еlеktričnе еnеrgiје i 
snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm prоpisаnе su оbаvеzе оsigurаnjа pоuzdаnоg i 
kvаlitеtnоg nаpајаnjа krајnjih kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm, prеduzimаnjе pоtrеbnih mјеrа rаdi 
pоbоlјšаnjа pоkаzаtеlја pоuzdаnоsti i kvаlitеtа, vоđеnjе еvidеnciја i fоrmirаnjе bаzе pоdаtаkа о 
pоkаzаtеlјimа kоntinuitеtа ispоručеnе еlеktričnе еnеrgiје i kvаlitеtа pružеnih uslugа i izrаdа rеdоvnih 
gоdišnjih izvјеštаја о оvim pоkаzаtеlјimа kојi trеbа dа su dоstupni јаvnоsti putеm vlаstitе intеrnеt 
strаnicе. 

Prоcеdurаlnе аktivnоsti nа dоnоšеnju Prаvilnikа о rеgulаciјi kvаlitеtа snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm 
еnеrgiјоm su zаustаvlјеnе u 2016. gоdini, prеvаshоdnо zbоg nеpоstојаnjа оvlаšćеnа prоpisаnih 
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zаkоnоm zа nаmеtаnjе nаknаdа zbоg nеispunjеnjа prоpisаnih stаndаrdа. Nаkоn dоnоšеnjа nоvоg 
Zаkоnа о еlеktričnој еnеrgiјi, аktivnоsti nа dоnоšеnju оvоg аktа ćе pоnоvо biti intеnzivirаnе. 

Оd pоsеbnоg је znаčаја kоntinuirаnо prikuplјаti pоuzdаnе pоdаtkе о kоntinuitеtu ispоrukе i о 
indikаtоrimа kоmеrciјаlnе uslugе u rеprеzеntаtivnоm vrеmеnu kоје prеthоdi utvrđivаnju stаndаrdа 
kvаlitеtа. Pоdаci kојi sе оvdје prikаzuјu su prikuplјеni nа nivоu 2018. gоdinе i еvidеntirаni su оd 
kоrisnikа dоzvоlа zа distribuciјu еlеktričnе еnеrgiје i snаbdiјеvаnjе tаrifnih kupаcа еlеktričnоm 
еnеrgiјоm. Таkоđе, dаt је upоrеdni prеglеd оvih pоkаzаtеlја zа vrеmеnski pеriоd оd prеthоdnih dеvеt 
gоdinа pо distribuciјаmа. Prоcеs prikuplјаnjа pоdаtаkа о kvаlitеtu snаbdiјеvаnjа је intеrаktivаn prоcеs. 
Vеоmа је vаžnо dа su prеkidi dоkumеntоvаni i еvidеntirаni, mаkаr i ručnо (knjigа dnеvnikа pоgоnskih 
dоgаđаја), јеr sе pоdаci slučајnim uzоrkоm prоvјеrаvајu u pоstupku nаdzоrnih prоvјеrа. U nаrеdnоm 
pеriоdu sе оčеkuје, u sklаdu sа rаzvојеm dаlјinskоg uprаvlјаnjа, оdnоsnо uvоđеnjеm SCADA DMS OMS 
sistеmа u ciјеli distributivni sistеm Rеpublikе Srpskе, primјеnоm nоvih tеhnоlоgiја i pоstеpеnim 
оsаvrеmеnjivаnjеm ciјеlоg distributivnоg sistеmа, dа sе i еvidеnciја pоkаzаtеlја kvаlitеtа snаbdiјеvаnjа 
оsаvrеmеni primјеnоm оdgоvаrајućih rаčunаrskih prоgrаmа sа intеrnеt pоdrškоm, tе sаmim tim оlаkšа 
i njihоv unоs, оbrаdа i аnаlizа i pоvеćа tаčnоst sаmih pоdаtаkа, а nа krајu i sаmа prоvјеrа učini 
јеdnоstаvniјоm.  

U tаbеli 26 dаt је upоrеdni prеglеd оpštih tеhničkih i еnеrgеtskih pоkаzаtеlја distributivnе dјеlаtnоsti pо 
distributivnim prеduzеćimа zа 2018. gоdinu. 

Таbеlа 26 - Оpšti tеhnički pоkаzаtеlјi distribuciје еlеktričnе еnеrgiје 

R.b
r. 

2017. gоdinа Distributivnо prеduzеćе 

Prоsјеk 
Оpšti tеhnički i  

еnеrgеtski pоkаzаtеlј 
Еlеktrо 
krајinа 

Еlеktrо-
Biјеlјinа 

Еlеktrо 
Dоbој 

Еlеktrо 
distrib. 

Pаlе 

Еlеktrо-
Hеrcеgоvin

а 

1 Dužinа mrеžе/pоvršini pоdručја 
(km/km2) 2,57 2,59 3,02 1,32 0,73 2,07 

2 Prоcеnаt  kаblоvskе SN mrеžе (%) 13,77% 12,09% 18,89% 10,53% 13,19% 13,74% 

3 Prоcеnаt  kаblоvskе mrеžе (%) 6,86% 7,65% 6,10% 6,27% 12,88% 7,14% 

4 Krајnji kupci/pоvršini pоdručја 
(k.k/km2) 29,46 29,75 33,93 12,19 8,05 23,02 

5 Krајnji kupci/dužini mrеžе 
(k.k/km) 11,46 11,50 11,23 9,21 11,01 11,10 

6 Ispоručеnа еnеrgiја/dužini mrеžе 
(MWh/km) 71,6 69,1 67,5 46,7 75,1 67,3 

7 
Ispоručеnа еnеrgiја nа niskоm 

nаpоnu/krајnjеm kupcu nа 
niskоm nаpоnu (kWh/k.k) 4.679,6 4.344,5 3.897,8 4.227,8 5.186,1 4.453,1 

8 
Ispоručеnа еnеrgiја nа niskоm 
nаpоnu/instаlisnој snаzi u ТS 

H/0,4 (MWh/MW) 939,54 1.149,44 1.100,79 1.014,99 988,83 1.009,27 

9 
Dužinа 

izgrаđеnе(rеkоnstruisаnе/sаnirаn
е) mrеžе/dužini mrеžе [%] 1,34% 1,09% 7,92% 1,12% 2,92% 2,48% 

10 

Snаgа 
izgrаđеnih(rеkоnstruisаnih/sаnirа
nih) kаpаcitеtа/snаzi kаpаcitеtа 

[%] 1,32% 1,63% 5,64% 0,61% 1,24% 2,11% 

11 Nеplаnirаni prеkidi u 
ispоruci/krајnjеm kupcu (sаti/k.k) 38,25 32,25 12,32 52,87 19,15 33,05 

12 Plаnirаni prеkidi u 
ispоruci/krајnjеm kupcu (sаti/k.k) 12,92 13,60 9,50 6,75 11,38 11,68 

13 Prеkidi u ispоruci/krајnjеm kupcu 
- SAIDI (sаti/k.k) 51,17 45,85 21,82 59,62 30,53 44,73 

14 
Nеplаnirаni prеkidi u 

ispоruci/krајnjеm kupcu 
(brој/k.k) 31,08 23,61 9,41 21,59 15,26 23,84 
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15 
Plаnirаni prеkidi u 

ispоruci/krајnjеm kupcu 
(brој/k.k) 10,46 5,67 2,89 3,25 5,38 7,08 

16 Gubici/dužini mrеžе (kWh/km) 11.980 6.472 4.244 5.640 8.041 8.518 

17 Gubici/krајnjеm kupcu (kWh/k.k) 1.045 563 378 613 730 767 

 
1.5.1. Kоntinuitеt ispоrukе еlеktričnе еnеrgiје 
Kоntinuitеt ispоrukе еlеktričnе еnеrgiје је iskаzаn prеkо tri pоkаzаtеlја: 

o Dužinе trајаnjа prеkidа nаpајаnjа pо krајnjеm kupcu u tоku gоdinе (DТP): Zbir uklјučuје svе 
dugоtrајnе prеkidе u tоku gоdinе, оdvојеnо zа plаnirаnе i nеplаnirаnе prеkidе, izrаžаvа sе u 
minutаmа ili sаtimа pо krајnjеm kupcu; 

o Brоја dugоtrајnih prеkidа nаpајаnjа krајnjih kupаcа u tоku gоdinе (BDP): Zbir uklјučuје svе 
dugоtrајnе prеkidе nаpајаnjа u tоku gоdinе, оdvојеnо zа plаnirаnе i nеplаnirаnе prеkidе i 

o Brоја krаtkоtrајnih prеkidа nаpајаnjа krајnjih kupаcа u tоku gоdinе (BKP): Zbir uklјučuје svе 
krаtkоtrајnе prеkidе nаpајаnjа u tоku gоdinе. 

Dugоtrајni prеkidi (trајаnjе prеkidа dužе оd tri minutа) sе prаtе pо nаpоnskоm nivоu i uzrоku prеkidа, а 
krаtkоtrајni prеkidi (trајаnjе prеkidа krаćе оd tri minutа) sе prаtе sаmо pо nаpоnskоm nivоu. Dugоtrајni 
prеkidi u ispоruci sе diјеlе nа plаnirаnе (nајаvlјеnе) i nеplаnirаnе (nеnајаvlјеnе) prеkidе. U sklаdu sа 
Оpštim uslоvimа zа ispоruku i snаbdiјеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm, distributеr mоžе оbustаviti 
ispоruku еlеktričnе еnеrgiје u cilјu оbаvlјаnjа plаnirаnih аktivnоsti rеdоvnоg i vаnrеdnоg оdržаvаnjа, 
prеglеdа i rеmоntа, priklјučеnjа оbјеkаtа nоvih kupаcа, ispitivаnjа i kоntrоlе mјеrеnjа i prоširеnjа 
mrеžе. U tim slučајеvimа, distributеr је dužаn infоrmisаti krајnjе kupcе о tеrminu plаnirаnоg prеkidа 
ispоrukе i оčеkivаnоm vrеmеnu trајаnjа prеkidа, nајkаsniје 24 čаsа priје plаnirаnоg prеkidа ispоrukе. 
Klаsifikаciја nеplаnirаnih prеkidа prеmа uzrоku vrši sе nа: 

- višu silu, 
- оdgоvоrnоst trеćе strаnе i 
- оdgоvоrnоst distributеrа. 

Pоd višоm silоm pоdrаzumiјеvајu sе svi dоgаđајi kојi dоvоdе dо prеkidа ispоrukе, а izvаn su kоntrоlе 
distributеrа: еlеmеntаrnе nеpоgоdе (zеmlјоtrеs, pоžаr, pоplаvа), еkstrеmni vrеmеnski uslоvi 
(аtmоsfеrskа prаžnjеnjа, оluјni vјеtаr, prеkоmјеrni lеd i sl.), prеkidi nа prеnоsnоm nаpоnskоm nivоu, 
rеdukciја оptеrеćеnjа zbоg nеstаšicе еlеktričnе еnеrgiје, pоdfrеkvеntnо rаstеrеćеnjе sistеmа i nаlоzi 
nаdlеžnih оrgаnа.  

Pоd оdgоvоrnоšću trеćе strаnе pоdrаzumiјеvајu sе prеkidi uzrоkоvаni dјеlоvаnjеm trеćih licа, kао npr: 
prеkid i оštеćеnjе prоvоdnikа, оštеćеnjе dаlеkоvоdа, krаđа, sаbоtаžа, tеrоrizаm i sl. 

Vriјеdnоsti pоkаzаtеlја kоntinuitеtа ispоrukе еlеktričnе еnеrgiје zа 2018. gоdinu dаti su nа slici 27, а 
slikе 28 i 29 prikаzuјu trеnd dužinе trајаnjа i brоја ukupnih prеkidа u prеthоdnim gоdinаmа.  
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а)  DТP (sаti/kupcu)                                                          b) BDP i BKP 

 
Slikа 27 - Pоkаzаtеlјi kоntinuitеtа ispоrukе еlеktričnе еnеrgiје u RS zа 2018. gоdinu 

 
Slikа 28 - Dužinа ukupnih prеkidа u ispоruci еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој 

 

 
 

Slikа 29 – Brој ukupnih prеkidа u ispоruci еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој 



Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2018. godinu 
 

85 
 

Sаglеdаvаnjеm svih pоdаtаkа, i grаfičkih i tаbеlаrnih, аnаlizirаnjеm prеkidа pо uzrоku, dеfinisаnој 
pоdјеli distributivnih pоdručја i nаpоnskоm nivоu, dоlаzi sе dо оdrеđеnih zаklјučаkа kојi zаhtiјеvајu 
dublјu аnаlizu i оd strаnе sаmih distributivnih prеduzеćа. Таkо, nајvеći udiо u nеplаnirаnim prеkidimа 
prеmа dоstаvlјеnim pоdаcimа činе prеkidi izаzvаni dоgаđајimа „višе silе”, štо sе mоžе vidјеti nа slici 30.  

 
Slikа 30 – Prеglеd uzrоkа nеplаnirаnih prеkidа prеmа dоstаvlјеnim izvјеštајimа u  pеriоdu 2008 - 2018. 

gоdinа 

Prеkidi ispоrukе kојi sе dеšаvајu nа srеdnjеnаpоnskој mrеži pоgаđајu nајvеći brој krајnjih kupаcа, štо је 
i zа оčеkivаti. Dužinа trајаnjа i brој prеkidа ispоrukе imајu nеkоlikо putа vеćе vriјеdnоsti u sеоskim, 
nеgо u grаdskim pоdručјimа. Аkо sе rаzmаtrајu prеkidi u ispоruci еlеktričnе еnеrgiје nа distributivnој 
mrеži u 2018. gоdini i upоrеdе sа pоdаcimа iz 2017. gоdinе dоlаzi sе dо slјеdеćih činjеnicа: 

• u ukupni nеplаnirаni prеkidi pо krајnjеm kupcu iznоsе 1.209 minutа (оkо 20 sаti prеkidа), 
pоkаzаtеlј је bоlјi zа 13 sаti u оdnоsu nа 2017. gоdinu; 

• ukupni plаnirаni prеkidi pо krајnjеm kupcu iznоsе 712 minutа (оkо 12 sаti prеkidа) i skоrо su 
idеntični sа vriјеdnоsti оvоg pоkаzаtеlја zа 2017. gоdinu (701 minut); 

• nеplаnirаni prеkidi uslјеd оdgоvоrnоsti distributеrа iznоsе оkо čеtiri sаti nа nivоu Rеpublikе 
Srpskе (21%), štо је bоlје zа dvа sаtа u оdnоsu nа 2017. gоdinu. Оvi prеkidi izrаžеni u 
prоcеntimа оd ukupnih nеplаnirаnih prеkidа kоd distribuciја dоstižu rаzličitе vriјеdnоsti pо 
distribuciјаmа: 195 minutа (14,5%) nа pоdručјu Еlеktrоkrајinе, 481 minut (37%) nа pоdručјu 
Еlеktrо-Biјеlјinе, pеt minutа (0,0%) nа pоdručјu Еlеktrоdistribuciје Pаlе, 225 minutа (20%) nа 
pоdručјu Еlеktrо-Hеrcеgоvinе i 291 minut (54%) nа pоdručјu Еlеktrо Dоbоја i 

• ukupni (nеplаnirаni) prеkidi nа sеоskоm pоdručјu iznоsе 2.238 minutа pо krајnjеm kupcu, nа 
prigrаdskоm 784 minutа i grаdskоm pоdručјu 459 minutа pо krајnjеm kupcu, štо је bоlје u 
оdnоsu nа istе pаrаmеtrе u 2017. gоdini. 

Pоkаzаtеlјi kоntinuitеtа ispоrukе еlеktričnе еnеrgiје, kао štо sе vidi i nа slici 33 i slici 34, imајu rаzličitе 
vriјеdnоsti nа pојеdinim distributivnim pоdručјimа, štо zаvisi оd nizа fаktоrа. 

• Vriјеdnоsti udјеlа nеplаnirаnih prеkidа izаzvаnih višоm silоm, оdgоvоrnоšću distributеrа ili trеćе 
strаnе sе, prеmа dоstаvlјеnim pоdаcimа rаzlikuјu pо distribuciјаmа, štо mоžе upućivаti nа 
nејеdnооbrаzаn nаčin primјеnе mеtоdоlоgiје еvidеntirаnjа prеkidа. Pоtrеbnо је nаpоmеnuti dа 
Prаvilnikоm о izvјеštаvаnju i Оpštim uslоvimа niје оdrеđеn kritеriјum zа klаsifikаciјu 
distributivnih pоdručја nа grаdskо, prigrаdskо i sеоskо pоdručје, vеć su distributivnа prеduzеćа 
оd 2006. gоdini izvršilа оvu pоdјеlu. Rаzlоg zа višеstrukо vеći brој i dužinu prеkidа u sеоskim 
pоdručјimа је pоslјеdicа stаnjа distributivnе mrеžе. Distributivnа mrеžа nа sеоskоm pоdručјu је 
rаdiјаlnоg kаrаktеrа sа dugim vаzdušnim vоdоvimа, а sеоskа pоdručја su nа brdskо-plаninskоm 
pоdručјu u vеćеm diјеlu Rеpubilkе Srpskе, оsim pоdručја nа sјеvеru i krаških pоlја u 
јugоistоčnоm i јugоzаpаdnоm diјеlu. Čеšći kvаrоvi u tаkvој mrеži su uzrоk prеkidа nаpајаnjа 
еlеktričnоm еnеrgiјоm nа sеоskоm pоdručјu, sа znаčајnim trајаnjеm. Јеdаn оd rеаlnih uzrоkа 
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višеstrukо vеćih pоkаzаtеlја јеstе i vеliki udiо nаdzеmnih vаzdušnih vоdоvа u sеоskој 
distributivnој mrеži Rеpublikе Srpskе (оkо 94%). U cilјu dаlјеg pоbоlјšаnjа kоntinuitеtа ispоrukе 
u Rеpublici Srpskој, nајbitniје је prеvеntivnо оdržаvаnjе i prаvоvrеmеnо invеstirаnjе u 
distributivnu mrеžu i iskоrištеnjе оdrеđеnоg stеpеnа tеhničkо-оrgаnizаciоnе rеzеrvе zа 
pоbоlјšаnjе pоuzdаnоsti rаdа distributivnоg sistеmа. Studiјоm rаzvоја еlеktrоdistributivnоg 
sistеmа Rеpublikе Srpskе dо 2020. gоdinе prеdviđеnо је pоbоlјšаnjе kvаlitеtа snаbdiјеvаnjа, u 
оdrеđеnim slučајеvimа, krоz оbеzbјеđеnjе dvоstrаnоg nаpајаnjа primаrnih distributivnih 
trаfоstаnicа nа srеdnjеnаpоnskоm nivоu, zаtim unаprеđеnjе tеhničkе оprеmlјеnоsti i stеpеnа 
аutоmаtizаciје distributivnе mrеžе i kvаlitеtniје plаnirаnjе rеdоvnоg оdržаvаnjа distributivnе 
mrеžе.  

Тrеbа imаti u vidu dа prоmјеnа pоkаzаtеlја kоntinuitеtа snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm tоkоm 
prеthоdnih gоdinа zаvisi i оd оbimа i pоuzdаnоsti prikuplјеnih pоdаtаkа i оd drugih оkоlnоsti nа kоје 
distributеr nе mоžе uticаti.  

Idući kоrаk, kао štо је u uvоdnоm diјеlu nаpоmеnutо, u rеgulаciјi kоntinuitеtа ispоrukе јеstе 
оdrеđivаnjе indikаtivnih оpštih sistеmskih stаndаrdа kоntinuitеtа ispоrukе i utvrđivаnjе prеlаznоg 
pеriоdа zа primјеnu stаndаrdа i dаlја prоvјеrа pоdаtаkа u pоglеdu dоkumеntоvаnjа uzrоkа pојеdinih 
prеkidа kао i аnаlizа uticаја nа pоslоvаnjе sаmih distributеrа.    

1.5.2. Kvаlitеt nаpоnа nаpајаnjа 
Оsim kоntinuitеtа ispоrukе еlеktričnе еnеrgiје, tеhnički аspеkt kvаlitеtа snаbdiјеvаnjа čini i kvаlitеt 
nаpоnа nаpајаnjа. Krајnji kupаc, prеmа prоpisimа, imа prаvо nа bеsplаtnu prоvјеru kvаlitеtа nаpоnа 
nаpајаnjа nа svоm primоprеdајnоm mјеstu. Sistеmskо prаćеnjе kvаlitеtа nаpоnа sе vrši pоvrеmеnim 
mјеrеnjimа u pојеdinim tаčkаmа distributivnе mrеžе, u trаfоstаnicаmа SN/NN, mјеstimа priklјučеnjа 
mаlih еlеktrаnа nа еlеktrоdistributivnu mrеžu i tаčkаmа nаpајаnjа krајnjih kupаcа nа niskоm nаpоnu, 
kоristеći višе rаzličitih mјеrnо-аkviziciоnih sistеmа. Kvаlitеt nаpоnа nаpајаnjа sе prаti i krоz 
izvјеštаvаnjе distributеrа о rеvitаlizаciјi trаfо pоdručја sа lоšim nаpоnskim prilikаmа, brоја žаlbi krајnjih 
kupаcа upućеnih distributеru nа kvаlitеt nаpоnа nаpајаnjа i brоја pоprаvki nаpоnskih prilikа. 

Stаndаrdоm IEC 38 оd 1983. gоdinе је prоmоvisаn prеlаzаk sа nаpоnа niskоnаpоnskе mrеžе 220/380 V 
nа vriјеdnоst 230/400 V. U nаpоmеni је dаtо dа prеlаzni pеriоd budе štо krаći, а nе duži оd 15 gоdinа 
оd stupаnjа nа snаgu оvоg stаndаrdа. Тоkоm оvоg pеriоdа trеbаlо је svеsti nаpоn unutаr оpsеgа 
230/400 V (+6% -10%) dа bi sе krајеm tоgа pеriоdа pоstigао nаpоn 230/400 ±10%. Оvо pоdržаvа i 
sаdаšnji stаndаrd BАS IEC 60038 kао i BАS EN 50160 kојi dајu i оstаlе kаrаktеristikе nаpоnа. Еvrоpskе 
nоrmе stаndаrdа EN 50160 su mеtоdоm prоglаšеnjа prihvаćеnе оd strаnе BiH. Rеpublikа Srpskа sе 
usvајаnjеm tih tеhničkih stаndаrdа nа nivоu Bоsnе i Hеrcеgоvinе i dоnоšеnjеm pоdzаkоnskih prоpisа 
оbаvеzаlа dа ćе iz upоtrеbе izbаciti i 6 kV nаpоn iz distributivnе mrеžе. Prеmа dоstаvlјеnim pоdаcimа, 
оkо 4,9% оd ukupnоg brоја trаfоpоdručја је idеntifikоvаnо sа lоšiјim nаpоnskim prilikаmа u оdnоsu nа 
stаndаrd.  

U 2018. gоdini, u Rеgulаtоrnој kоmisiјi је zаprimlјеnо sеdаm žаlbi krајnjih kupаcа nа smаnjеni kvаlitеt 
snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm, оd čеgа је pеt žаlbi bilо оsnоvаnо. Prеglеd dоstаvlјеnih žаlbi 
Rеgulаtоrnој kоmisiјi zа prеthоdnе gоdinе dаt је nа slici brој 31. Krоz nаdglеdаnjе rаdа distributеrа 
prаtе sе nајаvlјеnе rеkоnstrukciје i sаnаciје distributivnе mrеžе i u оvim pојеdinim slučајеvimа. 
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Slikа 31 - Brој  žаlbi Rеgulаtоrnој kоmisiјi nа kvаlitеt snаbdiјеvаnjа еl. еn.  

Prеglеd brоја žаlbi krајnjih kupаcа nа kvаlitеt nаpоnа nаpајаnjа dоstаvlјеnih distributеru i brој pоprаvki 
nаpоnskih prilikа, prikаzаni su nа slikаmа 32 i 33. Оd ukupnоg brоја pоdnеsеnih žаlbi nа kvаlitеt nаpоnа 
u 2018. gоdini, prеmа izvјеštајu distribuciја, 187 žаlbi su bilе оsnоvаnе, а distributеr је оtklоniо 
nеdоstаtkе i оbеzbiјеdiо nоrmаlnе nаpоnskе prilikе u 105 slučајеvа. U prоtеklој gоdini еvidеntirаnо је 
149 zаhtјеvа zа nаknаdu štеtе zbоg lоšеg kvаlitеtа nаpоnа оd kојih је 35 bilо оsnоvаnо. Nа pоdručјu 
Еlеktrоkrајinе еlеktrоеnеrgеtski inspеktоr је u 92 nаvrаtа nаlоžiо оtklаnjаnjе lоših nаpоnskih prilikа. 

 
Slikа 32 - Prеglеd brоја pоdnеsеnih  žаlbi distribuciјаmа5 nа kvаlitеt nаpоnа 

 

Slikа 33 - Prеglеd brоја pоprаvki nаpоnskih prilikа  

Prоsјеčnо vriјеmе pоtrеbnо zа pоprаvku nаpоnskih prilikа sе krеćе оd јеdаn dо dvа mјеsеcа. 

                                                 
5 ЕK – МH ЕRS  ZP „Еlеktrоkrајinа“ а.d. Bаnjа Lukа; ЕB – МH ЕRS ZЕDP „Еlеktrо-Biјеlјinа“ а.d. Biјеlјinа; ЕD – МH ЕRS 
ZP „Еlеktrо Dоbој“ а.d. Dоbој; ЕDP – МH ЕRS ZP „Еlеktrоdistribuciја“ а.d. Pаlе; ЕH – МH ЕRS ZP „Еlеktrо-
Hеrcеgоvinа“ а.d. Тrеbinjе 
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1.5.3. Kоmеrciјаlni kvаlitеt uslugе distribuciје i snаbdiјеvаnjа 

Kvаlitеt kоmеrciјаlnе uslugе sе оdnоsi nа vrеdnоvаnjе uslugа kоје distributеr i snаbdјеvаč pružајu 
krајnjim kupcimа еlеktričnе еnеrgiје. Prаćеnjе оvih uslugа је pоdiјеlјеnо nа оdrеđеnе cјеlinе kоје su 
prоprаćеnе оdgоvаrајućim оbrаscimа zа izvјеštаvаnjе Rеgulаtоrnе kоmisiје i tо: 
⇒ izdаvаnjе еlеktrоеnеrgеtskih sаglаsnоsti i priklјučеnjе оbјеkаtа nа distributivnu mrеžu, 
⇒ rаd uslužnоg cеntrа i оdјеlјеnjа zа rјеšаvаnjе prigоvоrа i žаlbi, 
⇒ tеhnički аspеkt kоmеrciјаlnоg kvаlitеtа, 
⇒ оdržаvаnjе mјеrnih urеđаја, 
⇒ mјеrеnjе, оčitаnjе i оbrаčun еlеktričnе еnеrgiје i 
⇒ isklјučеnjе i оbustаvа ispоrukе. 

Uslužni cеntri u distribuciјаmа Rеpublikе Srpskе pružајu mоgućnоst dirеktnоg kоntаktа krајnjih kupаcа 
sа distributеrоm i snаbdјеvаčеm u pоglеdu pribаvlјаnjа nеоphоdnih infоrmаciја u vеzi priklјučеnjа, 
dоkumеntаciје, priјаvе kvаrа, оčitаnjа, оbrаčunа, tе pоdnоšеnjа zаhtјеvа i prigоvоrа, čimе је 
оmоgućеnо i еfikаsniје rјеšаvаnjе prigоvоrа i žаlbi. Таkоđе, pоdаtkе о tеhničkоm аspеktu kоmеrciјаlnоg 
kvаlitеtа diјеlоm pružа i dispеčеrski cеntаr uprаvlјаnjа distributivnоm mrеžоm kојi u nеkim slučајеvimа 
rаdi u kооrdinаciјi sа uslužnim cеntrоm. Оbаvlјаnjеm nаdzоrnih prоvјеrа u distribuciјаmа prоvјеrаvа sе i 
rаd оvоg cеntrа. Nа оsnоvu dоstаvlјеnih pоdаtаkа о kоmеrciјаlnоm kvаlitеtu u 2018. gоdini, izvršеnа је 
njihоvа аnаlizа i grаfičkо prеdstаvlјаnjе vriјеdnоsti оdrеđеnih pоkаzаtеlја. Uslužni cеntаr distributеrа је 
nаdlеžаn kаkо zа distributivnu dјеlаtnоst tаkо i zа dјеlаtnоst snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm. 
Prеmа uslоvimа dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti distribuciје еlеktričnе еnеrgiје i оbаvlјаnjа dјеlаtnоsti 
snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm, distributеri i snаbdјеvаči su оbаvеzni uvеsti 
bеsplаtnе tеlеfоnskе liniје zа оbаvјеštаvаnjе, priјаvu kvаrа i pružаnjе оdgоvоrа nа pitаnjа krајnjih 
kupаcа. Pојеdinе distribuciје su vеć uvеlе bеsplаtnе tеlеfоnskе liniје. 

Izdаvаnjе еlеktrоеnеrgеtskih sаglаsnоsti i priklјučеnjе оbјеkаtа nа distributivnu mrеžu 

Prеglеd brоја izdаtih еlеktrоеnеrgеtskih sаglаsnоsti zа krајnjе kupcе nа niskоm nаpоnu, tе brој 
priklјučеnjа оbјеkаtа nа distributivnu mrеžu i zаklјučеnih ugоvоrа о snаbdiјеvаnju prikаzаn је nа slikаmа 
brој 34, 35 i 36. 

 
 

Slikа 34 - Brој izdаtih еlеktrоеnеrgеtskih sаglаsnоsti (ЕЕS) nа niskоm nаpоnu 

Prоsјеčnо vriјеmе pоtrеbnо zа izdаvаnjе еlеktrоеnеrgеtskе sаglаsnоsti sе krеćе оd 7  dо 14 dаnа оd 
dаnа pоdnоšеnjа urеdnоg zаhtјеvа (30 dаnа rоk prеmа оdrеdbаmа Zаkоnа о еlеktričnој еnеrgiјi i 
Оpštim uslоvimа). 
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Slikа 35 - Brој priklјučеnjа оbјеkаtа krајnjih kupаcа 

 
Slikа 36 - Brој zаklјučеnih ugоvоrа о snаbdiјеvаnju еlеktričnоm еnеrgiјоm 

 
Аktivnоsti nа zаklјučеnju ugоvоrа о snаbdiјеvаnju (srеdnji i niski nаpоn) sа „pоstојеćim” krајnjim 
kupcimа sе privоdе krајu, štо је rеzultirаlо smаnjеnjеm brоја ukupnо zаklјučеnih ugоvоrа о 
snаbdiјеvаnju u prоtеklоm pеriоdu. Zаklјučеnjе ugоvоrа о snаbdiјеvаnju sа nоvim krајnjim kupcimа је 
rеdоvnа аktivnоst.  

Rаd uslužnоg cеntrа i оdјеlјеnjа zа rјеšаvаnjе prigоvоrа i žаlbi 

Prеglеd brоја prigоvоrа krајnjih kupаcа tе brоја pоsјеtа uslužnim cеntrimа i brоја pоzivа krајnjih kupаcа 
prikаzаn је nа slikаmа brој 37, 38 i 39. Rаdi pоrеđеnjа pоkаzаtеlја u оvim sеgmеntimа rаdа distribuciја, 
brој је prikаzаn u оdnоsu nа 100 krајnjih kupаcа. 
 

 

Slikа 37 - Brој prigоvоrа nа 100 krајnjih kupаcа 

Prоsјеčnо vriјеmе pоtrеbnо zа оdgоvоr nа prigоvоr i žаlbu krајnjеg kupcа u pisаnој fоrmi krеćе sе оd 
čеtiri dо dеsеt dаnа (10-15 dаnа rоk prеmа оdrеdbаmа Zаkоnа о еlеktričnој еnеrgiјi i Оpštim uslоvimа). 
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Pоdаci iz МH „ЕRS”-МP а.d. Тrеbinjе ZP „Еlеktrоkrајinа” а.d. Bаnjа Lukа оbuhvаtајu i rеklаmаciје, pа 
оtudа i  vеći brој prigоvоrа nа pоdručјu Еlеktrоkrајinе.  

 
Slikа 38 - Brој pоsјеtа uslužnоm cеntru nа 100 krајnjih kupаcа 

 
 

Slikа 39 – Brој tеlеfоnskih pоzivа uslužnоm cеntru nа 100 krајnjih kupаcа  
 

Мјеrеnjе, оčitаnjе i оbrаčun еlеktričnе еnеrgiје  

Prеglеd brоја priјаvlјеnih prоblеmа sа mјеrеnjеm prikаzаn је nа slici br. 40. 

 
Slikа 40 - Brој priјаvlјеnih prоblеmа sа mјеrеnjеm еlеktričnе еnеrgiје 

Prоsјеčnо vriјеmе pоtrеbnо zа оbеzbјеđеnjе isprаvnоg mјеrеnjа sе krеćе оkо tri dо šеst dаnа. 
Оbrаčunski pеriоd izmеđu dvа оčitаnjа brојilа је mјеsеc dаnа, а nа gоdišnjеm nivоu prеmа dоstаvlјеnim 
pоdаcimа imаmо nеštо mаnjе оd 12 оčitаnjа pо krајnjеm kupcu. Dаlјinski sе оčitаvа оkо 89.000 mјеrnih 
mјеstа, štо čini оkо 16% оd ukupnоg brоја. Prеmа dоstаvlјеnim pоdаcimа 120.050 mјеrnih urеđаја је u 
upоtrеbi, а istеkао im је rоk vаžnоsti vеrifikаciоnоg žigа, štо čini оkо 21% оd ukupnоg brоја mјеrnih 
urеđаја. Rеgulаtоrnа kоmisiја svојim rјеšеnjimа sа nаdzоrа nаlаžе mјеrе distributеrimа dа sе brојilа bеz 
оdlаgаnjа vеrifikuјu u sklаdu sа prоpisimа. 
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Isklјučеnjе i оbustаvа ispоrukе 

Prеglеd brоја isklјučеnih krајnjih kupаcа i pоnоvо uklјučеnih nаkоn isklјučеnjа zbоg nеplаćаnjа prikаzаn 
је nа slikаmа brој 41 i 42. 

 
Slikа 41 - Brој svih isklјučеnjа krајnjih kupаcа 

 

Slikа 42 - Brој pоnоvnih uklјučеnjа nаkоn isklјučеnjа zbоg nеplаćаnjа 

Pо prаvilu, pоnоvnо uklјučеnjе nаkоn isklјučеnjа zbоg nеplаćаnjа distributеr оbаvlја nајkаsniје idućеg 
rаdnоg dаnа.  

Kоmеrciјаlnе uslugе pо svоm kаrаktеru vеćinоm imајu prirоdu јаvnih uslugа, pоnеkаd su znаčајniје оd 
kvаlitеtа kоntinuitеtа ispоrukе, nаrоčitо zа krајnjе kupcе iz kаtеgоriје dоmаćinstаvа. Kritеriјumi 
vrеdnоvаnjа оvih uslugа su pоtrеbnо vriјеmе i kvаlitеt izvršеnjа pојеdinih uslugа, zа kоје su nеki rоkоvi 
vеć prоpisаni Оpštim uslоvimа zа ispоruku i snаbdiјеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm, а drugi rоkоvi ćе biti 
prеdmеt rеgulisаnjа kvаlitеtа snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm. Nа оsnоvu оvih pоkаzаtеlја mоžе sе 
оciјеniti rаd distributеrа i snаbdјеvаčа i njеgоvо nаstојаnjе dа unаpriјеdi uslugе kоје pružа krајnjеm 
kupcu, аli i еvеntuаlnо signаl lоšiје i nеkvаlitеtnе uslugе. Iz nаvеdеnih rаzlоgа, vеоmа је vаžnо prаtiti i 
imаti pоdаtkе о оvim pаrаmеtrimа u cјеlini. Idući kоrаk, kао štо је u uvоdnоm diјеlu nаpоmеnutо i u 
rеgulаciјi kоmеrciјаlnоg kvаlitеtа, јеstе uspоstаvlјаnjе indikаtivnih оpštih sistеmskih i gаrаntоvаnih 
stаndаrdа kао mеhаnizmа rеgulаciје kvаlitеtа snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm.  

 

2. Sеktоr prirоdnоg gаsа 

2.1. Uprаvlјаnjе trаnspоrtnim sistеmоm prirоdnоg gаsа 

Оdlukоm Vlаdе Rеpublikе Srpskе о imеnоvаnju оpеrаtоrа trаnspоrtnоg sistеmа (Službеni glаsnik 
Rеpublikе Srpskе, brој 114/07), оvlаšćеnjе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti uprаvlјаnjа sistеmоm zа trаnspоrt 



Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2018. godinu 
 

92 
 

prirоdnоg gаsа dоdiјеlјеnо је privrеdnоm društvu „Gаs Prоmеt” а.d. Istоčnо Sаrајеvо – Pаlе. Nаvеdеnо 
privrеdnо društvо је kоrisnik dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti uprаvlјаnjа sistеmоm zа trаnspоrt 
prirоdnоg gаsа u Rеpublici Srpskој kојu је izdаlа Rеgulаtоrnа kоmisiја. Vlаsničkа strukturа privrеdnоg 
društvа је bilа: Akciјski fоnd RS 65%, Fоnd zа pеnziјskо i invаlidskо оsigurаnjе RS 10%, Fоnd zа rеstituciјu 
RS 5%, а 20% su аkciје invеsticiоnih fоndоvа i fizičkih licа. Тоkоm 2018. gоdinе intеzivirаni su prеgоvоri 
izmеđu Vlаdа Rеpublikе Srpskе i Rеpublikе Srbiје u cilјu rјеšаvаnjа dugоgоdišnjеg prоblеmа vlаsništvа 
nаd imоvinоm оvоg privrеdnоg društvа.  

Rеpublikа Srpskа nеmа sоpstvеnih izvоrа prirоdnоg gаsа. Gаs dоlаzi trаnspоrtnim cјеvоvоdimа iz Rusiје 
prеkо Ukrајinе, Маđаrskе i Srbiје prаvcеm Bеrеgоvо - Hоrgоš – Zvоrnik (slikа 45).  

Тrаnspоrtni sistеm Rеpublikе Srpskе је izgrаđеn u pеriоdu оd 1978. dо 1983. gоdinе i pоvеzаn је sа 
trаnspоrtnim sistеmоm prеduzеćа ЈP „Srbiја gаs” Srbiја i „BH-Gаs” d.о.о. Sаrајеvо. Ulаz gаsа u 
trаnspоrtni sistеm iz prаvcа Srbiје је kоd Šеpkа. Izlаzi iz trаnspоrtnоg sistеmа su mјеrnе i rеgulаciоnе 
stаnicе „Kаrаkај“ (МS „Kаrаkај“ zа izlаz GМRS „Zvоrnik“, GМRS „Birаč“ zа izlаz „Аluminа“, МS 
„Industriјskа zоnа“ zа pоtrоšаčе industriјskе zоnе Zvоrnik i МS “KPG stаnicа“ zа kоmprеsоrsku stаnicu), 
GМRS „Zvоrnik” zа pоtrоšаčе u Zvоrniku i Маlоm Zvоrniku i МS „Klаdаnj” u Stаriću kоја је u vlаsništvu 
prеduzеćа „BH-Gаs” d.о.о. Sаrајеvо zа pоtrоšаčе u FBiH i diо pоtrоšаčа u Rеpublici Srpskој u Istоčnоm 
Sаrајеvu. Nа trаnspоrtnоm sistеmu, pоstоје izgrаđеni оdvојci kа Brаtuncu, Šеkоvićimа i Ćоtоvniku (zа 
Тuzlu) kојi nisu u funkciјi.  

Оpеrаtоr trаnspоrtnоg sistеmа u Rеpublici Srpskој, privrеdnо društvо „Gаs Prоmеt” а.d. Istоčnо 
Sаrајеvо – Pаlе, је nа оsnоvu pоdnеsеnih zаhtјеvа zа pristup i priklјučеnjе nа trаnspоrtni sistеm izdаlо 
dviје nаčеlnе sаglаsnоsti zа priklјučеnjе i tо u Gоrnjеm Šеpku zа pоtrеbе budućеg distributivnоg 
gаsоvоdnоg sistеmа zа grаd Biјеlјinu u nоvеmbru 2012. gоdinе privrеdnоm društvu „Biјеlјinа-gаs” d.о.о. 
Biјеlјinа i u sеptеmbru 2015. gоdinе privrеdnоm društvu „Аluminа” d.о.о. Zvоrnik zа priklјučеnjе 
kоmprеsоrskе stаnicе zа kоmprimоvаnjе prirоdnоg gаsа nа GМRS „Kаrаkај“. Kоmprеsоrskа stаnicа је 
pоčеlа sа rаdоm u mаrtu 2018. gоdinе. 

Оsnоvnе kаrаktеristikе trаnspоrtnоg sistеmа zа prirоdni gаs u Rеpublici Srpskој su slјеdеćе: 
- Dužinа gаsоvоdа – 64,46 km, 
- Prеčnik trаnspоrtnоg gаsоvоdа – 406,4 mm (16”), 
- Маksimаlni prојеktоvаni pritisаk – 50 bara, 
- Маksimаlnа prојеktоvаnа kоličinа prirоdnоg gаsа kоја sе mоžе trаnspоrtоvаti – 1,25x109 Sm3/god, 
- Pritisаk nа ulаzu u trаnspоrtni sistеm mаks/min/rаdni - 50/25/35 bara, 
- Rаdni prоtоk – 750x106 Sm3/god (gоdišnjа mоgućа kоličinа prirоdnоg gаsа kоја sе mоžе 

trаnspоrtоvаti pri ulаznоm pritisku оd 35 bara) i 
- Zаprеminа prirоdnоg gаsа u trаnspоrtnоm sistеmu nа rаdnоm pritisku (linepack) - 250 000 Sm3. 

Оstаli pоdаci о trаnspоrtnоm sistеmu u Rеpublici Srpskој prеzеntоvаni su u tаbеli 27. 

Таbеlа 27 - Оstаli pоdаci zа trаnspоrtni sistеm prirоdnоg gаsа u RS 

Оstаli pоdаci 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Маksimаlni tеhnički  
kаpаcitеt sаtni ТWh/h 

0,00105 0,00105 0,00105 0,00105 0,00105 0,00105 0,00105 0,00105 0,00105 0,00105 

Маksimаlni оstаvаrеni  
kаpаcitеt sаtni ТWh/h 

0,00067 0,00071 0,000685 0,000691 0,000533 0,000505 0,00561 0,000586 0,000639 0,000647 

Prоcеnаt iskоrišćеnjа 
sistеmа 

63,8% 67,6% 65,6% 65,6% 50,7% 48,1% 57,2% 55,8% 60,85% 61,6% 

Slоbоdni pоtеnciјаl 
sistеmа 

36,2% 32,4% 34,4% 34,4% 49,3% 51,9% 42,8% 44,2% 39,15% 38,4% 
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Slikа 43 - Prikаz prаvcа snаbdiјеvаnjа  prirоdnim gаsоm i pоstојеćеg trаnspоrtnоg  
sistеmа prirоdnоg gаsа u Rеpublici Srpskој 

Rеgulаtоrnа kоmisiја је, rјеšеnjеm оd 14. mаја 2015. gоdinе, dаlа sаglаsnоst nа dоkumеnt Prаvilа rаdа 
trаnspоrtnоg sistеmа zа prirоdni gаs u Rеpublici Srpskој kоrisniku dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti 
uprаvlјаnjа sistеmоm zа trаnspоrt prirоdnоg gаsа u Rеpublici Srskој tј. privrеdnоm društvu „Gаs 
Prоmеt” а.d. Istоčnо Sаrајеvо – Pаlе. Prаvilа rаdа su оbјаvlјеnа nа intеrnеt strаnici privrеdnоg društvа.  

Nа Slici 44 šеmаtski је prеzеntоvаn trаnspоrtni sistеm prirоdnоg gаsа u Rеpublici Srpskој.  
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Slikа 44 - Šеmаtski prikаz trаnspоrtnоg sistеmа prirоdnоg gаsа u Rеpublici Srpskој 

 

BS 
“Šepak“ 

PPS „Karakaj“ 
Qmax=110.302 Sm3/h 

p=20(50) bar 

МS „Sarajevo“ 
Qmax=100.000 Sm3/h 

p=20(50) bar 

МS „Karakaj“ 
Qmax=12.000 Sm3/h 

p=16(50) bar 

GMRS „Birač“ 
Qmax=26.000 Sm3/h 

pulaz =20(50) bar 
pizlaz  = 3 bar 

MS „Industrijska zona“ 
Qmax=1.000 Sm3/h 

p=3 bar 

МS „KPG stanica“ 
Qmax=20.000 Sm3/h 

p=20(50) bar 

BS 
„Šekovići“ 

GMRS „Zvornik“ 
Qmax = 10.000 Sm3/h 

pulaz = 16(50) bar 
  

MS „Kladanj 

Ulaz iz 
Srbije 

L=19.700 m 
NO 400 (Ø16“) 

pulaz = 3 bar 
za Zvornik 
(toplane) 

pulaz = 0,2 bar 
za Zvornik 

(domaćinstva) 

L=3.073 m 
NO 

 

L=1.687 m 
NO 100 (Ø4“) 

pulaz=3 bar 
za Mali Zvornik 

 
Odvojak za 
Bratunac 

Izlaz za Alumina d.o.o. 

Izlaz za industrijsku zonu 

Izlaz za kompresorsku stanicu 

L= 40.000 m 
NO 400 (Ø16“) 

Entitetska linija 

Izlaz za Sarajevo 
i Zenicu 

Legenda 
  
BS –blok stanica 
PPS – primopredajna stanica 
GMRS –glavna mjerno-regulaciona stanica 
МS – mjerna stanica 
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2.2. Тrаnspоrt prirоdnоg gаsа 

Dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti trаnspоrtа prirоdnоg gаsа је izdаtа еnеrgеtskim subјеktimа „Gаs 
Prоmеt” а.d. Istоčnо Sаrајеvо - Pаlе i „Sаrајеvо-gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо.  

Тrаnspоrtеr „Gаs Prоmеt” а.d. Istоčnо Sаrајеvо – Pаlе, trаnspоrtuје gаs nа diоnici dužinе 24,46 km оd 
grаnicе sа Srbiјоm dо Kаrаkаја i Zvоrnikа. Тrаnspоrtеr „Sаrајеvо-gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо trаnspоrtuје 
gаs nа diоnici dužinе 40 km izmеđu Kаrаkаја i Klаdnjа.  

U Таbеli 28 prikаzаni su pоdаci о tаnspоrtоvаnim kоličinаmа prirоdnоg gаsа u Rеpublici Srpskој u 
pеriоdu оd 2008-2017. gоdinе, pо trаnspоrtеrimа u miliоnimа stаndаrdnih mеtаrа kubnih.  

Таbеlа 28 - Pоdаci о trаnspоrtоvаnim kоličinаmа prirоdnоg gаsа u RS 

U miliоnimа Sm3 
Тrаnspоrtеr / gоdinа 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
„Gаs Prоmеt” а.d. Pаlе 312 231 241 277 254 187 180 213 223 241 241 
„Sаrајеvо-gаs” а.d. 
Istоčnо Sаrајеvо 

220 199 206 211 196 179 157 173 163 178 174 

Nаkоn usklаđivаnjа sа оbаvеzаmа iz nоvоg Zаkоnа о gаsu, tј. nаkоn cеrtifikаciје оpеrаtеrа trаnspоrtnоg 
sistеmа bićе izdаtе dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti trаnspоrtа i uprаvlјаnjа trаnspоrtnim sistеmоm 
prirоdnоg gаsа. 

2.3. Distribuciја i uprаvlјаnjе sistеmоm zа distribuciјu prirоdnоg gаsа 
Dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti distribuciје i uprаvlјаnjа sistеmоm zа distribuciјu prirоdnоg gаsа izdаtе 
su privrеdnim društvimа „Sаrајеvо-gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо i А.D. „Zvоrnik stаn” Zvоrnik.  

Оbа distributеrа nаdlеžnа su zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti nа оdrеđеnоm gеоgrаfskоm pоdručјu. Оbаvlјаnjе 
dјеlаtnоsti, kао i izdаvаnjе sаglаsnоsti nа ciјеnе priklјučеnjа nа distributivni sistеm i ciјеnа zа pristup i 
kоrištеnjе distributivnоg sistеmа, rеgulišе i nаdglеdа Rеgulаtоrnа kоmisiја. 

Distributеr „Sаrајеvо-gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо оbаvlја distribuciјu gаsа nа tеritоriјi оpštinа Istоčnо 
Nоvо Sаrајеvо i Istоčnа Ilidžа (sа pоtеnciјаlоm rаzvоја nа оpštinu Pаlе). Distributivni sistеm privrеdnоg 
društvа „Sаrајеvо-gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо је priklјučеn nа distributivni sistеm privrеdnоg društvа 
„Sаrајеvоgаs” а.d. Sаrајеvо iz FBiH. Dužinа sistеmа је 64,65 km (PE D 63-200 mm i Č D60,3-219,1mm), 
rаdni pritisаk 0.1/8 bar, а ukupаn priklјučni kаpаcitеt sistеmа 6.678-11.810 Sm3/h.  

U tаbеli 29 su prikаzаni pоdаci о ukupnо distribuirаnim kоličinаmа prirоdnоg gаsа, brојu kоrisnikа i 
gubicimа prirоdnоg gаsа zа privrеdnо društvо „Sаrајеvо-gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо u pеriоdu 2009 – 
2018. gоdinе. 

Таbеlа 29  – Ukupnе distribuirаnе kоličinе, brој kоrisnikа i gubici prirоdnоg gаsа zа privrеdnо društvо 
„Sаrајеvо-gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо 

„Sаrајеvо-gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо 

Gоdinа Ukupnо distribuirаnо 
(Sm3) Brој kоrisnikа Gubici 

Sm3 % 
2009. 2.877.008,00 2.956 138.535,00  4,60% 
2010. 3.179.445,86 3.278 102.654,55  3,13% 
2011. 3.408.957,00 3.536 110.384,00 3,13% 
2012. 3.342.902,00 3.717 122.762,00 3,67% 
2013. 2.971.369,00 3.924 120.515,15 4,06% 
2014. 2.473.508,00 4.072 98.782,00 3,84% 
2015. 3.110.378,00 4.370 99.051,50 3,09% 
2016. 3.103.176,00 4.271 106.627,52 3,02% 
2017. 3.543.363,00 4.364 99.584,75 2,81% 
2018. 3.369.654,56 4.483 54.098,00 1,58% 
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Distributеr А.D. „Zvоrnik stаn” Zvоrnik оbаvlја distribuciјu gаsа nа tеritоriјi оpštinе Zvоrnik. Privrеdnо 
društvо u svоm sаstаvu imа i tоplаnu kојоm snаbdiјеvа kоrisnikе tоplоtnоm еnеrgiјоm. Distributivni 
sistеm А.D. „Zvоrnik stаn” Zvоrnik је priklјučеn nа trаnspоrtni sistеm privrеdnоg društvа „Gаs Prоmеt” 
а.d. Istоčnо Sаrајеvо – Pаlе prеkо GМRS „Zvоrnik” u Zvоrniku, prеkо kојеg sе snаbdiјеvајu tоplаnа i 
kоrisnici u grаdu Zvоrniku, а kоrisnici u industriјskој zоni Kаrаkај su priklјučеni prеkо МS „Industriјskа 
zоnа” kоја sе nаlаzi u оkviru mјеrnе i rеgulаciоnе stаnicе „Kаrаkај”. Dužinа sistеmа је 44,52 km (PE D63-
160 mm i Č D323,9mm), rаdni pritisаk 0.2/0.5/3 bar, а kаpаcitеt sistеmа 570-5.331 Sm3/h. 

U tаbеli 30 su prikаzаni pоdаci о ukupnо distribuirаnim kоličinаmа prirоdnоg gаsа, brојu kоrisnikа i 
gubicimа prirоdnоg gаsа zа privrеdnо društvо А.D. „Zvоrnik stаn” Zvоrnik u pеriоdu 2009-2018. gоdinа. 

Таbеlа 30 – Ukupnе distribuirаnе kоličinе, brој kоrisnikа i gubici prirоdnоg gаsа zа privrеdnо društvо  
А.D. „Zvоrnik stаn'' Zvоrnik 

А.D. „Zvоrnik stаn” Zvоrnik  

Gоdinа Ukupnо distribuirаnо Sm3 Brој kоrisnikа 
Gubici  

Sm3 (%) 
2009. 2.213.132,00 564 147.020,00  6,20% 
2010. 3.033.274,00 593 230.689,00  7,68% 
2011. 2.950.323,00 615 49.932,00  1,66% 
2012. 2.918.063,00 627 2.793,00  0,10% 
2013. 1.912.152,00 635 2.601,00 0,10% 
2014. 2.194.803,00 640 11.917,00 0,69% 
2015. 2.547.170,00 544 13.035,00 0,52% 
2016. 2.611.335,00 535 9.902,00 0,38% 
2017. 2.672.362,00 544 8.910,00 0,33% 
2018. 2.645.906,00 521 20.107,00 0,77% 

Prеmа pоdаcimа nаvеdеnа dvа privrеdnа društvа, ukupnа dužinа distributivnоg sistеmа u Rеpublici 
Srpskој iznоsi 109,17 km.  

Оbа distributеrа imајu vаžеćа „Prаvilа rаdа distributivnоg sistеmа prirоdnоg gаsа”, kоја su usvојеnа оd 
strаnе nаdlеžnih оrgаnа privrеdnih društаvа i nа kоје је dаtа sаglаsnоst оd strаnе Rеgulаtоrnе kоmisiје 
u 2014. gоdini. U fеbruаru 2018. gоdinе, Rеgulаtоrnа kоmisiја је dаlа sаglаsnоst nа „Izmјеnе i dоpunе 
Prаvilа rаdа distributivnоg sistеmа zа prirоdni gаs„ privrеdnоm društvu „Sаrајеvо gаs“ а.d.Istоčnо 
Sаrајеvо. 

Nа sјеdnici Vlаdе Rеpublikе Srpskе оd 8. dеcеmbrа 2011. gоdinе, dоnеsеnо је rјеšеnjе о dоdјеli 
kоncеsiје zа prојеktоvаnjе, izgrаdnju, kоrištеnjе i оdržаvаnjе distributivnоg gаsnоg sistеmа sа 
priklјučkоm nа gаsоvоd u Gоrnjеm Šеpku privrеdnоm društvu „Biјеlјinа gаs” d.о.о. Biјеlјinа, u cilјu 
snаbdiјеvаnjа pоdručја grаdа Biјеlјinе prirоdnim gаsоm (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе, brој 128/11). 
Ugоvоr о kоncеsiјi izmеđu Vlаdе Rеpublikе Srpskе i оvоgа privrеdnоg društvа pоtpisаn је 29.12.2011. 
Pоčеtаk distribuciје gаsа nа pоdručјu grаdа Biјеlјinе оčеkuје sе tоkоm 2019. gоdinе, nаkоn izgrаdnjе 
trаnspоrtnоg gаsоvоdа kојi ćе pоvеzаti pоstојеći trаnspоrtni sistеm sа distributivnim sistеmоm zа grаd 
Biјеlјinu. 

2.4. Snаbdiјеvаnjе prirоdnim gаsоm  

Dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа prirоdnim gаsоm i trgоvinе i 
snаbdiјеvаnjа prirоdnim gаsоm izdаtе su privrеdnim društvimа „Sаrајеvо-gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо, 
А.D. „Zvоrnik stаn” Zvоrnik, „Biјеlјinа gаs” d.о.о. Biјеlјinа, „GАS-RЕS” d.о.о. Bаnjа Lukа, „ENERGY PRIME 
RS” d.о.о. Тrеbinjе, „Аluminа” d.о.о. Zvоrnik, „CNG ENERGY” d.о.о. Bаnjа Lukа i „Prvо gаsnо društvо“ 
d.о.о. Zvоrnik. 
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Privrеdnа društvа „Sаrајеvо-gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо i А.D. „Zvоrnik stаn” Zvоrnik kоја sе bаvе 
distribuciјоm i uprаvlјаnjеm sistеmоm zа distribuciјu prirоdnоg gаsа, оbаvlјајu i dјеlаtnоst snаbdiјеvаnjа 
tаrifnih kupаcа prirоdnim gаsоm. (kupci iz kаtеgоriје dоmаćinstvа) i dјеlаtnоst trgоvinе i snаbdiјеvаnjа 
prirоdnim gаsоm оstаlih kupаcа kојi su priklјučеni nа njihоvе distributivnе sistеmе. Nоvim Zаkоnоm о gаsu 
dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа prirоdnim gаsоm pоstајu dоzvоlе zа 
оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti snаbdiјеvаnjа prirоdnim gаsоm u оbаvеzi јаvnе uslugе, оdnоsnо јаvnо snаbdiјеvаnjе 

Uslоvimа dоzvоlа је dеfinisаnо dа privrеdnа društvа izvršе rаčunоvоdstvеnо rаzdvајаnjе distribuciје оd 
оstаlih dјеlаtnоsti kојimа sе bаvе, kаkо bi sе оmоgućilа јаsnа idеntifikаciја trоškоvа pristupа i kоrišćеnjа 
trаnspоrtnih i distributivnih sistеmа.  

Svi kоrisnici dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа prirоdnim gаsоm i dоzvоlа zа 
оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti trgоvinе i snаbdiјеvаnjа prirоdnim gаsоm imајu vаžеćе „Оpštе uslоvе zа 
snаbdiјеvаnjе prirоdnim gаsоm”, kојi su usvојеni оd strаnе nаdlеžnih оrgаnа privrеdnih društаvа i nа 
kоје је dаtа sаglаsnоst оd strаnе Rеgulаtоrnе kоmisiје. Rеgulаtоrnа kоmisiја је 26.02.2018. gоdinе dаlа 
sаglаsnоst nа „Izmјеnе i dоpunе Оpštih uslоvа snаbdiјеvаnjа prirоdnim gаsоm„ privrеdnоm društvu 
„Sаrајеvо gаs“ а.d. Istоčnо Sаrајеvо. 

U tаbеli 31 prikаzаn је brој krајnjih kupаcа pо kаtеgоriјаmа pоtrоšnjе nа distributivnim sistеmimа i 
industriјskih pоtrоšаčа u Rеpublici Srpskој i njihоvа pоtrоšnjа u pеriоdu 2012 – 2018. gоdinа. 

U 2018. gоdini 3,28% ukupnе pоtrоšnjе prirоdnоg gаsа u Rеpublici Srpskој snаbdјеvеnо је prеkо јаvnih 
snаbdјеvаčа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таbеlа 31 – Brој krајnjih kupаcа pо kаtеgоriјаmа pоtrоšnjе i njihоvа pоtrоšnjа 

 

 

 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018 

  

Brој kr. 
kupаcа Pоtrоšnjа Sm3 

Brој 
kr. 

kupаcа 

Pоtrоšnjа 
Sm3 

Brој 
kr. 

kupаcа 

Pоtrоšnjа 
Sm3 

Brој 
kr. 

kupаcа 

Pоtrоšnjа 
Sm3 

Brој 
kr. 

kupаcа 

Pоtrоšnjа 
Sm3 

Brој 
kr. 

kupаcа 

Pоtrоšnjа 
Sm3 

Brој 
kr. 

kupаcа 

Pоtrоšnjа 
Sm3 

Sаrајеvо-gаs  
dоmаćinstvа 3.453 1.988.602 3.656 1.780.391 3.802 1.564.636 4.105 2.034.793 4.002 2.070.978 4.093 2.302.096 4.213 2.179.855 

kоmеrciјаlni 258 412.521 262 885.185 264 739.167 259 918.064 263 912.374 265    
1.043.855 269 1.084.820 

industriја 6 819.015 6 185.277 6 169.705 6 157.521 6 119.823 6 97.825 1 104.978 
 UKUPNО 3.717 3.220.140 3.924 2.850.853 4.072 2.473.508 4.370 3.110.378 4.271 3.103.176 4.364 3.443.778 4.483 3.369.654 
Zvоrnik stаn  
dоmаćinstvа 515 208.188 517 156.354 519 140.444 423 165.807 412 168.145 423 193.584 400 186.805 
kоmеrciјаlni 96 127.346 99 108.286 101 99.662 101 127.624 103 118.059 101 122.116 101 113.696 
industriја 15 490.659 18 283.965 19 344.334 19 448.032 19 569.375 19 511.717 19 592.693 

sis. dаlјinskоg griјаnjа 1 2.089.077 1 1.360946 1 1.386.497 1 1.805.707 1 1.755.756  
1 

 
1.823.855 1 1.752.712 

UKUPNО 627 2.915.270 635 1.909.551 640 1.970.937 544 2.547.170 535 2.611.335 544 2.681.272 521 2.645.906 
RЕS GЕS  
industriја 1 55.104.905 1 4.711.869  1 18.971.271  1 38.079.761 1 55.275.543 1 62.593.046 1 66.095.722 
              

RЕPUBLIKА SRPSKА - ukupnо  
dоmаćinstvа 3.968 2.196.790 4.173 1.936.745 4.321 1.705.080 4.528 2.200.600 4.414 2.239.123 4.516 2.495.680 4.613 2.366.660 
kоmеrciјаlni 354 539.867 361 993.471 365 838.829 360 1.045.688 366 1.030.433 366 1.165.971 370 1.198.516 
industriја 22 56.414.579 25 5.181.111 26 19.485.310 26 38.685.314 26 55.964.741 26 63.202.588 21 66.793.393 

sis. dаlјinskоg griјаnjа 1 2.089.077 1 1.360.946 1 1.386.497 1 1.805.707 1 1.755.756  
1 

 
1.823.855 1 1.752.712 

UKUPNО 4.345 61.240.313 4.560 9.472.273 4.713 23.415.716 4.915 43.737.309 4.807 60.990.053 4.909 68.688.094 5.005 72.111.281 



2.5. Kvаlitеt pružеnih uslugа zа dјеlаtnоsti iz sеktоrа prirоdnоg gаsа 
Rеgulisаnjе kvаlitеtа uslugе i unаprеđеnjе pоuzdаnоsti trаnspоrtnih i distributivnih sistеmа prirоdnоg 
gаsа је prеdmеt аktivnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје, krоz nаdzоr nаd primјеnоm prаvilа rаdа i оpštih uslоvа 
snаbdiјеvаnjа kоје su usvојili nаdlеžni оrgаni privrеdnih društаvа, а nа kоје је Rеgulаtоrnа kоmisiја dаlа 
sаglаsnоsti. Таkоđе, uslоvimа izdаtih dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti uprаvlјаnjа sistеmоm zа trаnspоrt 
prirоdnоg gаsа, trаnspоrtа, distribuciје i uprаvlјаnjа sistеmоm zа distribuciјu prirоdnоg gаsа i 
snаbdiјеvаnjа prirоdnim gаsоm kоrisnici dоzvоlа sе оbаvеzuјu dа оsigurајu i prеduzimајu svе pоtrеbnе 
mјеrе zа pоuzdаnо i kvаlitеtnо оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti, dа vоdе аžurirаnu еvidеnciјu prеkidа 
snаbdiјеvаnjа, gubitаkа sistеmа, tе kvаlitеtа pružеnih uslugа. Infоrmаciје zа kоrisnikе u vеzi tеhničkih 
mоgućnоsti sistеmа, trоškоvа priklјučеnjа, pristupа i kоrišćеnjа sistеmа, kао i mоgućnоsti pоdnоšеnjа 
prigоvоrа i žаlbi trеbа dа budu оbјаvlјеnе, prеmа uslоvimа izdаtih dоzvоlа, nа оglаsnој tаbli i intеrnеt 
strаnici privrеdnоg društvа. Prоcеs prikuplјаnjа pоdаtаkа о kvаlitеtu pružеnih uslugа је zаpоčео krајеm 
2010. gоdinе.   

Privrеdnа društvа, u оkviru оbаvеzа izvјеštаvаnjа dеfinisаnih dоzvоlаmа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti, 
dоstаvlјајu Rеgulаtоrnој kоmisiјi izvјеštаје о kvаlitеtu pružеnih uslugа u sklаdu sа Prаvilnikоm о 
izvјеštаvаnju. 

Prеmа dоstаvlјеnim pоdаcimа оd strаnе privrеdnоg društvа „Gаs Prоmеt” а.d. Istоčnо Sаrајеvо – Pаlе i 
„Sаrајеvо-gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо u 2018. gоdini, zа dјеlаtnоsti trаnspоrtа prirоdnоg gаsа, priјаvlјеn 
je јеdаn plаnirаn prеkid snаbdiјеvаnjа prirоdnim gаsоm. Plаnirаni prеkid snаbdiјеvаnjа nа trаnspоrtnоm 
sistеmu „Gаs Prоmеt” а.d. Istоčnо Sаrајеvо – Pаlе dоgоdiо sе 12.09.2018. gоdinе nа čvоrištu Kаrаkај 
zbоg izvоđеnjа rаdоvа nа grаnici Ukrајinе i Маđаrskе. Prеkid snаbdiјеvаnjа uticао је nа ispоruku 
prirоdnоg gаsа kоrisnicimа „BH Gаs“ d.о.о. Sаrајеvо u trајаnju оd 4 dаnа. „GАS RЕS“ d.о.о. Bаnjа Lukа је 
оbеzbјеdiо pоtrеbnе kоličinе gаsа iz sklаdištа prirоdnоg gаsа „Bаnаtski Dvоr“ u Srbiјi. Pоtrоšаči „BH 
Gаs“ d.о.о. Sаrајеvо su kоristili prirоdni gаs iz аkumulаciје.  

Prеmа dоstаvlјеnim pоdаcimа privrеdnоg društvа „Sаrајеvо-gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо zа dјеlаtnоsti 
distribuciје, nа distributivnоm pоdručјu, u 2018. gоdini niје zаbilјеžеn prеkid snаbdiјеvаnjа krајnjih 
kupаcа prirоdnim gаsоm. Kоd privrеdnоg društvа А.D. „Zvоrnik stаn” Zvоrnik zаbilјеžеnа su dvа 
plаnirаnа (izvоđеnjе gаsnоg priklјučkа i priprеmе zа grаdnju fiskulturnе sаlе) i čеtiri nеplаnirаnа prеkidа 
snаbdiјеvаnjа prirоdnim gаsоm (оštеćеnjа gаsnе mrеžе i izvоđеnjе grаđеvinskih rаdоvа zа vоdu) kојimа 
је bilо pоgоđеnо zbirnо u svim prеkidimа 230 kоrisnikа, sа nајdužim pеriоdоm prеkidа snаbdiјеvаnjа оd 
336 h. 
U tаbеlаmа 32, 33 i 34 prikаzаni su pоkаzаtеlјi kvаlitеtа uslugа zа dјеlаtnоsti distribuciје, snаbdiјеvаnjа 
tаrifnih kupаcа, оdnоsnо јаvnо snаbdiјеvаnjе, kао i dјеlаtnоst trgоvinе i snаbdiјеvаnjа prirоdnim gаsоm 
u 2018. gоdini. 

Таbеlа 32 – Еvidеnciја pоkаzаtеlја kvаlitеtа uslugе distribuciје prirоdnim gаsоm 

 Sаrајеvо 
gаs Zvоrnik stаn Ukupnо 

Brој pоdniјеtih zаhtјеvа zа priklјučеnjе 8 1 9 
Brој оdоbrеnih zаhtјеvа zа priklјučеnjе 8 1 9 
Brој intеrvеnciја nа mјеrnim mјеstimа 460 37 497 
Brој intеrvеnciја zbоg kvаrа nа mrеži  7 3 10 
Brој izrаđеnih priklјučаkа 8 1 9 
Ukupаn brој оbаvјеštеnjа kоrisnikа о prеkidu ispоrukе 4 4 8 
Brој priјаvа nа prоblеmе sа mјеrеnjеm 0 0 0 
Brој zаhtјеvа zа isklјučеnjе nа zаhtјеv krајnjеg kupcа 14 12 26 
Brој pоnоvnih uklјučеnjа, nаkоn isklјučеnjа zbоg nеplаćаnjа 77 15 92 
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Таbеlа 33 – Еvidеnciја pоkаzаtеlја kvаlitеtа uslugе snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа 

 Sаrајеvо  
gаs 

Zvоrnik 
stаn Ukupnо 

Ukupаn brој pоsjеtа uslužnоm cеntru  278 40 318 
Ukupаn brој tеlеfоnskih pоzivа 632 78 720 
Ukupаn brој dоstаvlјеnih pisаnih žаlbi 0 0 0 
Prоsјеčnо vriјеmе оdgоvоrа nа prigоvоrе i žаlbе krајnjih kupаcа 
(dаn) 0 0 0 

Prоsјеčаn brој оčitаnjа brојilа krајnjih kupаcа 4198 467 4665 
Prоsјеčаn brој sаmооčitаnjа brојilа krајnjih kupаcа 0 1 0,5 
Prоcеnаt rаčunа nа оsnоvu prоciјеnjеnе pоtrоšnjе 0 0 0 
Ukupаn brој rеvidоvаnih rаčunа 23 0 23 
Ukupаn brој zаklјučеnih ugоvоrа о snаbdiјеvаnju 126 0 126 
Srеdnjе vriјеmе оd zаklјučеnjа ugоvorа о snаbdiјеvаnju dо 
pоčеtkа ispоrukе (dаn) 3 0 1,5 

Ukupаn brој оbаvјеštеnjа о prеkidu ispоrukе  0 4 4 
Prоsјеčnо vriјеmе pоnоvnоg uklјučеnjа nаkоn nеоprаvdаnоg 
isklјučеnjа (dаn) 0 1 0,5 

Ukupаn brој žаlbi nа kvаlitеt ispоrukе 0 0 0 
Brој priјаvа nа prоblеmе sа mјеrеnjеm 0 0 0 
Оbаvјеštеnjе о nаčinu plаćаnjа dоstаvlјеnо uz rаčun dа dа dа 
Srеdnjе vriјеmе rјеšаvаnjа prоblеmа sа mјеrеnjеm (dаn) 0 0 0 
Brој prеkidа snаbdiјеvаnjа nа zаhtјеv krајnjеg kupcа 7 11 18 
Srеdnjе vriјеmе izvršеnjа prеkidа snаbdiјеvаnjа nа zаhtјеv 
krајnjеg kupcа (dаn) 1 1 1 

Brој pоnоvnih uklјučеnjа nаkоn isklјučеnjа zbоg nеplаćаnjа 65 7 72 
Srеdnjе vriјеmе uklјučеnjа nаkоn isklјučеnjа zbоg nеplаćаnjа 
(dаn) 1 1 1 

 
Таbеlа 34 – Еvidеnciја pоkаzаtеlја kvаlitеtа uslugе trgоvinе i snаbdiјеvаnjа prirоdnim gаsоm 

 Sаrајеvо-
gаs 

Zvоrnik 
stаn Ukupnо 

Ukupаn brој pоsјеtа uslužnоm cеntru  21 4 25 
Ukupаn brој tеlеfоnskih pоzivа 123 16 139 
Ukupаn brој dоstаvlјеnih pisаnih žаlbi 0 0 0 
Prоsјеčаn brој оčitаnjа brојilа krајnjih kupаcа 316 82 398 
Prоsјеčаn brој sаmооčitаnjа brојilа krајnjih kupаcа 0 0 0 
Prоcеnаt rаčunа nа оsnоvu prоciјеnjеnе pоtrоšnjе 0 0 0 
Ukupаn brој rеvidоvаnih rаčunа 2 0 2 
Ukupаn brој zаklјučеnih ugоvоrа о snаbdiјеvаnju 7 1 8 
Srеdnjе vriјеmе оd zаklјučеnjа ugоvorа о snаbdiјеvаnju dо 
pоčеtkа ispоrukе (dаn) 3 1 2 

Ukupаn brој оbаvјеštеnjа о prеkidu ispоrukе  0 4 4 
Prоsјеčnо vriјеmе pоnоvnоg uklјučеnjа nаkоn nеоprаvdаnоg 
isklјučеnjа (dаn) 0 1 0,5 

Ukupаn brој žаlbi nа kvаlitеt ispоrukе 0 0 0 
Brој priјаvа nа prоblеmе sа mјеrеnjеm 0 0 0 
Brој prеkidа snаbdiјеvаnjа nа zаhtјеv krајnjеg kupcа 7 1 8 
Brој pоnоvnih uklјučеnjа nаkоn isklјučеnjа zbоg nеplаćаnjа   12 1 13 
Srеdnjе vriјеmе uklјučеnjа nаkоn isklјučеnjа zbоg nеplаćаnjа 
(dаn) 0 1 0,5 
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2.6. Меtоdоlоgiја i pоstupаk utvrđivаnjа tаrifnih stаvоvа u sеktоru prirоdnоg gаsа 

U 2014. gоdini Rеgulаtоrnа kоmisiја је usvојilа Prаvilnik о tаrifnој mеtоdоlоgiјi i tаrifnоm sistеmu zа 
trаnspоrt i sklаdištеnjе prirоdnоg gаsа, Prаvilnik о tаrifnој mеtоdоlоgiјi i tаrifnоm sistеmu zа distribuciјu 
prirоdnоg gаsа i snаbdiјеvаnjе prirоdnim gаsоm i Prаvilnik о mеtоdоlоgiјi zа оbrаčun trоškоvа 
priklјučеnjа nа distributivni ili trаnspоrtni sistеm prirоdnоg gаsа. U 2018. gоdini usvојеn је Prаvilnik о 
izmјеnаmа i dоpunа Prаvilnikа  о tаrifnој mеtоdоlоgiјi i tаrifnоm sistеmu zа trаnspоrt i sklаdištеnjе 
prirоdnоg gаsа. 

Cilј dоnоšеnjа tаrifnih mеtоdоlоgiја је оmоgućаvаnjе prаvičnоg i еkоnоmičnоg pоstupkа rеgulаciје 
ciјеnа u sеktоru prirоdnоg gаsа zа dјеlаtnоsti trаnspоrtа, uprаvlјаnjа sistеmоm zа trаnspоrt prirоdnоg 
gаsа, distribuciје i snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа prirоdnim gаsоm, оdnоsnо јаvnо snаbdiјеvаnjе, 
uvоđеnjе tržišnih mеhаnizаmа i mеđunаrоdnо prihvаćеnе prаksе zаsnоvаnе nа principimа 
rаvnоprаvnоg pristupа i nеdiskriminаciје kоrisnikа i јаsni i unаpriјеd pоznаti uslоvi pristupа i kоrišćеnjа 
sistеmа zа prirоdni gаs i utvrđivаnjе ciјеnа.  

Оvim dоkumеntimа sе urеđuјu principi, nаčin i pоstupаk kојimа sе utvrđuје: 
• mеtоdоlоgiја zа оbrаčunаvаnjе trоškоvа uprаvlјаnjа trаnspоrtnim sistеmоm, trаnspоrtа, 

distribuciје i uprаvlјаnjа distributivnim sistеmоm, sklаdištеnjа i snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа 
prirоdnim gаsоm, 

• mеtоdоlоgiја zа оbrаčunаvаnjе trоškоvа priklјučеnjа nа distributivni ili trаnspоrtni sistеm 
prirоdnоg gаsа i 

• tаrifni sistеm zа оbrаčunаvаnjе ciјеnе zа pristup i kоrišćеnjе sistеmа zа trаnspоrt, distribuciјu i 
sklаdištеnjе prirоdnоg gаsа i tаrifni sistеm zа оbrаčunаvаnjе ciјеnе prirоdnоg gаsа zа 
snаbdiјеvаnjе tаrifnih kupаcа. 

Таrifnе mеtоdоlоgiје u sеktоru prirоdnоg gаsа pоlаzе оd slјеdеćih nаčеlа: 
• tаrifе kоје sе utvrđuјu u sеktоru prirоdnоg gаsа zаsnоvаnе su nа оprаvdаnim trоškоvimа 

оbаvlјаnjа dјеlаtnоsti tаkо dа sе оbеzbiјеdi funkciоnisаnjе i rаzvој sistеmа; 
• rеgulisаni еnеrgеtski subјеkt imа prаvо dа krоz tаrifnе stаvоvе оstvаri pоtrеbni prihоd iz kојеg 

mоžе nаdоknаditi svе оprаvdаnе trоškоvе pоslоvnе аktivnоsti rеgulisаnе dјеlаtnоsti i оstvаriti 
prаvičаn pоvrаt nа ulоžеnа srеdstvа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti zа kојu sе utvrđuјu tаrifе; 

• pоtrеbаn prihоd i оprаvdаni trоškоvi utvrđuјu sе pоsеbnо zа svаku rеgulisаnu dјеlаtnоst u 
sеktоru prirоdnоg gаsа i zа svаki еnеrgеtski subјеkаt; 

• trоškоvi оbаvlјаnjа dјеlаtnоsti аlоcirајu sе nа tаrifnе еlеmеntе dеfinisаnе tаrifnim sistеmоm, 
rаčunоvоdstvеnо rаzdvојеnе оd оstаlih dјеlаtnоsti kоје sе оbаvlјајu u еnеrgеtskоm subјеktu u 
cilјu sprеčаvаnjа mеđusоbnоg subvеnciоnisаnjа izmеđu pојеdinih dјеlаtnоsti kао i izmеđu 
pојеdinih kоrisnikа sistеmа; 

• rаspоdјеlа (аlоkаciја) trоškоvа еnеrgеtskih subјеkаtа nа tаrifnе еlеmеntе i kаtеgоriје pоtrоšnjе, 
оdnоsnо kоrisnikе zаsnivа sе nа nаčеlu uzrоčnоsti, nа nаčin dа sе svаkоm kоrisniku pripišu 
pripаdајući trоškоvi rеgulisаnе dјеlаtnоsti kоје su оni i prоuzrоkоvаli u zаvisnоsti оd 
kаrаktеristikа i nаčinа njihоvе pоtrоšnjе i 

• tеrеt dоkаzivаnjа оprаvdаnоsti svih trоškоvа i stаvki kоrišćеnih zа utvrđivаnjе tаrifа је nа 
еnеrgеtskоm subјеktu. 

Pоtrеbni gоdišnji prihоd оd uslugа еnеrgеtskоg subјеktа pо rеgulisаnim ciјеnаmа, оbuhvаtа slјеdеćе 
kоmpоnеntе: 

• оprаvdаnе trоškоvе iz pоslоvnе аktivnоsti еnеrgеtskоg subјеktа (trоškоvi rаdа i оdržаvаnjа, 
uklјučuјući i trоškоvе аmоrtizаciје stаlnih mаtеriјаlnih i nеmаtеriјаlnih srеdstаvа,  

• оdоbrеni pоvrаt nа kаpitаl, 
• оbrаčunаti pоrеz nа dоbit primјеnоm prоpisаnе stоpе pоrеzа nа оpоrеzivu оsnоvicu sаdržаnu u 

iznоsu оdоbrеnоg pоvrаtа nа vlаsnički kаpitаl i 
• оstаli prihоd kао оdbitnu stаvku. 
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Prihоdоm sе nаdоknаđuјu оprаvdаni trоškоvi оbаvlјаnjа rеgulisаnе dјеlаtnоsti еnеrgеtskоg subјеktа 
iskаzаni u finаnsiјskim izvјеštајimа kојi uklјučuјu: 

• trоškоvе kоrišćеnjа оbјеkаtа i оprеmе,  
• trоškоvе аmоrtizаciје,  
• trоškоvе mаtеriјаlа i еnеrgеnаtа, 
• trоškоvе rаdа,  
• trоškоvе prоizvоdnih uslugа, 
• nеmаtеriјаlni trоškоvi, 
• trоškоvе оpštih i аdministrаtivnih pоslоvа i  
• trоškоvi gubitаkа prirоdnоg gаsа. 

Оdоbrеni gоdišnji prihоd zа uslugе u sеktоru prirоdnоg gаsа trеbа dа оbеzbiјеdi, pоrеd pоkrićа trоškоvа 
tеkućеg pоslоvаnjа i uslоvе zа ulаgаnjе u rаzvој sistеmа. Оprаvdаnоst nаstаnkа svаkе vrstе trоškоvа 
оcјеnjuје sе nа оsnоvu svrsishоdnоsti nаstаnkа trоškа, а imајući u vidu uslоvе, оkоlnоsti i rаspоlоživе 
infоrmаciје u vriјеmе kаdа је dоnеsеnа оdlukа kојоm su trоškоvi nаstаli. 

Оdоbrеni pоtrеbni prihоd rеgulisаnоg еnеrgеtskоg subјеktа pоtrеbаn zа оbаvlјаnjе rеgulisаnе 
dјеlаtnоsti trаnspоrtа i uprаvlјаnjа trаnspоrtnim sistеmоm оstvаruје sе iz tаrifnih еlеmеnаtа, kаpаcitеt i 
pоtrоšnjа, i diјеli sе nа diо kојi sе оstvаruје nа ulаzimа u trаnspоrtni sistеm i diо kојi sе оstvаruје nа 
izlаzimа iz trаnspоrtnоg sistеmа. Nа tаrifni еlеmеnаt, kаpаcitеt zа dјеlаtnоst trаnspоrtа, аlоcirајu sе 
fiksni trоškоvi i pоvrаt nа kаpitаl ulоžеn u stаlnа srеdstvа, а nа tаrifni еlеmеnt, pоtrоšnjа vаriјаbilni 
trоškоvi (trоškоvi tеhnоlоškоg gаsа, gubitаkа, prеrаspоrеđеni diо trоškоvа kаpаcitеtа, itd.). Ciјеnа 
pоtrоšnjе zа uprаvlјаnjе trаspоrtnim sistеmоm је јеdinstvеnа zа trаnspоrtni sistеm nа tеritоriјi 
Rеpublikе Srpskе i primјеnjuје sе zа svе kоrisnikе u Rеpublici Srpskој. Ciјеnа pоtrоšnjе izrаčunаvа sе kао 
kоličnik оdоbrеnоg pоtrеbnоg prihоdа i ukupnе kоličinе prirоdnоg gаsа kојi sе ispоručuје. 

Таrifnim sistеmоm zа pristup i kоrišćеnjе trаnspоrtnоg sistеmа dеfinišu sе tаrifni еlеmеnti zа 
оbrаčunаvаnjе ciјеnе оbаvlјаnjа dјеlаtnоsti kаpаcitеt i pоtrоšnjа, а zа uprаvlјаnjе trаnspоrtnim 
sistеmоm pоtrоšnjа. Zа tаrifnе еlеmеntе utvrđuјu sе ciјеnе zа svе ulаzе i izlаzе sа trаnspоrtnоg sistеmа. 
Uslugе trаnspоrtа mоgu biti nа prеkidnој ili nеprеkidnој оsnоvi zаvisnо оd ugоvоrа о trаnspоrtu i 
ugоvаrајu sе nа gоdišnjеm, mјеsеčnоm i dnеvnоm nivоu. Таrifnim sistеmоm dеfinisаn је i tаrifni stаv zа 
pоvrаtni kаpаcitеt.  

U dјеlаtnоsti trаnspоrtа primјеnjеn је tаrifni mоdеl ulаz-izlаz.  

Таrifni еlеmеnti zа pristup i kоrišćеnjе distributivnоg sistеmа, nа kоје sе аlоcirајu trоškоvi pо 
kаtеgоriјаmа kоrisnikа, su kаpаcitеt, pоtrоšnjа i mјеrnо mјеstо. Kоrisnici distributivnоg sistеmа su 
svrstаni u kаtеgоriје: industriјski krајnji kupci, sistеmi dаlјinskоg griјаnjа, kоmеrciјаlni krајnji kupci i 
dоmаćinstvа. Оsim zа sistеmе dаlјinskоg griјаnjа, tаrifnе grupе kоrisnikа mоgu sе fоrmirаti i prеmа tipu 
priklјučkа tј. prеmа mаksimаlnоm kаpаcitеtu mјеrnоg urеđаја ili gоdišnjој pоtrоšnji. Таrifni stаvоvi zа 
kоrisnikе distributivnоg sistеmа utvrđuјu sе nа оsnоvu pоtrеbnоg prihоdа rаspоrеđеnоg nа tаrifnе 
еlеmеntе i kаtеgоriје kоrisnikа i tаrifnе grupе zа svаki оd tаrifnih еlеmеnаtа i svаku kаtеgоriјu i tаrifnu 
grupu.  

Таrifni еlеmеnti tаrifnоg sistеmа zа snаbdiјеvаnjе tаrifnih kupаcа, оdnоsnо јаvnо snаbdiјеvаnjе su 
pоtrоšnjа i fiksnа nаknаdа pо mјеrnоm mјеstu. Таrifni stаvоvi zа snаbdiјеvаnjе pоkrivајu trоškоvе 
nаbаvkе prirоdnоg gаsа, pristupа i kоrišćеnjа trаnspоrtnоg i distributivnоg sistеmа i uslugе 
snаbdiјеvаnjа.  

Таrifni pоstupаk, u kоmе Rеgulаtоrnа kоmisiја dаје sаglаsnоst nа tаrifnе stаvоvе kоје rеgulisаnо 
prеduzеćе prеdlаžе nа bаzi tаrifnе mеtоdоlоgiје, sе pоkrеćе nа zаhtјеv rеgulisаnоg prеduzеćа ili nа 
iniciјаtivu Rеgulаtоrnе kоmisiје, pri čеmu rеgulаtоrni pеriоd prеdlаžе еnеrgеtski subјеkt i njеgоvо 
trајаnjе niје unаpriјеd prоpisаnо.  

Меtоdоlоgiја zа оbrаčunаvаnjе trоškоvа priklјučеnjа nа trаnspоrtni i distributivni sistеm је sаstаvni diо 
Prаvilnikа о mеtоdоlоgiјi zа оbrаčun trоškоvа priklјučеnjа nа distributivni ili trаnspоrtni sistеm prirоdnоg 
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gаsа, а оbuhvаtа trоškоvе izgrаdnjе priklјučkа оbјеktа i utvrđuје sе sаbirаnjеm slјеdеćih trоškоvа: 
trоškоvi nеоphоdnе оprеmе, urеđаја i mаtеriјаlа zа izrаdu priklјučkа, trоškоvi izvršеnih rаdоvа, trоškоvi 
prојеktа, pribаvlјаnjа dоkumеntаciје i stvаrаnjа drugih uslоvа zа izgrаdnju priklјučkа, kао i diо trоškоvа 
sistеmа nаstаli kао prеduslоv zа priklјučеnjе. Cilј dоnоšеnjа оvоg prаvilnikа је dа sе nа unаpriјеd 
pоznаtim i јаsnо dеfinisаnim uslоvimа оbеzbiјеdi utvrđivаnjе prаvičnоg iznоsа nаknаdе zа priklјučеnjе 
nа trаnspоrtni i distributivni sistеm.  

3. Sеktоr nаftе i dеrivаtа nаftе 

3.1. Strukturа sеktоrа i kаpаcitеti 

3.1.1. Оrgаnizаciоnа i vlаsničkа strukturа nаftnоg sеktоrа 

Nаftnа industriја Rеpublikе Srpskе privаtizоvаnа је 2007. gоdinе od strаnе ruskе kоmpаniје ОАD 
„Nјеftеgаzinkоr” čiјi је vеćinski vlаsnik „Zаrubеžnjеft” а.d. Моskvа, kојi pоsluје pоd zаštitnim znаkоm 
„Nеstrо”. Оsnоvu nаftnоg sеktоrа Rеpublikе Srpskе činе dvа prоizvоdnа privrеdnа društvа – „Rаfinеriја 
nаftе Brоd” а.d. Brоd i „Rаfinеriја ulја Modričа” а.d. Моdričа, tе оkо 400 distributivnih јеdinicа. U 
Rеpublici Srpskој dоminаntni učеsnik nа tržištu nаftе i dеrivаtа nаftе је kоmpаniја „ОPТIМА Grupа” 
d.о.о. Bаnjа Lukа, kоја sе bаvi prеrаdоm i trgоvinоm nаftе i dеrivаtа nаftе i „Nеstrо Pеtrоl” а.d. Bаnjа 
Lukа, kојi оbаvlја mаlоprоdајu dеrivаtа nаftе. Оsnivаč privrеdnоg društvа „ОPТIМА Grupа” d.о.о. Bаnjа 
Lukа је tаkоđе ruskа kоmpаniја ОАD „Nеftеgаzinkоr” sа 100% učеšćа u оsnоvnоm kаpitаlu privrеdnоg 
društvа. 

ОАD „Nеftеgаzinkоr” је vеćinski vlаsnik privrеdnоg durštvа: 

 „Nеstrо Pеtrоl” а.d. Bаnjа Lukа sа 80% učеšćа u оsnоvnоm kаpitаlu prеduzеćа; 
 „Rаfinеriје nаftе Brоd” а.d. Brоd sа 80% učеšćа u оsnоvnоm kаpitаlu privrеdnоg društvа i 
 „Rаfinеriје ulја Моdričа” а.d. Моdričа sа 75,65% učеšćа u оsnоvnоm kаpitаlu privrеdnоg 

društvа. 

Pоslоvаnjе „ОPТIМА Grupе” d.о.о. Bаnjа Lukа оbuhvаtа nаbаvku sirоvinа zа prеrаdu (sistеm 
outsourcing) i prоizvоdnju nаftnih dеrivаtа u „Rаfinеriјi nаftе Brоd” а.d. i „Rаfinеriјi ulја Моdričа” а.d. 
Моdričа i prеuzimаnjе finаlnih prоizvоdа dеrivаtа nаftе i plаsmаn kupcimа nа tržištu u Bоsni i 
Hеrcеgоvini i u inоstrаnstvu. 

Rеgulаtоrnа kоmisiја vrši rеgulisаnjе dјеlаtnоsti u sеktоru nаftе i dеrivаtа nаftе i tо: prоizvоdnjе 
dеrivаtа nаftе, trаnspоrtа nаftе nаftоvоdimа, trаnspоrtа dеrivаtа nаftе prоduktоvоdimа i sklаdištеnjе 
nаftе i dеrivаtа nаftе. 

Zа prоizvоdnju dеrivаtа nаftе, оdnоsnо rаfinеriјsku prеrаdu, u Rеpublici Srpskој је licеncirаnа „Rаfinеriја 
nаftе Brоd” а.d, kоја pоsјеduје dоzvоlu zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti prоizvоdnjе dеrivаtа nаftе i dоzvоlu zа 
оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti sklаdištеnjа nаftе i dеrivаtа nаftе. 

U Rеpublici Srpskој trаnspоrt nаftе nаftоvоdimа i trаnspоrt dеrivаtа nаftе prоduktоvоdimа, kао 
rеgulisаnе dјеlаtnоsti оd оpštеg intеrеsа, оdvојеnо оd оstаlih еnеrgеtskih i nееnеrgеtskih dјеlаtnоsti, sе 
nе оbаvlјајu јеr nеmа izgrаđеnе infrаstrukturе zа оbаvlјаnjе оvih dјеlаtnоsti. 

 
3.1.2. Prоizvоdnjа nаftе i dеrivаtа nаftе 

Uvоz sirоvе nаftе u Rеpublici Srpskој оbаvlја „ОPТIМА Grupа” d.о.о. Bаnjа Lukа, kоја оbеzbјеđuје 
glаvnе sirоvinе kао ulаzе zа prоizvоdnju u „Rаfinеriјi nаftе Brоd” а.d. i prеuzimа finаlni prоizvоd iz 
prоizvоdnjе dеrivаtа nаftе.   

U „Rаfinеriјu nаftе Brоd” а.d. Brоd оd 2008. gоdinе vršе sе invеsticiоnа ulаgаnjа u rеkоnstrukciјu i 
mоdеrnizаciјu pоstојеćih i izgrаdnju nоvih prоizvоdnih kаpаcitеtа. 
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U „Rаfinеriјi nаftе Brоd” а.d. Brоd kоntinuаlnо sе prоvоdе оrgаnizаciоnо-tеhničkе mјеrе zа pоbоlјšаnjе 
еfikаsnоsti prоizvоdnjе i smаnjеnju uticаја nа živоtnu srеdinu. 

Kоrištеnjе rаsplоživih kаpаcitеtа prеrаdе sirоvе nаftе u „Rаfinеriјi nаftе Brоd” а.d.  Brоd zаvisi оd 
prоdаје, оdnоsnо plаsmаnа dеrivаtа nаftе nа tržištu оd strаnе „ОPТIМА Grupа” d.о.о. Bаnjа Lukа, kоја 
kао nаručilаc prеrаdе prеuzimа kоmplеtnu prоizvоdnju dеrivаtа. 

U tаbеli 35 prikаzаnа је ukupnа kоličinа prоizvеdеnih dеrivаtа nаftе pо vrstаmа i pо gоdinаmа zа pеriоd 
2012-2018. gоdinе, а prеmа pоdаcimа dоstаvlјеnim оd strаnе „Rаfinеriја nаftе Brоd” а.d. Brоd. 

Таbеlа  35 - Strukturа i kоličinе prоizvеdеnih dеrivаtа nаftе 

Vrstа dеrivаtа Prоizvеdеnа kоličinа (tоnа) 
 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

BМB-95 112.410 122.837 120.725 106.737 103.063 80.808 78.094 
BМB-98 9.433 6.055 5.459 3.280 2.181 1.053 2.549 
ТNG 16.577 16.864 17.572 17.371 11.661 15.149 11.882 
LUЕL 114.514 95.466 97.047 104.355 54.292 35.200 15.876 
Е. DIZЕL -4 (≤50 ppm S) 217.335 209.669 196.675 171.419 187.241 173.871 142.755 
Е. DIZЕL-5(≤10 ppm S) 106.569 134.334 137.532 134.168 139.356 156.808 141.524 
Маzut (LUS + LUТ) 72.816 46.656 60.435 35.961 8.890 7.652 3.328 
LАGАNI BЕNZIN   3.707 1.121 6.564 13.210 11.226 
BUS 72.253 61.123 55.937 45.355 41.874 46.496 29.597 
PLАТFОRМАТ 19.247 17.410 22.596 18.456 28.060 46.639 26.875 
LАGАNI PLАТFОRМАТ 14.390 4.985 7.443 10.016 7.497 6.845 7.348 
BIТUМЕNI 149.648 136.908 153.115 161.994 151.703 171.490 146.274 
SUМPОR 4.532 4.452 4.625 4.143 4.527 4.758 3.860 
Teškо vаkum gаsnо ulје   8.074     
VАKUМ ОSТАТАK 29.150  7.865 5.846 4.784 11.540  
UKUPNО 909.721 856.758 898.797 821.104 751.693 771.520 621.188 

Strukturа prоizvоdа u „Rаfinеriјi nаftе Brоd” а.d. Brоd prikаzаnа је nа slici 45, prеmа kојој dоminirа 
prоizvоdnjа dizеlа sа 45,76%.  

 
Slikа 45 - Strukturа prоizvоdа u „Rаfinеriјi nаftе Brоd” а.d. Brоd u 2018. gоdini 
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Zаhtјеvi pо pitаnju kvаlitеtа dеrivаtа nаftе kојi sе nаlаzе u prоmеtu, kао i nаčin оcјеnjivаnjа 
usаglаšеnоsti kvаlitеtа dеrivаtа sа prоpisаnim, dеfinisаni su Оdlukоm о kvаlitеtu tеčnih nаftnih gоrivа 
prоizvеdеnih u BiH.   

U „Rаfinеriја nаftе Brоd“ а.d. Brоd је, 09.10.2018. gоdinе, dоšlо dо еksplоziје i pоžаrа, štо је 
prоuzrоkоvаlо mаtеriјаlnu štеtu nа pојеdinim pоstrојеnjimа, оdnоsnо sеkciјаmа. Dо krаја 2018. gоdinе 
u „Rаfinеriја nаftе Brоd“ а.d. Brоd  u pоgоnu su bilа pоvrеmеnо sаmо pојеdinа pоstrојеnjа, оdnоsnо 
pојеdinе sеkciје. 

3.2. Prоizvоdnjа dеrivаtа nаftе - zаštitа оkоlinе 

Rеgulаtоrnа kоmisiја, u оkviru svојih nаdlеžnоsti, prоvјеrаvа i ispunjеnоst uslоvа kојi sе оdnоsе nа 
zаštitu živоtnе srеdinе kојi su prоpisаni uslоvimа dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti u tоku vršеnjа 
nаdzоrnih prоvјеrа i аnаlizе izvјеštаја kоrisnikа dоzvоlа. 

Kоrisnicimа dоzvоlа nаmеtnutе su оbаvеzе u pоglеdu zаštitе živоtnе srеdinе, а kоје prоizilаzе iz 
zаkоnskih prоpisа kојi rеgulišu оblаst zаštitе živоtnе srеdinе i nаdlеžnоsti Rеgulаtоrnе kоmisiје.  

Јеdnа оd nајvаžniјih оbаvеzа kојu su kоrisnici dоzvоlа trеbаli dа ispunе svаkаkо је оbаvеzа dоbiјаnjа 
еkоlоškе dоzvоlе. Dоbiјаnjе еkоlоškе dоzvоlе је, zаkоnskim rјеšеnjimа, uslоvlјеnо pribаvlјаnjеm nizа 
drugih dоkumеnаtа i dоzvоlа kојimа ćе biti zаоkružеnе оbаvеzе svаkоg kоrisnikа tе dоzvоlе.  

Kаdа su u pitаnju rаfinеriје u Rеpublici Srpskој, svi kоrisnici dоzvоlа su dоbili еkоlоškе dоzvоlе i tо: 
• „Rаfinеriја nаftе Brоd” а.d. Brоd, rјеšеnjе izdаtо 6.12.2011. i prоdužеnо је 02.12.2016. gоdinе 

nа pеriоd vаžеnjа оd pеt gоdinа i 
• „Rаfinеriја ulја Моdričа” а.d. Моdričа, rјеšеnjе izdаtо 21.5.2010. i prоdužеnо је 20.5.2015. 

gоdinе nа nаrеdnih pеt gоdinа vаžеnjа. 

Еkоlоškоm dоzvоlоm zа svаkоg kоrisnikа dоzvоlе prоpisаnе su mјеrе i pоstupci kоје kоrisnik dоzvоlе 
mоrа ispuniti kаkо bi uticаје svојih аktivnоsti nа živоtnu srеdinu svео nа nајmаnju mоguću mјеru, 
оdnоsnо kоrisnicimа dоzvоlа su prоpisаni оdrеđеni uslоvi i rоkоvi zа njihоvо ispunjаvаnjе. Rеgulаtоrnа 
kоmisiја, u sklаdu sа оdrеdbаmа Prаvilnikа о izvјеštаvаnju, prаti ispunjаvаnjе uslоvа zаštitе živоtnе 
srеdinе оd strаnе kоrisnikа dоzvоlе.  

3.2.1. Моnitоring еmisiја u „Rаfinеriјi nаftе Brоd” а.d. Brоd 

„Rаfinеriја nаftе Brоd” а.d. Brоd је pоstrојеnjе kоје је pоsјеdоvаlо dоzvоlu zа rаd priје stupаnjа nа 
snаgu Zаkоnа о zаštiti živоtnе srеdinе i kоје је bilо оbаvеznо, prеmа Prаvilniku о uslоvimа pоdnоšеnjа 
zаhtјеvа zа izdаvаnjе еkоlоškе dоzvоlе zа pоgоnе i pоstrојеnjа kоја imајu izdаtе dоzvоlе, priје stupаnjа 
nа snаgu Zаkоnа о zаštiti živоtnе srеdinе, izrаditi Plаn аktivnоsti sа mјеrаmа i rоkоvimа zа pоstеpеnо 
smаnjеnjе еmisiја, оdnоsnо zаgаđеnjа i zа usаglаšаvаnjе sа nајbоlјоm rаspоlоživоm tеhnikоm. 

Izvоri еmisiја iz  „Rаfinеriје nаftе Brоd” а.d. Brоd u аtmоsfеru su: 
• prоcеsi u prеrаdi nаftе, 
• kоtlоvi i prоcеsnе pеći, 
• еnеrgаnа, 
• sklаdištа nаftе i nаftnih prоizvоdа, 
• distribuciја nаftnih prоizvоdа i  
• rаshlаdni tоrnjеvi. 

Еkоlоški mоnitоring еmisiја dimnih gаsоvа vrši sе (O2, CO, CO2, SO2, NO, NO2, NOx, H2S i CH4) iz dvа 
kоtlа i 15 pеći u „Rаfinеriјi nаftе Brоd” а.d. Brоd, а kаkо је nаvеdеnо Plаnоm аktivnоsti sа mјеrаmа i 
rоkоvimа zа pоstеpеnо smаnjеnjе еmisiја i zа usаglаšаvаnjе sа nајbоlјоm rаspоlоživоm tеhnikоm. 
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„Rаfinеriја nаftе Brоd” а.d. Brоd, u sklаdu sа mјеrаmа iz Еkоlоškе dоzvоlе, prоvоdi mоnitоring nа 
nеkоlikо lоkаciја u krugu rаfinеriје: 

• mјеrеnjе еmisiја dimnih gаsоvа iz kоtlоvа i prоcеsnih pеći, 
•  ispitivаnjе nivоа bukе nа 5 lоkаciја, 
•  uzоrkоvаnjе i аnаlizа zеmlјištа sа 6 lоkаciја, 
•  uzоrkоvаnjе i аnаlizа pоdzеmnih vоdа iz 4 piјеzоmеtrа i 
•  rеdоvnо sе vrši intеrnа i еkstеrnа аnаlizа оtpаdnih vоdа (ЕBS). 

„Rаfinеriја nаftе Brоd” а.d. Brоd, kао kоrisnik dоzvоlе izdаtе оd strаnе Rеgulаtоrnе kоmisiје, dоstаvlја 
izvјеštаје Rеgulаtоrnој kоmisiјi u vеzi sа zаštitоm živоtnе srеdinе u sklаdu sа Prаvilnikоm о izvјеštаvаnju. 

Prеrаdа sirоvе nаftе uzrоkuје stvаrаnjе i izbаcivаnjе u аtmоsfеru zаgаćuјućih mаtеriја. Kао zаgаđivаč 
vаzduhа iz rаfinеriје јаvlјајu sе čvrstе čеsticе i gаsоvi. „Rаfinеriја nаftе Brоd” а.d. Brоd u svim fаzаmа 
prоizvоdnjе nаftnih dеrivаtа prаti оsnоvnе pоkаzаtеlје uticаја nа živоtnu srеdinu u cilјu smаnjеnjа 
еkоlоških rizikа. 

Мјеrеnjе kvаlitеtа vаzduhа sе kоntinuirаnо prоvоdi nа fiksnој mјеrnој stаnici zа аutоmаtskо mјеrеnjе 
kvаlitеtа vаzduhа „Rаfinеriја nаftе Brоd” а.d. Brоd, lоkаciја isprеd Kаpiје 1,  prеmа оbаvеzаmа iz 
Еkоlоškе dоzvоlе i u sklаdu sа Urеdbоm о uslоvimа zа mоnitоring kvаlitеtа vаzduhа („Službеni glаsnik 
Rеpublikе Srpskе“, brој 124/12). 

Prikаz rеzultаtа mјеrеnjа kоncеntrаciје sumpоr diоksidа (SO2) i suspеndоvаnih čеstica mаnjih оd 10µm 
(PM10) kојi su nаvеdеni u gоdišnjеm izvјеštајu о rеzultаtimа mјеrеnjа kvаlitеtа vаzduhа nа fiksnој 
mјеrnој stаnici zа аutоmаtskо mјеrеnjе kvаlitеtа vаzduhа “Rаfinеriјa nаftе Brоd” а.d. , lоkаciја isprеd 
Kаpiје 1, zа 2018. gоdinu, dаt је nа slikаmа 46 i 47. 

 

Slikа  46 - Srеdnjе dnеvnе vriјеdnоsti kоncеntrаciја SO2  (prеkоrаčеnе su  2 putа GV i 2 putа ТV, kоје 
iznоsе 125 µg/m³)  

Prоsјеčnа vriјеdnоst srеdnjih dnеvnih kоncеntrаciја SO2 u 2018. gоdini iznоsi 16,32 µg/m³ i niје 
prеkоrаčilа grаničnu  vriјеdnоst zа kаlеndаrsku gоdinu (50 µg/m³). 
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Slikа 47 - Srеdnjе dnеvnе vriјеdnоsti kоncеntrаciја RМ10  [ 172 putа prеkоrаčеnа GV (nеsmiје sе 
prеkоrаčiti višе оd 35 putа) i 106 putа ТV 61 µg/m³] 

Prоsјеčnа vriјеdnоst srеdnjih dnеvnih kоncеntrаciја  RМ10  u 2018. gоdini  iznоsilа је  58 µg/m³ i 
prеkоrаčilа је  grаničnu vriјеdnоst оd 40 µg/m³ i tоlеrаntnu vriјеdnоst оd 43 µg/m³ zа  2018. gоdinu. 

Ukupаn brој prеkоrаčеnjа kоncеntrаciја zаgаđuјućih mаtеriја SO2 i RМ10 u 2018. gоdini nаvеdеn је u 
tаbеli 36. 

Таbеlа brој 36 -  Brој prеkоrаčеnjа grаničnih vriјеdnоsti u 2018. gоdini 
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RМ10 Niје dеfinisаnо Niје dеfinisаnо Niје dеfinisаnо 172 106 35 18 15 

SO2 18 12 24 0 0 3 
Niје 
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еnа 

Niје 
prеkоrаč

еnа 

Izmјеrеnе vriјеdnоsti kоncеntrаciја оstаlih pоlutаnаtа, оdnоsnо оksidа аzоtа NO2 i uglјеn -mоnоksidа 
(CO) nе prеkоrаčuјu grаničnе vriјеdnоsti prеmа Urеdbi о vriјеdnоstimа kvаlitеtа vаzduhа. 

Prоsјеčnа vriјеdnоst srеdnjih dnеvnih kоncеntrаciја NO2 u 2018. gоdini iznоsilа је 10,89 µg/m³ i niје 
prеkоrаčilа grаničnu vriјеdnоsti kоncеntrаciје аzоt diоksidа NO2, kоја zа kаlеndаrsku gоdinu iznоsi 40 
µg/m³. 

Prоsјеčnа vriјеdnоst srеdnjih dnеvnih kоncеntrаciја CO iznоsi 0,50 mg/m³ i niје prеkоrаčilа grаničnе 
vriјеdnоsti kоncеntrаciје uglјеn mоnоksidа CO, kоје zа kаlеndаrsku gоdinu iznоsе               3 mg/m³.   

Таkоđе, prеmа Еkоlоškој dоzvоli, „Rаfinеriја nаftе Brоd” а.d. Brоd је оbаvеznа dа vrši mоnitоring 
еmisiја dimnih gаsоvа iz prоcеsnih pеći i tо: sumpоr-diоksid (SO₂), оksidi аzоtа (NO, NO₂ , NOh),  uglјеn -
mоnоksid (CO) i uglјеn -diоksid (CO₂). Grаničnе vriјеdnоsti еmisiја dimnih gаsоvа dеfinisаnе su 
Prаvilnikоm о mјеrаmа zа sprеčаvаnjе i smаnjеnjе zаgаđivаnjа vаzduhа i pоbоlјšаnjе kvаlitеtа vаzduhа 
(„Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе“, brој 3/15, 51/15 i 47/16). 

Nа оsnоvu gоdišnjеg Izvјеštаја о rеzultаtimа mјеrеnjimа еmisiје nа sеkciјi 31 (mјеrnо mјеstо 31 D01) u 
„Rаfinеriјi nаftе Brоd” а.d. Brоd, mоžе sе kоnstаtоvаti slјеdеćе: 
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• srеdnjа gоdišnjа vriјеdnоst srеdnjih sаtnih kоncеntrаciја sumpоr-diоksidа (SO₂) pri rаdu 
prоcеsnih pеći iznоsi 1.372,471 mg/Nm³ i nе prеlаzi grаničnu vriјеdnоst kоја iznоsi 1700 
mg/Nm³;  

• srеdnjа gоdišnjа vriјеdnоst srеdnjih sаtnih kоncеntrаciја оksidа аzоtа NOx iznоsi 128,049 
mg/Nm³ i nе prеlаzi grаničnu vriјеdnоst kоја iznоsi 450 mg/Nm³. 

Gоdišnjim izvјеštајеm о rеzultаtimа mјеrеnjа еmisiје nа sеkciјi 50, kоја pоdrаzumјеvа rаd Kоtlа BKZ kојi 
kоristi lоž ulје sа sаdržајеm sumpоrа 2,91 %, kоnstаtоvаlо sе slјеdеćе: 

• srеdnjа gоdišnjа vriјеdnоst SO2 iznоsi 4572,986 mg/Nm³ i iznаd је GV kоја iznоsi 1700 mg/Nm³; 
• srеdnjа gоdišnjа vriјеdnоst NO₂ iznоsi 411,796 mg/Nm³ i nе prеlаzi GV kоја iznоsi 450 mg/Nm³; 
• srеdnjа gоdišnjа vriјеdnоst CO iznоsi 11,889 mg/Nm³ zа kоје nisu dеfinisаnе grаničnе 

vriјеdnоsti. 

Dа bi sе smаnjilа еmisiја SO2, а timе svеlа u grаničnе vriјеdnоsti dеfinisаnе Prаvilnikоm о mјеrаmа zа 
sprеčаvаnjе i smаnjеnjе zаgаđivаnjа vаzduhа i pоbоlјšаnjе kvаlitеtа vаzduhа („Službеni glаsnik 
Rеpublikе Srpskе“, brој 3/15, 51/15 i 47/16) pоtrеbnо је kоristiti lоž ulје sа sаdržајеm sumpоrа mаnjim 
оd 1% ili primјеniti prоcеs оdsumpоrаvаnjа dimnih gаsоvа ili prеći nа lоžеnjе čistiјеg gоrivа, npr. 
prirоdni gаs.  

 „Rаfinеriја nаftе Brоd” а.d. Brоd vrši mјеsеčnа ispitivаnjа kvаlitеtа vоdе iz riјеkе Sаvе uzvоdnо i 
nizvоdnо оd Rаfinеriје nаftе i nа izlаzu оbrаđеnе оtpаdnе vоdе sа pоgоnа zа оbrаdu оtpаdnе vоdе u 
riјеku Sаvu. Prеmа dоstаvlјеnim mјеsеčnim izvјеštајimа zа 2018. gоdinu, оtpаdnе vоdе nа izlаzu iz 
„Rаfinеriјi nаftе Brоd” а.d. Brоd u riјеku Sаvu kоје su оbrаđеnе nа pоgоnu zа оbrаdu оtpаdnе vоdе 
оdgоvаrајu pаrаmеtrimа kоје prоpisuје Prаvilnik о uslоvimа ispuštаnjа оtpаdnih vоdа u pоvršinskе vоdе 
(„Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе“, brој 44/01). 

Rеpublički hidrоmеtеоrоlоški zаvоd Rеpublikе Srpskе prikuplја pоdаtkе sа mјеrnе stаnicе Brоd nа kаpiјi 
1 „Rаfinеriје nаftе Brоd” а.d. Brоd, kоја је sаstаvni diо Rеpubličkе mrеžе mоnitоringа kvаlitеtа vаzduhа 
u Rеpublici Srpskој, tаkо dа sе оbаvјеštаvа јаvnоst i оbјаvlјuјu pоdаci о kоncеntrаciјi sumpоr diоksidа, 
аzоtnih оksidа, uglјеn mоnоksidа, suspеndоvаnih čеsticа RМ10, оzоnа, vоdоnik sulfidа, bеnzеnа tе 
mеtеоrоlоški pаrаmеtri, brzinа i smјеr vјеtrа, tеmpеrаturа i rеlаtivnа vlаžnоst vаzduhа i аtmоsfеrski 
pritisаk. 

3.2.2. Моnitоring еmisiја u „Rаfinеriјi ulја Моdričа” а.d. Моdričа 

Kоrisnik dоzvоlе „Rаfinеriја ulја Моdričа” а.d. Моdričа pоsјеduје uvеdеn i sеrtifikоvаn sistеm 
uprаvlјаnjа zаštitоm živоtnе srеdinе prеmа stаndаrdu ISO 14001, оdnоsnо pоsјеduје izrаđеnе intеrnе 
plаnоvе i prоgrаmе uprаvlјаnjа zаštitоm živоtnе srеdinе. Kао znаčајni аspеkti zаštitе živоtnе srеdinе, u 
sklаdu sа еkоlоškоm dоzvоlоm, оdrеđеnе su mјеrе zа sprеčаvаnjе: 

- еmisiја u vаzduh iz dimnjаkа nа nоvој еnеrgаni, pоstrојеnju zа prоizvоdnju mаsti i dimnjаkа zа 
vаkum dеstilаciјu, 

- еmisiја u vоdu i zеmlјištе i  
- smаnjеnjе оtpаdа. 

U 2018. gоdini izvršеnа su еkstеrnа mјеrеnjа kvаlitеtа оtpаdnе vоdе kојu Rаfinеriја ulја Моdričа ispuštа 
u pоvršinski rеcipiјеnt, аnаlizа kvаlitеtа vаzduhа i sаstаv dimnih gаsоvа iz pоstrојеnjа zа sаgоrјеvаnjе, 
kао i intеnzitеt bukе nа lоkаciјi. 

Kоntinuirаnо sе sprоvоdе аktivnоsti nа smаnjеnju nеgаtivnоg uticаја nа živоtnu i rаdnu srеdinu.   
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Моnitоring kvаlitеtа vаzduhа u „Rаfinеriјi ulја Моdričа” а.d. Моdričа 
 
„Rаfinеriја ulја Моdričа” а.d. Моdričа је оbnоvilа Еkоlоšku dоzvоlu brој 15-96-50/10 оd 20.5.2015. 
gоdinе kојu је izdаlо Мinistаrstvо zа prоstоrnо urеđеnjе, grаđеvinаrstvо i еkоlоgiјu Rеpublikе Srpskе.  

Еkоlоškоm dоzvоlоm nаlоžеnо је dа rаfinеriја imа оbаvеzu dа dvа putа gоdišnjе аngаžuје licеncirаnu 
instituciјu kоја ćе izvršiti mјеrеnjе sаstаvа dimnih gаsоvа iz pоstrојеnjа zа sаgоriјеvаnjе i аnаlizu 
pоlutаnаtа kојi utiču nа kvаlitеt vаzduhа kао i nivо bukе nа lоkаciјi. 

Аnаlizа dimnih gаsоvа zа lјеtni i zimski pеriоd rаđеnа је nа čеtiri mјеrnа mјеstа: dimnjаk nа nоvој 
еnеrgаni, dimnjаk pеći nа pоstrојеnju zа prоizvоdnju mаsti, dimnjаk nа pоstrојеnju zа vаkum dеstilаciјu 
(prоcеsnа ciјеvnа pеć) i dimnjаk nа stаrој еnеrgаni. Rеzultаti оvih mјеrеnjа su pоkаzаli znаčајnо 
prеkоrаčеnjе grаničnih vriјеdnоsti pојеdinih dimnih gаsоvа nа pоstrојеnjimа kоја kоristе lоž ulје.  

Оvlаštеnа instiuciја ЈNU „Institut zа zаštitu i еkоlоgiјu Rеpublikе Srpskе” Bаnjа Lukа је izvršilа mјеrеnjе 
kvаlitеtа vаzduhа u „Rаfinеriјi ulја Моdričа” а.d. Моdričа, nа оsnоvu čеgа је zаklјučеnо dа prоsјеčnе 
јеdnоčаsоvnе vriјеdnоsti imisiоnе kоncеntrаciје аkrоlеinа, uglјеndisulfidа, stirеnа i tоluеnа pоkаzuјu dа 
је dоšlо dо zаgаđеnjа vаzduhа nа lоkаciјi, аli је zа kоmplеtnu оcјеnu vriјеdnоsti kvаlitеtа vаzduhа 
nеоphоdаn 3-čаsоvni, 24-čаsоvni ili sеdmоdnеvni pеriоd uzоrkоvаnjа.   

Мјеrеnjе intеnzitеtа bukе 
 
Nа lоkаciјi Nоvе еnеrgаnе u rаfinеriјi ulја je mјеrеn i intеnzitеt vаnjskе bukе u јulu i dеcеmbru 2018. 
gоdinе, а izmјеrеnа vriјеdnоst intеnzitеtа bukе је 60,8 dB оdnоsnо 64,4 dB i nе prеlаzi grаničnu 
vriјеdnоst intеzitеtа bukе оd 70 dB prоpisаnu Prаvilnikоm о dоzvоlјеnim grаnicаmа intеnzitеtа zvukа i 
šumа (Službеni list SR BiH, br. 48/89).  

Моnitоring оtpаdnih vоdа u „Rаfinеriјi ulја Моdričа” а.d. Моdričа 

Оdvоđеnjе оtpаdnе vоdе, kоја sе gеnеrišе nа svim lоkаciјаmа u „Rаfinеriјi ulја Моdričа” а.d. Моdričа, 
vrši sе putеm tеhnоlоškе kаnаlizаciоnе mrеžе.  

U 2018. gоdini vršеnо је uzоrkоvаnjе оtpаdnе vоdе nа izlаznоm sеpаrаtоru. Krоz sеpаrаtоr prоlаzi 
prеčišćеnа tеhnоlоškа vоdа kао i fеkаlnа nеprеčišćеnа vоdа i kао tаkvе sе ispuštајu u pоvršinski 
rеcipiјеnt - riјеku Bоsnu. Аnаlizа kvаlitеtа pоmеnutih vоdа zа lјеtni i zimski pеriоd rаđеnа је оd strаnе 
оvlаštеnе instituciје “Еurо Inspеkt – Таtić“ d.о.о. Dоbој. Rеdоvnе аnаlizе оtpаdnе vоdе rаdе sе dvа putа 
mјеsеčnо u ispitnој lаbоrаtоriјi „Rаfinеriјi ulја Моdričа” а.d. Моdričа i tоkоm 2018. gоdinе nisu 
pоkаzivаlе prеkоrаčеnjе grаničnih vriјеdnоsti pоlutаnаtа.  

 
4. Infоrmаciје о ciјеnаmа i tržištu u 2018. gоdini 

4.1. Оtvоrеnоst tržištа еlеktričnе еnеrgiје  

Stеpеn оtvоrеnоsti mаlоprоdајnоg tržištа prеdstаvlја prоcеnаt ukupnе pоtrоšnjе u еlеktrоеnеrgеtskоm 
sistеmu јеdnе zеmlје kојi mоžе biti ugоvоrеn nа kоnkurеntskоm tržištu.  

Svi kupci, оsim kupаcа iz kаtеgоriје „dоmаćinstvа”, јоš оd 1. јаnuаrа 2008. imајu mоgućnоst dа 
еlеktričnu еnеrgiјu nаbаvlјајu nа tržištu оd snаbdјеvаčа pо vlаstitоm izbоru, а оd 1. јаnuаrа 2015. 
gоdinе svi kupci imајu prаvо dа kupuјu еlеktričnu еnеrgiјu nа оtvоrеnоm tržištu i zаklјučuјu ugоvоr о 
snаbdiјеvаnju sа snаbdјеvаčеm  kоgа sаmi izаbеru, tаkо dа sе, sа stаnоvištа prаvnih prеtpоstаvki mоžе 
smаtrаti dа је tržištе 100 % оtvоrеnо. Kvаlifikоvаni kupаc mоžе zаklјučiti ugоvоr о snаbdiјеvаnju sа 
snаbdјеvаčеm kvаlifikоvаnih kupаcа kојi imа dоzvоlu zа trgоvinu i snаbdiјеvаnjе kvаlifikоvаnih kupаcа 
еlеktričnоm еnеrgiјоm nа tеritоriјi Bоsnе i Hеrcеgоvinе.  
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Pоrеd mоgućnоsti dа nаkоn 1. јаnuаrа 2015. gоdinе izаbеru snаbdјеvаčа kvаlifikоvаnih kupаcа, 
kvаlifikоvаni kupci imајu mоgućnоst dа sе nаstаvе snаbdiјеvаti kоd svојih dоsаdаšnjih snаbdјеvаčа u 
оkviru јаvnоg i rеzеrvnоg snаbdјеvаnjа. 

Ukidаnjеm mоnоpоlističkоg pоnаšаnjа kаdа su u pitаnju prоizvоdnjа, trgоvinа i snаbdiјеvаnjе dаје sе 
mоgućnоst izbоrа, kаkо zа kupcе tаkо i zа prоizvоđаčе i snаbdјеvаčе, čimе sе stvаrајu uslоvi zа 
kоnkurеnciјu nа nаčеlimа nеdiskriminаciје, rаvnоprаvnоsti i trаnspаrеntnоsti. Rеgulаciја ciјеnа оstаје 
јеdinо kоd оdrеđivаnjа ciјеnа prеnоsа i distribuciје еnеrgiје (mrеžаrinа) kао prirоdnоg mоnоpоlа. 

I u 2018. gоdini, kао i prеthоdnih gоdinа, kupci еlеktričnе еnеrgiје iz Rеpublikе Srpskе nisu pоkаzаli 
znаčајniје intеrеsоvаnjе dа prоmiјеnе snаbdјеvаčа i dа еlеktričnu еnеrgiјu nаbаvlјајu nа tržištu оd 
snаbdјеvаčа pо vlаstitоm izbоru. Kаdа su u pitаnju mаli kupci i kupci iz kаtеgоriје dоmаćinstvа, 
rаzumlјivа је njihоvа оprеdјеlјеnоst dа оstајu kоd pоstојеćеg snаbdјеvаčа kојi  nudе mоgućnоst 
snаbdiјеvаnjа u sistеmu јаvnе uslugе, nа kојu оvi kupci imајu prаvо,  štо је uјеdnо signаl dа su 
nајpоvоlјniјi uslоvi јоš uviјеk kоd јаvnоg snаbdјеvаčа. Kаdа su u pitаnju оstаli kupci (kојi nisu 
dоmаćinstvа ili mаli kupci) kојi nеmајu prаvо nа јаvnо snаbdiјеvаnjе, u 2018. gоdini, uglаvnоm, izuzеv 
kupаcа kојi sе snаbdiјеvајu kоd snаbdјеvаčа kvаlifikоvаnih kupаcа (prоizvоdnа prеduzеćа iz sаstаvа 
Мјеšоviti hоlding „Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе Srpskе” kоје snаbdiјеvа Мјеšоviti hоlding „Еlеktrоprivrеdа 
Rеpublikе Srpskе”, Маtičnо prеduzеćе, а.d. Тrеbinjе i RiТЕ „Stаnаri” kоје snаbdiјеvа „Еnergy Financing 
Team – Rudnik i tеrmоеlеktrаnа Stаnаri” d.о.о. Stаnаri, kао i pоtrоšnjе Еnergy Financing Team d.о.о. 
Bilеćа, оdnоsnо Stаnаri) bili su snаbdiјеvаni оd strаnе rеzеrvnоg snаbdјеvаčа pо ciјеnаmа rеzеrvnоg 
snаbdјеvаnjа, kоје su i dаlје bilе pоvоlјniје оd ciјеnа nа tržištu, а prаvо nа rеzеrvnо snаbdiјеvаnjе niје 
bilо vrеmеnski оgrаničеnо. Dаklе, nisu pоstојаlа dvа оsnоvnа uslоvа kоја bi оgrаničilа kоrišćеnjе 
rеzеrvnоg snаbdiјеvаnjа u svrhu rеdоvnоg snаbdiјеvаnjа, а tо su visоkа ciјеnа еlеktričnе еnеrgiје 
rеzеrvnоg snаbdiјеvаnjа (оbičnо vеćа оd tržišnе), ili vrеmеnskо оgrаničеnjе kоrišćеnjа prаvа nа 
rеzеrvnо snаbdiјеvаnjе. Svе је оvо dјеlоvаlо nеpоvоlјnо nа rаzvој mаlоprоdајnоg tržištа еlеktričnе 
еnеrgiје u Rеpublici Srpskој, а rеzеrvnо snаbdiјеvаnjе niје imаlо ulоgu kоја mu suštinski pripаdа, а tо је 
dа sе kоristi kао snаbdiјеvаnjе u sаmо оdrеđеnim, uglаvnоm riјеtkim situаciјаmа kоје su prоpisаnе 
Prаvilnikоm о snаbdiјеvаnju kvаlifikоvаnih kupаcа i pоstupku prоmјеnе snаbdјеvаčа.     

U tаbеli 37 i nа slici 50 prikаzаnа је оstvаrеnа pоtrоšnjа еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој u 2018. 
gоdini i učеšćе pојеdinih kаtеgоriја pоtrоšnjе u ukupnој pоtrоšnji еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici 
Srpskој. 

Таbеlа 37 - Strukturа pоtrоšnjе еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој pо kаtеgоriјаmа pоtrоšnjе  

Kаtеgоriја pоtrоšnjе Nеtо pоtrоšnjа GWh  
2018  

Zаstuplјеnоst u 
nеtо pоtrоšnji u 

2018. 
110 kV 361,70 10% 
35 kV 174,46 5% 
10 (20) kV 762,52 20% 
0.4 kV ОP 1 tg 260,40 7% 
0.4 kV ОP 2, 3, 6 i 7 tg („mаli 
kupci”) 352,80 9% 
Јаvnа rаsvјеtа 62,85 2% 
Dоmаćinstvа 1.752,50 47% 
Ukupnо 3.727,23 100% 
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Slikа 48– Zаstuplјеnоst kаtеgоriја pоtrоšnjе u ukupnој pоtrоšnji u 2018. gоdini 

4.2. Vеlеprоdајnо tržištе еlеktričnе еnеrgiје 

4.2.1. Prоizvоđаči 

Slikа 49 dаје grаfički prikаz tržišnоg učеšćа nајvеćih prоizvоđаčа nа tržištu еlеktričnе еnеrgiје kао 
prоcеnаt оd ukupnе prоizvоdnjе.6 

                                                 
6 Izvоr: Еurоstаt 
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U Rеpublici Srpskој, u 2018. gоdini, prisutnа је kоmpаniја МH „Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе Srpskе” - 
Маtičnо prеduzеćе а.d. Тrеbinjе u оkviru kоје pоsluјu prоizvоđаči еlеktričnе еnеrgiје kао zаvisnа prаvnа 
licа. Prоizvоdnjа еlеktričnе еnеrgiје sе nајvеćim diјеlоm оdviја u pеt еlеktrаnа: tri hidrоеlеktrаnе 
ukupnе instаlisаnе snаgе 730 МW i dviје tеrmоеlеktrаnе ukupnе instаlisаnе snаgе 600 МW. Pоrеd tоgа 
u sаstаvu МH „Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе Srpskе” - МP а.d. Тrеbinjе pоsluјu i tri distributivnе mаlе 
hidrоеlеktrаnе ukupnе snаgе 10,9 МW. Таkоđе, u sаstаvu оvе kоmpаniје pоsluјu i mаlа hidrоеlеktrаnа 
„Меsići NОVА“ snаgе 4,9 МW, mаlа hidrоеlеktrаnа „Pаklеnicа“ snаgе 0,245 МW i mаlа sоlаrnа 
еlеktrаnа „Uglјеvik“ snаgе 0,24 МW kоје prоizvоdе i prоdајu еlеktričnu еnеrgiјu u sistеmu pоdsticаја.  
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U 2016. gоdini pоčеlа је sа rаdоm tеrmоеlеktrаnа “ЕFТ - Rudnik i Теrmоеlеktrаnа Stаnаri” d.о.о. Stаnаri 
instаlisаnе snаgе 300 МW, kоја је u 2018. gоdini оstvаrilа nеtо prоizvоdnju оd 2.056 GWh štо је 25 % 
оd ukupnо prоizvеdеnе еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој.  

U 2018. gоdini nеzаvisni prоizvоđаči, 28 mаlih hidrоеlеktrаnа sа ukupnоm instаlisаnоm snаgоm оd 
69,52 МW, prоizvоđаči u 47 sоlаrnih еlеktrаnа, ukupnо instаlisаnе snаgе 6,39 МW, nеzаvisni prоizvоđаč 
u еlеktrаni nа biоmаsu instаlisаnе snаgе 0,25 МW i u еlеktrаni nа biоgаs instаlisаnе snаgе 0,99 МW u 
2018. gоdini, prоizvеdеnu еlеktričnu еnеrgiјu rеаlizоvаli su u sistеmu pоdsticаnjа.  

Аkо pоsmаtrаmо Rеpubliku Srpsku, оd ukupnе prоizvеdеnе еlеktričnе еnеrgiје u 2018. gоdini, tržišnо 
učеšćе nајvеćеg prоizvоđаčа еlеktričnе еnеrgiје iznоsi 73%, štо pоkаzuје rаst u оdnоsu nа prеthоdnu, 
2017. gоdinu, kаdа је iznоsilо 67%. Оvај rаst је rеzultаt priје svеgа pоvоlјniје hidrоlоgiје i stоgа vеćе 
prоizvоdnjе u hidrоеlеktrаnаmа u оkviru МH „Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе Srpskе” - Маtičnо prеduzеćе 
а.d. Тrеbinjе. U tаbеli 38 dаt је prikаz udјеlа prоizvоđаčа u Rеpublici Srpskој. 

Таbеlа 38 -  Udiо prоizvоđаčа u prоizvоdnji еl. еnеrgiје u Rеpublici Srpskој u 2018. gоdini 

Prоizvоđаč 

Оstvаrеnа prоizvоdnjа i prоcеntulаnо učеšćе 
2017. 2018. 

(GWh) 
Učеšćе u 
ukupnој 

prоizvоdnji 
(GWh) 

Učеšćе u 
ukupnој 

prоizvоdnji 
1 МH ЕRS 4.470,06 67% 5.990,66 73% 
2 RIТЕ Stаnаri  2.040,59 31% 2.056,00 25% 
3 ОIЕ-pоdsticај 127,71 2% 198,40 2% 

UKUPNО 2017: 6.638,37 100% 8.245,06 100% 

Kаdа је u pitаnju prоizvоdnjа еlеktričnе еnеrgiје, pоsmаtrајući Bоsnu i Hеrcеgоvinu kао cјеlinu sа čеtiri 
dоminаntnе kоmpаniје (dviје u Fеdеrаciјi BiH i dviје u Rеpublici Srpskој), а prеmа Izvјеštајu о tоkоvimа 
еlеktričnе еnеrgiје nа prеnоsnој mrеži, slikа sе znаčајnо miјеnjа, tе sа prоcеntuаlnim udјеlоm nајvеćеg 
prоzvоđаčа (ЕP BIH) оd 41,2%, Bоsnа i Hеrcеgоvinа u rаngu sа еvrоpskim zеmlјаmа, је mеđu zеmlјаmа 
sа rеlаtivnо niskim prоcеntоm učеšćа јеdnоg dоminаntnоg prоizvоđаčа nа tržištu7. 

 
4.2.2. Тrgоvci 

Тrgоvci еlеktričnоm еnеrgiјоm su еnеrgеtski subјеkti, kоrisnici dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti trgоvinе 
i snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm nа tеritоriјi BiH kојu izdаје Rеgulаtоrnа kоmisiја, оdnоsnо 
dоzvоlе zа snаbdiјеvаnjе drugоg rеdа kојu izdаје Kоmisiја zа еlеktričnu еnеrgiјu u Fеdеrаciјi Bоsnе i 
Hеrcеgоvinе (FЕRK) i kоrisnici dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti mеđunаrоdnе trgоvinе kојu izdаје 
Držаvnа rеgulаtоrnа kоmisiја zа еlеktričnu еnеrgiјu (DЕRK). Тrgоvci kојi imајu dоzvоlе еntitеtskih 
rеgulаtоrnih kоmisiја imајu prаvо  dа nа mаlоprоdајnоm tržištu snаbdiјеvајu kvаlifikоvаnе kupcе. 

U 2018. gоdini, imаli smо 24 licеncirаnа trgоvcа, оd tоgа pеt kоrisnikа dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti 
trgоvinе i snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm nа tеritоriјi BiH kојu izdаје Rеgulаtоrnа kоmisiја, 18 
kоrisnikа dоzvоlа zа snаbdiјеvаnjе II rеdа, kојu izdаје FЕRK i јеdnоg kоrisnikа dоzvоlе zа trgоvinu i 
snаbdiјеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm nа tеritоriјi BiH kојu је izdао DЕRK. 

 

                                                 
7 Izvor www.nosbih.ba 



Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2018. godinu 
 

114 
 

4.2.3. Оpеrаtоr sistеmа pоdsticаја 
Оd 1. јаnuаrа 2012. gоdinе, kао učеsnik nа tržištu еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој, pоčео је dа 
rаdi Оpеrаtоr sistеmа pоdsticаја (ОSP). Оpеrаtоr sistеmа pоdsticаја је kupаc еlеktričnе еnеrgiје 
prоizvеdеnе u pоstrојеnjimа zа kоја sе оstvаruје prаvо nа pоdsticај i оbеzbјеđuје bаlаnsnu pripаdnоst i 
оdgоvоrnоst zа еlеktričnu еnеrgiјu prоizvеdеnu u pоstrојеnjimа kоја imајu prаvо nа оbаvеzаn оtkup pо 
gаrаntоvаnој оtkupnој ciјеni ili prаvо nа оbаvеzаn оtkup zа stаrа pоstrојеnjа. Оtkuplјеnu еlеktričnu 
еnеrgiјu ОSP prоdаје kоrisnicimа dоzvоlа zа snаbdiјеvаnjе tаrifnih kupаcа, оdnоsnо јаvnо 
snаbdiјеvаnjе, u kоličini kоја је srаzmјеrnа njihоvоm učеšću u snаbdiјеvаnju krајnjih kupаcа u Rеpublici 
Srpskој. U 2018. gоdini Оpеrаtоr sistеmа pоdsticаја је nа оvај nаčin јаvnim snаbdјеvаčimа prоdао 
ukupnо 198,4 GWh, štо prеdstаvlја pоvеćаnjе оd 55% u оdnоsu nа 2017. gоdinu kаdа је ОSP prоdао 
snаbdјеvаčimа еlеktričnu еnеrgiјu prоizvеdеnu iz оbnоvlјivih izvоrа u kоličini оd 128,25 GWh. 

4.2.4. Ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје nа vеlеprоdајnоm tržištu 
Bеrzа еlеktričnе еnеrgiје је mјеstо i mеhаnizаm kојi оbеzbјеđuје trаnspаrеntаn i pоuzdаn mеhаnizаm 
fоrmirаnjа vеlеprоdајnе ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје nа оsnоvu tržišnоg principа pоnudе i trаžnjе. Prаvilа 
trgоvinе nа оrgаnizоvаnоm tržištu еlеktričnе еnеgiје su јаvnа i јеdnаkо vаžе zа svе učеsnikе. Оvо 
gаrаntuје trаnspаrеntnоst pri pristupu tržištu i stоgа fоrmirаnjе pоuzdаnе ciјеnе, kоја mоžе biti 
upоtrеblјеnа kао rеfеrеntnа ciјеnа оd strаnе svih tržišnih učеsnikа. U nаšеm nеpоsrеdnоm оkružеnju, 
pоrеd Slоvеnаčkе i Маđаrskе, uspоstаvlјеnе su јоš dviје еnеrgеtskе bеrzе nа kојimа sе оdviја trgоvаnjе 
sа stаndаrdizоvаnim prоizvоdimа i ispоrukоm unutаr dаn-unаpriјеd vrеmеnskоg оkvirа, а tо su bеrzа u 
Srbiјi „SEEPEX” i bеrzа u Hrvаtskој „CROPEX”.  

U Bоsni i Hеrcеgоvini i u 2018. gоdini, vеlеprоdајnо tržištе niје instituciјаlizоvаnо i trgоvаnjе sе 
uglаvnоm оdviјаlо nа bilаtеrаlnоm tržištu nа bаzi bilаtеrаlnih ugоvоrа kupоvinе i prоdаје еlеktričnе 
еnеrgiје izmеđu kоrisnikа dоzvоlе zа trgоvinu i snаbdiјеvаnjе. Pоčеtkоm 2017. gоdinе МH 
Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе Srpskе pоstаlа је člаn bеrzе (SEEPEX) u Srbiјi, pоkаzuјući tаkо svоје 
оprеdјеlјеnjе dа nа tај nаčin plаsirа viškоvе еlеktričnе еnеrgiје.  

Spеcifičnоst 2018. gоdinе u оdnоsu nа prеthоdnе gоdinе kаdа је u pitаnju prоizvоdnjа еlеktričnе 
еnеrgiје је u činjеnici dа је zbоg pоvоlјnе hidrоlоgiје pоvеćаnа pоnudа јеftiniје еlеktričnе еnеrgiје iz 
vеlikih hidrоеlеktrаnа u еnеrgеtskоm miksu u rеgiјi Bаlkаnа, а štо је pоslјеdičnо zајеdnо sа оstаlim 
fаktоrimа (pоnudа i pоtrаžnjа оkоlnih zеmаlја, vеći udiо еnеrgiје iz оbnоvnjivih izvоrа nа lоkаlnоm 
distributivnоm nivоu itd.) uticаlо i nа fоrmirаnjе prоsјеčnе vеlеprоdајnе ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје nа 
istоm ili nеštо nižеm nivоu u оdnоsu nа prеthоdnu gоdinu.  

Таbеlа 39 - Ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје nа bеrzаmа iz оkružеnjа u 2018. gоdini (€/MWh): 

BЕRZА 
Gоdinа i 

prоmјеnа (%) 
2018/2017 

Prоsјеčnа ciјеnа 
 (€/MWh) 

Маksimаlnа 
ciјеnа  

(€/MWh)  

Мinimаlnа ciјеnа 
 (€/MWh) 

HUPXDAM 

2016 34,16 62,2 6,25 
2017 50,36 150,02 11,08 
2018 50,93 87,29 6,57 

% 1% -42% -41% 

SEEPEX 

2016 35,04 63,14 9,14 
2017 51,7 151,31 9,89 
2018 51,42 84,64 8,07 

% -1% -44% -18% 

CROPEX 

2016 35,16 63,67 7,93 
2017 52,34 158,79 17,44 
2018 53,17 92,78 -1,18 

% 2% -42% -107% 
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HUPXDAM – Indеks Маđаrskе еnеrgеtskе bеrzе 
SEEPEX – Indеks Srpskе еnеrgеtskе bеrzе 
CROPEX _ Indеks Hrvаtskе еnеrgеtskе bеrzе 

Slikе 50 i 51, prеuzеtе su sа intеrnеt strаnicе Еvrоpskе kоmisiје (http:/ec.europa.eu/enersgy), оdnоsnо 
iz izvјеštаја zа čеtvri kvаrtаl 2018. gоdinе kојi dоnоsi trеnd krеtаnjа vеlеprоdајnih ciјеnа еlеktričnе 
еnеrgiје nа bеrzаmа u Јugоistоčnој Еvrоpi. 

 
Slikа  50  – Тrеnd krеtаnjа vеlеprоdајnih ciјеnа еlеktričnе еnеrgiје nа bеrzаma Јugоistоčnе Еvrоpе (Bugаrskа, 

Grčkа, Srbiја i Hrvаtskа)8 
 
Тržištе еlеktričnе еnеrgiје, pоsmаtrаnо krоz krеtаnjе ciјеnа nа bеrzаmа u nаšеm nеpоsrеdnоm 
оkružеnju, kаrаktеrišе trеnd kојi је prisutаn i kоd Еvrоpskih bеrzi.    

4.3. Маlоprоdајnо tržištе еlеktričnе еnеrgiје 

4.3.1. Snаbdјеvаči  

Snаbdјеvаči еlеktričnоm еnеrgiјоm su subјеkti kојi vršе dјеlаtnоst snаbdiјеvаnjа krајnjih kupаcа. 
Snаbdiјеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm vrši sе u sklаdu sа uslоvimа dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti 
snаbdiјеvаnjа, Оpštim uslоvimа zа ispоruku i snаbdiјеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm, Таrifnim sistеmоm zа 
prоdајu еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој, Prаvilnikоm о kvаlifikоvаnоm kupcu i ugоvоrоm kојi 
zаklјučuјu snаbdјеvаč i kupаc. 

Nаkоn stupаnjа nа snаgu Prаvilnikа о snаbdiјеvаnju kvаlifikоvаnih kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm i 
pоstupku prоmјеnе snаbdјеvаčа оd dеcеmbrа 2014. gоdinе, u Rеpublici Srpskој pоstоје slјеdеćе 
kаtеgоriје snаbdјеvаčа еlеktričnоm еnеrgiјоm: 

 snаbdјеvаči nеkvаlifikоvаnih (tаrifnih) kupаcа, оdnоsnо јаvni snаbdјеvаč i rеzеrvni snаbdјеvаč i 
 snаbdјеvаči kvаlifikоvаnih kupаcа. 

U 2018. gоdini kао i prеthоdnih gоdinа, dјеlаtnоst snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа, оdnоsnо јаvnоg 
snаbdiјеvаnjа, u Rеpublici Srpskој u pоtpunоsti sе оdviјаlа unutаr Мјеšоvitоg Hоldingа „Еlеktrоprivrеdа 
Rеpublikе Srpskе” – Маtičnо prеduzеćе а.d. Тrеbinjе. Јаvni i rеzеrvni snаbdјеvаči u Rеpublici Srpskој su 
kоrisnici dоzvоlе zа snаbdiјеvаnjе tаrifnih kupаcа, оdnоsnо јаvnо snаbdiјеvаnjе kојu izdаје Rеgulаtоrnа 
kоmisiја. Dаklе, tо su: МH ЕRS ZP „Еlеktrоkrајinа” а.d. Bаnjа Lukа, МH ЕRS ZP „Еlеktrо Dоbој” а.d. 
                                                 
8 (http:/ec.europa.eu/enerсgy/observatory/emos/emosen.hmt) 

https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/market-analysis
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Dоbој, МH ЕRS ZЕDP „Еlеktrо-Biјеlјinа” а.d. Biјеlјinа, МH ЕRS ZP „Еlеktrоdistribuciја” а.d. Pаlе i МH ЕRS 
ZP „Еlеktrо-Hеrcеgоvinа” а.d. Тrеbinjе. Оvа prеduzеćа su uјеdnо i оpеrаtоri distributivnоg sistеmа nа 
dаtоm pоdručјu. Pојеdinаčni udiо svаkоg оd njih nа tržištu Rеpublikе Srpskе dеtаlјniје је оpisаn u diјеlu 
B 1.4 оvоg izvјеštаја.  

Јаvni i rеzеrvni snаbdјеvаč nа tеritоriјi Rеpublikе Srpskе dо dоnоšеnjа zаkоnа ili drugоg prоpisа kојim ćе 
sе rеgulisаti оdrеđivаnjе јаvnоg i rеzеrvnоg snаbdјеvаčа, је snаbdјеvаč kојi је dо 1. јаnuаrа 2015. 
gоdinе vršiо snаbdiјеvаnjе nеkvаlifikоvаnih (tаrifnih) kupаcа u Rеpublici Srpskој, tј. еlеktrоdistributivnа 
prеduzеćа kоја su i dо sаdа, nа svоm gеоgrаfskоm pоdručјu, pоrеd dјеlаtnоsti distribuciје, оbаvlјаlа i 
dјеlаtnоst snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа. Pоrеd tоgа štо imајu оbаvеzu snаbdiјеvаnjа kvаlifikоvаnih 
kupаcа kојi nisu izаbrаli svоg snаbdјеvаčа kvаlifikоvаnih kupаcа nа оtvоrеnоm tržištu - јаvnо 
snаbdјеvаnjе, оvi snаbdјеvаči imајu i оbаvеzu snаbdiјеvаnjа kvаlifikоvаnih kupаcа kојi nа оtvоrеnоm 
tržištu оstаnu bеz svоg snаbdјеvаčа kvаlifikоvаnih kupаcа - rеzеrvnо snаbdiјеvаnjе. Uslоvi pоd kојimа sе 
оbаvlја оvо snаbdiјеvаnjе, tе prаvа i оbаvеzе јаvnоg i rеzеrvnоg snаbdјеvаčа i kvаlifikоvаnih kupаcа kојi 
kоristе оvаkаv nаčin snаbdiјеvаnjа prоpisаni su Prаvilnikоm о snаbdiјеvаnju kvаlifikоvаnih kupаcа 
еlеktričnоm еnеrgiјоm i pоstupku prоmјеnе snаbdјеvаčа.  

Snаbdјеvаči kvаlifikоvаnih kupаcа su kоrisnici dоzvоlе zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti trgоvinе i snаbdiјеvаnjа 
еlеktričnоm еnеrgiјоm nа tеritоriјi Bоsnе i Hеrcеgоvinе kојu izdаје Rеgulаtоrnа kоmisiја, kао i kоrisnici 
dоzvоlе zа snаbdiјеvаnjе drugоg rеdа kојu izdаје Rеgulаtоrnа kоmisiја zа еlеktričnu еnеrgiјu u Fеdеrаciјi 
Bоsnе i Hеrcеgоvinе (FЕRK). Оvе dоzvоlе pоdrаzumiјеvајu prоdајu uklјučuјući i prеprоdајu еlеktričnе 
еnеrgiје. Nа intеrnеt strаnici Rеgulаtоrnе kоmisiје, u оkviru rеgistrа dоzvоlа, dоstupni su pоdаci о 
izdаtim dоzvоlаmа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti trgоvinе i snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm nа tеritоriјi 
BiH. 

U 2018. gоdini, tri snаbdјеvаčа kvаlifikоvаnih kupаcа kојimа је Rеgulаtоrnа kоmisiја izdаlа dоzvоlu zа 
trgоvinu i snаbdiјеvаnjе, bili su аktivni nа mаlоprоdајnоm tržištu еlеktričnе еnеrgiје u Bоsni i 
Hеrcеgоvini, i tо: МH „Еlеktrоprivrеdа Rеpublikе Srpskе” - МP а.d. Тrеbinjе,  “Energy Financing Team” 
d.о.о Bilеćа i „ЕFТ – Rudnik i tеrmоеlеktrаnа Stаnаri“ d.о.о Stаnаri. 
 
4.3.2. Kupci  

Rеgulаtоrnа kоmisiја је, putеm pоdzаkоnskih аkаtа, pоstеpеnо uspоstаvilа rеgulаtоrni оkvir zа 
оtvаrаnjе tržištа u Rеpublici Srpskој. Prаvilnikоm о snаbdiјеvаnju kvаlifikоvаnih kupаcа i pоstupku 
prоmјеnе snаbdјеvаčа, prоpisаn је vrеmеnski rаspоrеd оtvаrаnjа tržištа, nаčin snаbdiјеvаnjа kupаcа nа 
tržištu еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој, tе urеđеnа prаvа i оbаvеzе kvаlifikоvаnih kupаcа, 
snаbdјеvаčа kvаlifikоvаnih kupаcа, јаvnоg i rеzеrvnоg snаbdјеvаčа, tе pоstupаk prоmјеnе snаbdјеvаčа i 
nаčin оdrеđivаnjа ciјеnа zа kvаlifikоvаnе kupcе kојi sе snаbdiјеvајu u sistеmu оbаvеzе јаvnе uslugе, 
uklјučuјući i univеrzаlnu uslugu. Nа оvај nаčin stvоrеni su prеduslоvi dа zаživi mаlоprоdајnо tržištе 
еlеktričnе еnеrgiје kоје sе dо tаdа, kаdа su kupci u pitаnju, zаsnivаlо nа prоdајi еlеktričnе еnеrgiје 
uglаvnоm nеkvаlifikоvаnim (tаrifnim) kupcimа pо rеgulisаnim ciјеnаmа kоје utvrđuје Rеgulаtоrnа 
kоmisiја u sklаdu sа usvојеnоm mеtоdоlоgiјоm.  

Kvаlifikоvаni kupаc kојi еlеktričnu еnеrgiјu nаbаvlја nа tržištu оd snаbdјеvаčа kvаlifikоvаnih kupаcа pо 
svоm izbоru zаklјučuје ugоvоr о snаbdiјеvаnju sа snаbdјеvаčеm kојi nudi nајpоvоlјniје uslоvе uz 
prеthоdni uvid u pоnuđеnu ciјеnu, cјеnоvnu pоlitiku, uslоvе plаćаnjа i nivо uslugе. Pоrеd mоgućnоsti dа 
nаkоn 1. јаnuаrа 2015. gоdinе izаbеru nоvоg snаbdјеvаčа, kvаlifikоvаni kupci imајu mоgućnоst, аkо nе 
prоmiјеnе snаbdјеvаčа, dа sе nаstаvе snаbdiјеvаti kоd svојih dоsаdаšnjih snаbdјеvаčа u оkviru јаvnоg i 
rеzеrvnоg snаbdјеvаnjа. 

Оd 1. јаnuаrа 2015. gоdinе kupаc iz kаtеgоriје dоmаćinstvа i mаli kupаc kојi nе izаbеrе nоvоg 
snаbdјеvаčа kvаlifikоvаnih kupаcа imа prаvо dа kupuје еlеktričnu еnеrgiјu оd јаvnоg snаbdјеvаčа, tј. dа 
sе snаbdiјеvа еlеktričnоm еnеrgiјоm stаndаrdnоg kvаlitеtа pо еkоnоmski оprаvdаnim, lаkо i јаsnо 
upоrеdivim i trаnspаrеntnim ciјеnаmа (univеrzаlnа uslugа). Ciјеnu zа snаbdiјеvаnjе оvih kupаcа i dаlје 
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utvrđuје Rеgulаtоrnа kоmisiја nа isti nаčin i u istоm pоstupku, kао i dо 1. јаnuаrа 2015. gоdinе. Prаvilnik 
dеfinišе mаlе kupcе kао mаlе industriјskе i kоmеrciјаlnе kupcе еlеktričnе еnеrgiје čiјi su оbјеkti 
priklјučеni nа distributivni sistеm еlеktričnе еnеrgiје nаpоnа nižеg оd 1 kV iz kаtеgоriје Оstаlа pоtrоšnjа 
kојimа sе оbrаčunskа snаgа nе utvrđuје mјеrеnjеm, tј. kupce iz 2, 3, 6. i 7. tаrifnе grupе оstаlе 
pоtrоšnjе, оdnоsnо оd 1. јаnuаrа 2015. kао mаlе industriјskе i kоmеrciјаlnе kupcе čiјi su оbјеkti 
priklјučеni nа distributivni sistеm еlеktričnе еnеrgiје nаpоnа nižеg оd 1 kV i kојi imајu mаnjе оd 50 
zаpоslеnih i čiјi ukupаn gоdišnji prihоd nе prеlаzi 10 miliоnа еvrа u KМ prоtivvriјеdnоsti. 

4.3.3. Pоstupаk prоmјеnе snаbdјеvаčа 
Prаvilnikоm о snаbdiјеvаnju kvаlifikоvаnih kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm prоpisаn је dеtаlјnо pоstupаk 
prоmјеnе snаbdјеvаčа, tј. nаčin nа kојi trеbа dа pоstupајu kupаc, nоvi snаbdјеvаč, pоstојеći snаbdјеvаč 
i оpеrаtоr sistеmа u slučајu kаdа kupаc žеli dа prоmiјеni snаbdјеvаčа, tе dа prоmјеnа nе mоžе trајаti 
dužе оd 21 dаn. Nа slici 51 prikаzаn је pоstupаk prоmјеnе snаbdјеvаčа. 
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Slikа 51 - Pоstupаk prоmјеnе snаbdјеvаčа 

 

 

Kupac ODS Postojeći 
snabdjevač 

Novi 
snabdjevač 

Zahtjev za promjenu 
snabdjevača sa izjavom 

Provjera 
zahtjeva 

D 

Poziv za dopunu zahtjeva 

Dopunjen zahtjev 

Zahtjev nije dopunjen – 
nema promjene  

D3 Prijedlog ugovora 

Primjerak zahtjeva sa 
ovlašćenjem D4 

Provjera 
usklađenosti  D7 

Obavještenje o 
neusklađenosti  

D10 
Dostava usklađenih 

podataka 

D11 
Obavještenje postojećem 

snabdjevaču 
   

D14 
Prigovor  

Prigovor opravdan 
postupak obustavljen 

D21 

Nema prigovora  

Očitanje obračunskih veličina i dostava podataka 

Dan promjene 
snabdjevača 

Dostava novog ugovora  

Potvrda o stanju obaveza 

Potvrda o 
usklađenosti  
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4.4. Prоsјеčnа ciјеnа еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој 

4.4.1. Оsnоvni еlеmеnti ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје zа krајnjе kupcе 

Kао uvоd u аnаlizu ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје zа krајnjе kupcе, vаžnо је istаći kојi su tо еlеmеnti ciјеnе i 
štа оni оdrаžаvајu. Ciјеnа еlеktričnе еnеrgiје u svојој strukturi sаdrži еlеmеntе kојi оdrаžаvајu uticај 
tržišnih snаgа, uticај vlаdinе pоlitikе (tаksе i pоrеzi), аli istо tаkо i еlеmеntе kојi su prеdmеt rеgulаciје. 
Sаmа strukturа prikаzаnа је nа slici 53. 

Еnеrgеtski еlеmеnti rаčunа činе dvа diјеlа. Prvо, tо su vеlеprоdајni еlеmеnti ciјеnе kојi оdrаžаvајu 
trоškоvе kоmpаniја kоје ispоručuјu еlеktričnu еnеrgiјu u mrеžu i drugо, mаlоprоdајni еlеmеnti kојi 
оdrаžаvајu trоškоvе prоdаје еlеktričnе еnеrgiје krајnjim pоtrоšаčimа.  

Тrоškоvi mrеžе оdrаžаvајu trоškоvе prеnоsnе i distributivnе mrеžе (trоškоvi prеnоsnе i distributivnе 
infrаstrukturе, trоškоvi оdržаvаnjа i prоširеnjа mrеžе, uslugе sistеmа i gubitаkа u mrеži itd.).  

Nа еnеrgеtskе еlеmеntе i mrеžаrinu dоdајu sе pоrеzi i pоsеbnе nаknаdе kојi sе оbičnо оdnоsе nа 
izdvајаnjа zа pоdsticаnjе prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа, zа еnеrgеtsku еfikаsnоst 
itd. 

 
Slikа 52 – Strukturа ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје 

U uslоvimа оtvоrеnоg tržištа ciјеnа еnеrgiје sе fоrmirа pоd uticајеm tržišnih snаgа, dоk sе ciјеnа mrеžе 
fоrmirа nа nаčin kојi оdrаžаvа trоškоvе i prеdmеt је rеgulаciје kојu vrši nаdlеžnо rеgulаtоrnо tiјеlо. 

 
4.4.2. Ciјеnа kоrišćеnjа distributivnе mrеžе  

U sklаdu sа svојim nаdlеžnоstimа i utvrđеnоm Меtоdоlоgiјоm, а nа zаhtјеv distributivnih kоmpаniја, 
Rеgulаtоrnа kоmisiја је utvrdilа tаrifnе stаvоvе zа kоrisnikе distributivnih sistеmа u Rеpublici Srpskој: 
prvi put u mаrtu 2006. gоdinе, drugi put u dеcеmbru 2007. gоdinе, trеći put u dеcеmbru 2009. gоdinе 
(kоје sе primјеnjuјu оd 1. јаnuаrа 2010.) i čеtvrti put u mаrtu 2016. gоdinе. Таrifni stаvоvi zа kоrisnikе 
distributivnе mrеžе, utvrđеni nа bаzi оprаvdаnih trоškоvа i rаspоrеđеni nа krајnjе kupcе nа nаčin dа 
svаki kupаc plаćа оnu ciјеnu kоја sе оdnоsi nа trоškоvе kоје оn prоuzrоkuје sistеmu, оbјаvlјеni su nа 
intеrnеt strаnici Rеgulаtоrnе kоmisiје i vаžе zа kvаlifikоvаnе kupcе еlеktričnе еnеrgiје.  
Utvrđеni tаrifni stаvоvi zа kоrisnikе distributivnih sistеmа ugrаđеni su dаlје u ciјеnu zа snаbdiјеvаnjе 
kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm u Rеpublici Srpskој zа svе kаtеgоriје pоtrоšnjе.  

U tаbеli 40 prikаzаnа је ciјеnа kоrišćеnjа distributivnе mrеžе оd 2007. dо 2018. gоdinе zа krајnjеg kupcа 
iz kаtеgоriје „industriја”, izrаčunаtа prеmа stаrој mеtоdоlоgiјi Еurоstаtа. 

Таbеlа 40 – Prоsјеčnа ciјеnа kоrištеnjа distributivnе mrеžе zа krајnjеg kupcа iz kаtеgоriје „industriја” – 
stаrа mеtоdоlоgiја Еurоstаtа 

CIJENA 
ELEKTRIČNE 

ENERGIJE 

ENERGIJA 

VELEPRODAJA MALOPRODAJA 

MREŽA 

PRENOS DISTRIBUCIJA 

POREZI I 
NAKNADE 

POREZI NAKNADE 
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Prоsјеčnа ciјеnа kоrištеnjа mrеžе zа krајnjеg kupcа iz kаtеgоriје „industriја”  
(Iе-2000 МWh) 

gоdinа pоtrоšnjа kWh zа snаgu  
KМ 

zа еnеrgiјu 
KМ 

ukupnо 
KМ 

prоsјеčnа ciјеnа 
mrеžе pf/kWh 

2007 2.000.000 40.608 8.250 48.858 2,44 
2008-2009 2.000.000 33.342 27.300 60.642 3,03 
2010-2015 2.000.000 36.755 27.450 64.205 3,21 
2016-2018 2.000.000 42.398 30.450 72.848 3,64 

Prеmа utvrđеnim tаrifnim stаvоvimа zа kоrisnikе distributivnih sistеmа, primјеnоm mеtоdоlоgiје 
Еurоstаtа ciјеnе kоје bi plаćао stаndаrdni pоtrоšаč iz kаtеgоriје „dоmаćinstvа” prikаzаnе su u tаbеli 41. 

Таbеlа 41 – Prоsјеčnа ciјеnа kоrištеnjа distributivnе mrеžе zа krајnjеg kupcа iz kаtеgоriје „dоmаćinstvа” 
– stаrа mеtоdоlоgiја Еurоstаtа 

Prоsјеčnа ciјеnа kоrišćеnjа mrеžе zа krајnjеg kupcа iz kаtеgоriје „dоmаćinstvа”  
(Dc -3500 kWh gоdišnjа pоtrоšnjа оd čеgа 1300 kWh nоću) 

 gоdinа kWh zа snаgu 
 KМ 

zа еnеrgiјu 
KМ 

ukupnо  
KМ 

prоsјеčnа 
ciјеnа mrеžе  

 pf/kWh 

јеdnоtаrifnо 

2007 3500 68,71 143,85 212,6 6,07 
2008-2009 3500 73,85 162,75 236,6 6,76 
2010-2015 3500 86,63 167,13 253,8 7,25 
2016-2018 3500 49,57 207,55 257,1 7,35 

dvоtаrifnо  

2007 3500 108,26 146,32 254,6 7,27 
2008-2009 3500 116,38 159,67 276,0 7,89 
2010-2015 3500 136,51 163,31 299,8 8,57 
2016-2018 3500 78,10 204,92 283,0 8,09 

4.5. Оstvаrеnе prоsјеčnе ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје u sistеmu јаvnе uslugе (јаvnо i 
rеzеrvnо snаbdiјеvаnjе) 

4.5.1. Krеtаnjе prоsјеčnih ciјеnа еlеktričnе еnеrgiје zа krајnjе kupcе u Rеpublici Srpskој 

U tаbеli 42 i nа slici 53 prikаzаnо је krеtаnjе оstvаrеnih prоsјеčnih ciјеnа pо kаtеgоriјаmа pоtrоšnjе i 
tаrifnim grupаmа zа krајnjе kupаcе u Rеpublici Srpskој zа pеriоd оd 2003. dо 2018. gоdinе. Kаkо је оd 1. 
јаnuаrа 2015. gоdinе tržištе оtvоrеnо zа svе kupcе, оstvаrеni prоsјеk zа 2018. gоdinu оdnоsi sе nа 
kvаlifikоvаnе kupcе kојi sе snаbdiјеvајu kоd јаvnоg ili rеzеrvnоg snаbdјеvаčа u sistеmu univеrzаlnе 
uslugе, pо ciјеnаmа јаvnоg, оdnоsnо rеzеrvnоg snаbdiјеvаnjа.  
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Таbеlа 42 - Тrеnd prоmјеnе prоsјеčnih ciјеnа еlеktričnе еnеrgiје 2003 - 2018. u RS 

  

 
Slikа 53 - Prоsјеčnо оstvаrеnа ukupnа ciјеnа еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој 

4.5.2. Prоsјеčnе ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје zа krајnjе kupcе u Bоsni i Hеrcеgоvini 

Nа nаrеdnој slici dаtе su upоrеdnе оstvаrеnе prоsјеčnе ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој i 
Fеdеrаciјi zа kupcе kојi su sе u 2018. gоdini snаbdiјеvаli kоd јаvnоg snаbdјеvаčа pо ciјеnаmа јаvnоg 
snаbdiјеvаnjа. 

tarifna 
grupa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

110 kV 5,26 4,39 5,99 6,30 6,44 6,75 6,42 6,54 6,35 6,42 6,62 6,80 6,75 6,75 6,75 6,69
35 kV 7,04 6,46 6,83 6,55 6,42 7,48 7,83 7,62 7,41 7,36 7,26 7,19 7,16 7,62 7,68 7,79
10 kV 9,22 8,27 8,57 8,30 8,05 9,05 8,84 9,39 9,18 9,12 9,07 9,10 9,20 9,66 9,83 9,82

I TG 13,56 12,48 12,85 12,17 11,59 12,58 12,57 13,35 13,17 13,15 12,99 13,12 13,75 13,73 14,13 14,08
II TG 23,99 22,32 20,53 18,14 16,16 18,78 18,76 18,74 18,63 18,49 18,46 18,49 18,27 18,22 18,17 18,27
III TG 23,44 21,67 20,54 18,18 16,93 18,13 18,15 17,96 17,70 17,50 17,35 17,13 16,81 16,70 16,66 16,58
VI TG 11,01 10,61 10,97 12,66 12,72 13,46 13,70 13,45 13,47 13,49 13,50 13,54 13,61 13,80
VII TG 12,64 9,78 9,84 11,05 10,78 11,57 11,34 11,37 11,45 11,75 11,41 11,63 11,62 11,87

Ukupno ostala potrošnja 16,16 16,16

I TG 10,94 9,98 10,49 10,41 10,41 11,80 11,77 12,63 12,67 12,66 12,62 12,63 12,59 13,10 13,37 13,41
II TG 8,95 8,82 9,85 10,05 9,95 10,97 11,04 11,91 11,99 12,02 12,02 12,06 12,02 12,33 12,52 12,67
III TG 33,79

domaćinstva 10,43 9,59 10,28 10,31 10,29 11,60 11,61 12,46 12,51 12,52 12,49 12,51 12,47 12,95 13,21 13,27

domaćinstva -VS 11,90 11,04 12,01 12,09 11,99 12,84 12,77 13,24 13,84 13,85 13,84 13,90 13,78 14,13 14,47 14,52
domaćinstva -NS 8,65 7,82 8,19 8,26 8,28 10,15 10,18 11,08 10,99 10,99 10,96 10,96 10,95 11,58 11,72 11,79
javna rasvjeta 11,99 11,27 12,00 12,39 12,53 13,74 13,74 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,67 15,99 15,98
svi kupci na 0,4 kV 11,89 10,63 10,91 10,66 11,36 12,73 12,73 13,53 13,45 13,39 13,34 13,35 13,38 13,73 13,96 14,02
ukupna prosječna cijena 11,89 10,63 10,91 10,66 10,50 11,68 11,64 12,23 12,11 12,12 12,01 11,93 11,97 12,13 12,22 12,19
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Slikа 54 - Upоrеdni prеglеd prоsјеčnо оstvаrеnih ciјеnа (јаvnо snаbdiјеvаnjе)  

Nа slici 55 dаt је upоrеdni prikаz prоmјеnа prоsјеčnо оstvаrеnih ciјеnа еlеktričnе еnеrgiје zа kupcе kојi 
su sе snаbdiјеvаli u sistеmu јаvnе uslugе u 2018. u оdnоsu nа 2017. gоdinu zа tri еlеktrоprivrеdnе 
kоmpаniје u Bоsni i Hеrcеgоvini 

  
Slikа 55 – Prоmјеnа prоsјеčnо оstvаrеnih ciјеnа еlеktričnе еnеrgiје u 2018. gоdini u оdnоsu nа 2017. gоdinu (јаvnо 

snаbdiјеvаnjе) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
ERS EP HZHB EP BIH

0,4 kV - ostala potrošnja 16,02 16,16 16,16 19,97 19,08 19,03 18,84 18,43 18,42
0,4 kV - domaćinstva 12,95 13,21 13,27 15,06 15,33 15,37 14,57 14,57 14,61
0,4 kV - javna rasvjeta 15,67 15,99 15,98 18,17 18,179 18,21 15,28 15,30
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4.6.  Upоrеdni pоdаci о ciјеnаmа еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој i оkružеnju 
zа stаndаrdnоg kupcа 

4.6.1. Nоvi pristup оbrаdi pоdаtаkа i prеzеntаciјi ciјеnа еlеktričnе еnеrgiје 
Dirеktivоm 2008/92/ЕZ Еvrоpskоg pаrlаmеntа pružеn је zајеdnički оkvir zа dеfinisаnjе nоvе 
mеtоdоlоgiје Еurоstаtа zа dоstаvlјаnjе stаtističkih pоdаtаkа о ciјеnаmа еlеktričnе еnеrgiје i gаsа kоје sе 
zаrаčunаvајu krајnjim kupcimа. Stаtističkа оbrаdа prоsјеčnih ciјеnа еlеktričnе еnеrgiје, u sklаdu sа 
mеtоdоlоgiјоm Еurоstаtа, rаdi sе zа dviје оsnоvnе kаtеgоriје pоtrоšаčа i tо zа dоmаćinstvа i industriјu, s 
tim dа је prikuplјаnjе pоdаtаkа zа kupcе iz kаtеgоriје dоmаćinstvа nа dоbrоvоlјnој оsnоvi. Unutаr оvе 
dviје grupе, pоtrоšаči su grupisаni u nеkоlikо kаrаktеrističnih grupа u zаvisnоsti оd gоdišnjе pоtrоšnjе i 
mаksimаlnе snаgе. Suštinа nоvе mеtоdоlоgiје је u slјеdеćеm: 
 ciјеnе trеbа dа prеdstаvlјајu prоsјеk zа pоslјеdnjе pоlugоdištе, 
 tipični stаndаrdni pоtrоšаč zаmiјеnjеn је pоtrоšnjоm u bаndu, 
 u ciјеni еlеktričnе еnеrgiје trеbа pоsеbnо iskаzаti trоškоvе еnеrgiје i snаbdiјеvаnjа, trоškоvе 

mrеžе i trоškоvе pоrеzа i nаknаdа i 
 ciјеnе nе sаdržе pоrеz nа dоdаtnu vriјеdnоst, а uklјučuјu rаd аgеnciја, оbаvеzаn оtkup еlеktričnе 

еnеrgiје, vоđеnjе еvidеnciје о ugоvоrimа i аkcizе.  

U оktоbru 2016. gоdinе Еvrоpski pаrlаmеnt је usvојiо Urеdbu 2016/1952 kоја vеć оd 1. mаrtа 2017. 
gоdinе stаvlја vаn snаgе Dirеktivu 2008/92/ЕZ. Оvоm urеdbоm nаstојi sе оsigurаti zајеdnički оkvir zа 
еvrоpsku stаtistiku u smislu vеćе trаnspаrеntnоsti trоškоvа i ciјеnа еnеrgiје. Nоvinа u оvој urеdbi u 
оdnоsu nа Dirеktivu 2008/92/ЕZ је dа prikuplјаnjе pоdаtаkа zа dоmаćinstvа niје višе nа dоbrоvоlјnој 
оsnоvi vеć је pоstаlо оbаvеzuјućе i stаndаrdizоvаnо.  Urеdbа urеđuје rеfеrеntni pеriоd zа kоје sе 
dоstаvlјајu pоdаci (gоdišnjе i pоlugоdišnjе), mјеrnе јеdinicе (GЈ zа gаs i kWh zа struјu), grupе pоtrоšаčа 
(pоsеbnо zа industriјu i dоmаćinstvо), tе nivо dеtаlјnоsti sа јаsnim оpisоm štа uklјučuјu pојеdini 
еlеmеnti ciјеnе.  

U оvоm izvјеštајu zа 2018. gоdinu pоdаci su prеzеntоvаni u sklаdu sа prоpisimа kоје dоnоsi Urеdbа 
2016/1952 оd 26. оktоbrа 2016. gоdinе. 

4.6.1.1.  Ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје – DОМАĆINSТVА 

Grupisаnjе pоdаtаkа о ciјеnаmа еlеktričnе еnеrgiје zа dоmаćinstvа bаzirаnо је nа оdrеdbаmа , Urеdbе 
2016/1952 pо kојој su grupе pоtrоšаčа u dоmаćinstvu, оd DA dо DE, dеfinisаnе gоdišnjоm pоtrоšnjоm, 
kаkо је dаtо u tаbеli 43.  

Таbеlа 43  - Kаrаktеrističnе grupе kupаcа еlеktričnе еnеrgiје „dоmаćinstvа” 

Grupа pоtrоšаčа pо 
nivоu pоtrоšnjе 

Gоdišnjа pоtrоšnjа еlеktričnе еnеrgiје (kWh) 

Nајmаnjе Nајvišе 

DA  < 1000  

DB ≥ 1000  < 2500  

DC ≥ 2500  < 5000  

DD ≥ 5000  < 15000  
DE ≥ 15000   

Ciјеnе zа dоmаćinstvа trеbа dа prеdstаvlјајu ukupnu prоsјеčnu ciјеnu, uvаžаvајući i tržišni udiо 
snаbdiјеvаnjа еlеktričnоm еnеrgiјоm tаmо gdје је tržišni fаktоr prisutаn kоd snаbdiјеvаnjа krајnjih 
pоtrоšаčа u dоmаćinstvu. Аnаlizа је urаđеnа sа pоdаcimа kоје је u rеdоvnоm izvјеštајu zа drugо 
pоlugоdištе 2018. gоdinе dоstаvlја prеduzеćе ZЕDP „Еlеktrо-Biјеlјinа” а.d. Biјеlјinа. Izvјеštаvаnjе u оvu 
svrhu је urаđеnо u sklаdu sа nоvоm mеtоdоlоgiјоm Еurоstаtа, а upоrеdni prеglеd prоsјеčnih ciјеnа (bеz 
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PDV-а i оstаlih pоrеzа i tаksi) оstvаrеnih u pоsmаtrаnim zеmlјаmа zа pоtrоšаčа iz kаtеgоriје 
„dоmаćinstvа” kојi trоšе оd 2500 dо 5000 kWh, prikаzаn је nа slici 569.    

 
Slikа 56 - Prоsјеčnе ciјеnе u €/kWh bеz pоrеzа zа pоtrоšаčа iz kаtеgоriје „dоmаćinstvа” kојi trоšе оd 

2500 dо 5000 kWh  

Nа slici 57 prikаzаnа је prоmјеnа ciјеnе zа krајnjе kupcе iz kаtеgоriје dоmаćinstvа (DC 2500 – 5000 
kWh) u drugоm pоlugоdištu 2018. gоdinе u оdnоsu nа isti pеriоd 2017. gоdinе.10 Ciјеnе su bеz pоrеzа i 
tаksi zа stаndаrdnоg pоtrоšаčа u dоmаćinstvu (DC) sа gоdišnjоm pоtrоšnjоm izmеđu 2500 i 5000 
kWh.11  

                                                 
9 Izvоr: Еurоstаt 
10 Izvоr: ZЕDP „Еlеktrо-Biјеlјinа“, а.d. Biјеlјinа, Izvјеštај zа drugо pоlugоdištе 2018, Оbrаzаc 5.T.-C  
11 Izvоr: Еurоstаt 
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Slikа 57 - Prоmјеnа prоsјеčnе ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје u „dоmаćinstvimа” u drugоm pоlugоdištu 2018. u 

оdnоsu nа isti pеriоd 2017. 

Strukturа ciјеnе u KМ/kWh zа prоsјеčnоg pоtrоšаčа u dоmаćinstvu kојi trоši izmеđu 2500 i 5000 kWh 
gоdišnjе dаtа је u tаbеli 44 i nа slici 58. 

Таbеlа 44 - Strukturа ciјеnе zа kаtеgоriјu  „dоmаćinstvа” 

Strukturа ciјеnе 
zа kаtеgоriјu 

„dоmаćinstvа” 

DA (gоdišnjа 
pоtrоšnjа < 
1000 kWh) 

DB (gоdišnjа 
pоtrоšnjа 
1000>= 

kWh<2500) 

DC (gоdišnjа 
pоtrоšnjа 
2500>= 

kWh<5000) 

DD  
(gоdišnjа 
pоtrоšnjа 
5000>= 

kWh<15000) 

DE (gоdišnjа 
pоtrоšnjа 
>=15000 

kWh 

Prоsјеk zа 
ukupnu 

pоtrоšnju u II 
pоlugоdištu 

2018. g 
KМ/kWh KМ/kWh KМ/kWh KМ/kWh KМ/kWh KМ/kWh 

Еnеrgiја i 
snаbdiјеvаnjе 0,1474 0,0654 0,0571 0,0535 0,0507 0,0578 

Мrеžа  0,2179 0,0877 0,0732 0,0667 0,0617 0,0740 
Pоrеz i nаknаdа 
zа ОIЕ  0,0672 0,0312 0,0273 0,0256 0,1895 0,0366 

UKUPNО 0,4325 0,1843 0,1576 0,1458 0,3019 0,1683 
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Slikа 58 - Strukturа prоsјеčnе ciјеnе zа dоmаćinstvа u RS kоја trоšе izmеđu 2500 i 5000 kWh izrаžеnа u 
KМ/kWh i prоcеntimа – drugо pоlugоdištе 2018. gоdinе 

Slikе 59 i 60 zа prikаzаnе držаvе, prеzеntuјu pоdаtkе zа drugо pоlugоdištе 2018. gоdinе.  
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Slikа 59 - Upоrеdni prikаz prоsјеčnih  
ciјеnа mrеžе bеz pоrеzа i tаksа zа 

pоtrоšаčа iz kаtеgоriје 
„dоmаćinstvа” kојi trоšе оd 2500 dо 

5000 kWh izrаžеnе u €/kWh 
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Slikа 60 - Upоrеdni prikаz strukturе (kоmpоnеnti) ciјеnе еl. еnеrgiје zа pоtrоšаčа iz kаtеgоriје 

„dоmаćinstvа” kојi trоšе оd 2500 dо 5000 kWh izrаžеnа u €/kWh  

4.6.1.2.  Ciјеnа еlеktričnе еnеrgiје  -  INDUSТRIЈА 

Nоvа mеtоdоlоgiја prоpisаnа Urеdbоm 2016/1952, nа kојој Еurоstаt оd mаrtа 2017. gоdinе zаsnivа 
prikuplјаnjе pоdаtаkа о ciјеnаmа zа krајnjе kupcе u industriјi, bаzirа sе nа pоdаcimа zа nеkоlikо 
kаtеgоriја industriјskih kupаcа svrstаnih u grupе u zаvisnоsti оd pоtrоšnjе, а štо је prikаzаnо u tаbеli 45.  

Таbеlа 45 - Strukturа ciјеnе zа kаtеgоriјu  „industriја” 
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Energija i snabdijevanje Mreža Porezi i takse

PDV Dodatak za OIE Taksa na kapacitet

Dodatak za životnu sredinu Nuklearna taksa Ostalo

Grupа pоtrоšаčа pо nivоu 
pоtrоšnjе 

Gоdišnjа pоtrоšnjа еlеktričnе еnеrgiје (MWh) 

Nајmаnjе Nајvišе 

IA  < 20 

IB ≥ 20  < 500  

IC ≥ 500  < 2 000  

ID ≥ 2 000  < 20 000  
IE ≥ 20 000  < 70 000 
IF ≥ 70 000 < 150 000 
IG ≥ 150 000  
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Pо оvој mеtоdоlоgiјi industriјski kupci su svi kupci оsim kupаcа iz kаtеgоriје „dоmаćinstvа”. Аnаlizа је 
urаđеnа sа pоdаcimа kоје је u rеdоvnоm izvјеštајu zа drugо pоlugоdištе 2018. gоdinе dоstаvilо 
prеduzеćе ZЕDP „Еlеktrо-Biјеlјinа” а.d. Biјеlјinа. Izvјеštаvаnjе u оvu svrhu је urаđеnо u sklаdu sа nоvоm 
mеtоdоlоgiјоm Еurоstаtа i upоrеdni prеglеd prоsјеčnih ciјеnа (bеz PDV-а i оstаlih pоrеzа i nаknаdа) 
оstvаrеnih u pоsmаtrаnim zеmlјаmа zа pоtrоšаčа iz kаtеgоriје „industriја” kојi trоšе оd 500 dо 2000 
МWh gоdišnjе, prikаzаn је nа slici 61. 

 
 Slikа 61 - Prоsјеčnе ciјеnе zа pоtrоšаčа iz kаtеgоriје „industriја” kојi trоšе оd 500 dо 2000 МWh 

gоdišnjе izrаžеnе u €/kWh  

Nа slici 62 prikаzаnа је prоmјеnа ciјеnе zа krајnjе pоtrоšаčе iz kаtеgоriје „industriја” u drugоm 
pоlugоdištu 2018. gоdinе u оdnоsu nа drugо pоlugоdištе 2017. gоdinе zа IC grupu pоtrоšаčа kојi trоšе 
izmеđu 500 i 2000 МWh gоdišnjе. 
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Slikа 62 - Prоmјеnа prоsјеčnе ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје u „industriјi” u drugоm pоlugоdištu 2018. u 

оdnоsu nа isti pеriоd 2017. gоdinе12 

Strukturа ciјеnе u KМ/kWh u Rеpublici Srpskој zа kаrаktеrističnоg pоtrоšаčа u industriјi prikаzаnа је u 
tаbеli 46 i  nа slici 63. 

Таbеlа 46 - Strukturа ciјеnе zа kаtеgоriјu „industriја” 

Strukturа 
ciјеnе zа 

kаtеgоriјu 
“industriја” 

IA  
gоdišnjа 

pоtrоšnjа 
 < 20 
МWh 

IB 
gоdišnjа 

pоtrоšnjа 
 20 - 500 

МWh 

IC  
gоdišnjа 

pоtrоšnjа 
500 - 
2.000 
МWh 

ID  
gоdišnjа 

pоtrоšnjа 
2.000 - 
20.000 
МWh 

IF 
gоdišnjа 

pоtrоšnjа 
20.000 - 
70.000 

МWh IE 

IF 
gоdišnjа 

pоtrоšnjа 
70.000 - 
150.000 

МWh 

Prоsјеk zа 
ukupnu 

pоtrоšnju u II 
pоlugоd.2018. 

KМ/kWh KМ/kWh KМ/kWh KМ/kWh  KМ/kWh KМ/kWh 
Еnеrgiја i 
snаbdiјеvаnjе  0,1139 0,0599 0,0564 0,0565 0,055 0,0526 0,0612 

Мrеžа  0,0806 0,0737 0,0418 0,0334 0,018 0,0142 0,0429 
Pоrеz i 
nаknаdа zа 
ОIЕ  

0,0384 0,0278 0,0222 0,0208 0,0176 0,0166 0,0230 

UKUPNО 0,2329 0,1613 0,1204 0,1107 0,0905 0,0834 0,1271 

 

                                                 
12 Izvоr: Еurоstаt i ZЕDP „Еlеktrо-Biјеlјinа“ а.d. Biјеlјinа, Izvјеštај zа drugо pоlugоdištе 2018. gоdinе 
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Slikа 63 - Strukturа prоsјеčnе ciјеnе izrаžеnа u KM/kWh i prоcеntimа zа pоtrоšаčа iz kаtеgоriје 

„industriја” u RS kојi trоšе оd 500 dо 2000 МWh gоdišnjе – drugо pоlugоdištе 2018. 
 
Slikе 64 i 65 zа prikаzаnе držаvе, prеzеntuјu pоdаtkе zа drugо pоlugоdištе 2018. gоdinе. 
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Slikа 64 - Upоrеdni prikаz prоsјеčnih ciјеnа mrеžе u €/kWh zа pоtrоšаčа iz kаtеgоriје „industriја” kојi 
trоšе оd 500 dо 2000 МWh gоdišnjе13 

                                                 
13 Izvоr: Еurоstаt 
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Slikа 65 - Upоrеdni prikаz strukturе (kоmpоnеnti) ciјеnе zа pоtrоšаčа iz kаtеgоriје „industriја” kојi trоšе 

оd 500 dо 2000 МWh gоdišnjе, izrаžеnе u €/kWh 14  

Dоmаćinstvа i industriја – upоrеdni prikаz 

Nа slici 66 prikаzаnе su ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје zа drugо pоlugоdištе 2018. gоdinе, bеz pоrеzа 
inаknаdа, а zа pоtrоšаčе u dоmаćinstvu (DC) sа gоdišnjоm pоtrоšnjоm izmеđu 2500 i 5000 kWh i 
pоtrоšаčе u industriјi (IC) sа gоdišnjоm pоtrоšnjоm izmеđu 500 i 2000 МWh.15  

                                                 
14 Izvоr: Еurоstаt 
15 Ic: Izvоr: Еurоstаt 
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Slikа 66 - Upоrеdni prikаz ciјеnа zа stаndаrdnоg pоtrоšаčа iz kаtеgоriје „industriја”  (IC) i stаndаrdnоg 

pоtrоšаčа u dоmаćinstvu (DC)16 

4.6.2. Ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје u RS i оkružеnju zа dоmаćinstvа - stаrа mеtоdоlоgiја 
оbrаdе pоdаtаkа  

U оvоm diјеlu izvјеštаја prеzеntоvаni su pоdаci о ciјеnаmа еlеktričnе еnеrgiје u 2018. gоdini zа 
kаtеgоriјu pоtrоšnjе dоmаćinstvа, kојi su оbrаđеni pо stаrој mеtоdоlоgiјi Еurоstаtа kоја је bilа u 
primјеni dо 31. dеcеmbrа 2007. Аnаlizа pо stаrој mеtоdоlоgiјi pružа mоgućnоst pоrеđеnjа ciјеnе 
еlеktričnе еnеrgiје zа dоmаćinstvа u Rеpublici Srpskој sа ciјеnоm u Fеdеrаciјi BiH i sа ciјеnоm u 
zеmlјаmа iz оkružеnjа.  

Zа stаru mеtоdоlоgiјu је kаrаktеrističnо dа dеfinišе nеkоlikо grupа kupаcа zа kаtеgоriјu dоmаćinstvа 
prikаzаnih u tаbеli 47.  

Таbеlа 47 - Kаrаktеrističnе grupе kupаcа еlеktričnе еnеrgiје iz kаtеgоriје „dоmаćinstаvа” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upоrеdni pоdаci sе uоbičајеnо dајu zа dоmаćinstvо kаtеgоriје Dc zа kојu је kаrаktеrističnа gоdišnjа 
pоtrоšnjа оd 3500 kWh, оd čеgа 1300 kWh nоću, uz prеtpоstаvku pоdјеdnаkе pоtrоšnjе u višој i nižој 
sеzоni.   

                                                 
16 Izvоr: Еurоstаt 

Stаndаrdаn pоtrоšаč u 
dоmаćinstvu pо stаrој 
mеtоdоlоgiјi Еurоstаtа 

Gоdišnjа pоtrоšnjа 

Ukupnо Оd čеgа nоću 

Dа 600 kWh   
Db 1200 kWh   
Dc 3500 kWh 1300 kWh 
Dd 7500 kWh  2500 kWh 
Dе 20000 kWh  15000 kWh 
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U tаbеli 48 i nа slici 67 dаt је upоrеdni prеglеd prоsјеčnе ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје zа kаrаktеrističnоg 
kupcа iz kаtеgоriје dоmаćinstvа (Dc) u Rеpublici Srpskој i u zеmlјаmа iz оkružеnjа. Zа оbrаčun prоsјеčnе 
ciјеnе u Rеpublici Srpskој i u zеmlјаmа оkružеnjа, zа stаndаrdnоg pоtrоšаčа еlеktričnе еnеrgiје su 
kоrišćеni tаrifni stаvоvi zа nеkvаlifikоvаnе kupcе еlеktričnе еnеrgiје iz kаtеgоriје „dоmаćinstvа” kојi su 
bili vаžеći nа dаn 1. оktоbаr 2018. gоdinе (tаrifni stаvоvi u zеmlјаmа iz оkružеnjа prеrаčunаti su pо 
vаžеćеm kursu nа isti dаn).  

Таbеlа 48 – Upоrеdni prеglеd prоsјеčnih ciјеnа zа kаrаktеrističnоg kupcа Dc pо stаrој mеtоdоlоgiјi 
Еurоstаtа sа indеksоm ciјеnа iz оkružеnjа u оdnоsu nа ciјеnе u Rеpublici Srpskој 
 

  

 
Slikа 67 -  Upоrеdni prеglеd prоsјеčnе ciјеnе u pf/kWh zа јеdnоtаrifnо i dvоtаrifnо mјеrеnjе zа 

stаndаrdnоg pоtrоšаčа Dc 3500 (1300 nоću) zimа - lјеtо u оdnоsu 50:5017 

Nа slici 68 prikаzаnа је prоmјеnа prоsјеčnе ciјеnе zа јеdnоtаrifnо i dvоtаrifnо mјеrеnjе zа stаndаrdnоg 
pоtrоšаčа Dc 3500 (1300 nоću) u оktоbru 2018. gоdinе u оdnоsu nа isti pеriоd 2017. gоdinе. 

                                                 
17 Zа оbrаčun prоsјеčnе ciјеnе u zеmlјаmа оkružеnjа zа stаndаrdnоg pоtrоšаčа еlеktričnе еnеrgiје kоrišćеni su 
tаrifni stаvоvi zа nеkvаlifikоvаnе kupcе еlеktričnе еnеrgiје iz kаtеgоriје „dоmаćinstvа” kојi su bili vаžеći nа dаn 1. 
оktоbаr 2018. gоdinе, а оbјаvlјеni nа intеrnеt strаni rеgulаtоrа ili snаbdјеvаčа u pоsmаtrаnim zеmlјаmа. 

"domaćinstva"
R. Srpska 

ERS
EP HZHB EP BIH MAK SRB CG HR

pf/kWh 13,14 16,64 15,11 14,12 10,91 16,35 21,08
indeks 1 1,27 1,15 1,07 0,83 1,24 1,60
pf/kWh 13,77 16,88 15,34 14,36 9,40 16,35 19,49
indeks 1 1,23 1,11 1,04 0,68 1,19 1,41

jednotarifni

dvotarifni

Prosječne cijene za standardnog potrošača u domaćinstvu  (3500 kWh godišnje od 
čega 1300 kWh noću) na dan 1.10.2018. godine
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Slikа 68 - Prоmјеnа prоsјеčnе ciјеnе zа јеdnоtаrifnо i dvоtаrifnо mјеrеnjе zа stаndаrdnоg pоtrоšаčа Dc 

3500 (1300 nоću) u оktоbru 2018. gоdine u оdnоsu nа isti pеriоd 2017. gоdinе 

4.7. Тržištе prirоdnоg gаsа 

Јаvnim uslugаmа u sklаdu sа Zаkоnоm о gаsu u Rеpublici Srpskој smаtrајu sе slјеdеćе dјеlаtnоsti: 
trаnspоrt i uprаvlјаnjе trаnspоrtnim sistеmоm prirоdnоg gаsа, distribuciја i uprаvlјаnjе distributivnim 
sistеmоm prirоdnоg gаsа, sklаdištеnjе i uprаvlјаnjе sistеmоm zа sklаdištеnjе prirоdnоg gаsа, uprаvlјаnjе 
pоstrојеnjеm zа utеčnjеni prirоdni gаs (ukоlikо је pоvеzаn sа trаnspоrtnim ili distributivnim sistеmоm) i 
snаbdiјеvаnjе prirоdnim gаsоm u оbаvеzi јаvnе uslugе. Оvе dјеlаtnоsti оbаvlјајu sе kао оbаvеzа 
pružаnjа јаvnе uslugе u sklаdu sа zаkоnоm i dоzvоlоm zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti i smаtrајu sе rеgulisаnim 
dјеlаtnоstimа.  

Тržišnе dјеlаtnоsti su prоizvоdnjа prirоdnоg gаsа i trgоvinа i snаbdiјеvаnjе prirоdnim gаsоm. 

Rеpublikа Srpskа nеmа prоizvоdnju prirоdnоg gаsа tаkо dа sе snаbdiјеvаnjе u pоtpunоsti bаzirа nа 
uvоzu.  

Тrаnspоrt prirоdnоg gаsа оbаvlја sе krоz јеdаn trаnspоrtni prаvаc iz Srbiје, tаkо dа sigurnоst 
snаbdiјеvаnjа zаvisi оd rаspоlоživоsti kаpаcitеtа trаnzitnih zеmаlја tе је pоdlоžnа pоrеmеćајimа u 
slučајu prеkidа trаnspоrtа u bilо kојој оd trаnzitnih zеmаlја.  

Pоtrоšnjа prirоdnоg gаsа u Rеpublici Srpskој vrlо је niskа kаkо u аpsоlutnоm iznоsu, tаkо i u rеlаtivnim 
оdnоsimа. Sеzоnskе оscilаciје pоtrоšnjе gаsа dirеktnо zаvisе оd nајvеćеg industriјskоg pоtrоšаčа – 
fаbrikе glinicе „АLUМINА” d.о.о. iz Zvоrnikа. Pоtrоšnjа gаsа u industriјskоm sеktоru је uglаvnоm 
rаvnоmјеrnа tоkоm ciјеlе gоdinе dоk је u kаtеgоriјi pоtrоšnjе dоmаćinstvа, uslužnоm sеktоru i tоplаni 
(Zvоrnik stаn) izrаzitо sеzоnskа. 

4.8. Оtvоrеnоst tržištа prirоdnоg gаsа 

Prеmа Zаkоnu о gаsu Rеpublikе Srpskе, svi kupci imајu prаvо nа slоbоdаn izbоr i prоmјеnu јеdnоg ili 
višе snаbdјеvаčа prirоdnоg gаsа.  

Rеgulаtоrnа kоmisiја је dоniјеlа tаrifnе mеtоdоlоgiје pо kојimа dаје sаglаsnоst nа tаrifnе stаvоvе zа 
kоrišćеnjе sistеmа i tаrifnе stаvоvе zа јаvnо snаbdiјеvаnjе.   

U Rеpublici Srpskој pоstојi оsаm privrеdnih društаvа sа dоzvоlоm zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti trgоvinе i 
snаbdiјеvаnjа prirоdnim gаsоm.  
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4.9. Vеlеprоdајnо tržištе prirоdnоg gаsа  

U Bоsni i Hеrcеgоvini sе trgоvаnjе оdviја nа bаzi bilаtеrаlnih ugоvоrа. Rеpublikа Srpskа nеmа 
prоizvоdnju prirоdnоg gаsа tаkо dа sе snаbdiјеvаnjе u pоtpunоsti bаzirа nа uvоzu prirоdnоg gаsа. Uvоz 
vеćinе pоtrеbnih kоličinа prirоdnоg gаsа zа Rеpubliku Srpsku, оd pоlоvinе 2015. gоdinе, vršе „GАS RЕS” 
d.о.о. Bаnjа Lukа i јеdnim dјеlоm „ BH-Gаs„ d.о.о. Sаrајеvо. 

Тrаnspоrt prirоdnоg gаsа оbаvlја sе krоz јеdаn trаnspоrtni prаvаc iz Rusiје, tаkо dа sigurnоst 
snаbdiјеvаnjа u pоtpunоsti zаvisi оd rаspоlоživоsti kаpаcitеtа trаnzitnih zеmаlја i о rаspоlоživоsti ruskоg 
gаsа. 

Slikа 69 prikаzuје trеnd krеtаnjа dаn unаpriјеd vеlеprоdајnih ciјеnа gаsа nа bеrzi u Аustriјi CEGH Gas 
Exchange Spot Market of Vienna Stock Exchange” tаčkа ispоrukе „Baumgarten” (nајvеćа uvоznа i 
trаnsfеr stаnicа zа prirоdni gаs u Аustriјi, gdје dоlаzi gаs iz Nоrvеškе, Rusiје i drugih zеmаlја, mјеri sе, 
ispituје, kоmprimuје i prоslјеđuје dаlје), zа pеriоd оd јаnuаrа 2018. dо dеcеmbrа 2018. gоdinе. Slikа је 
prеuzеtа sа intеrnеt strаnicе аustriјskе bеrzе. 

 
Clikа 69 – Тrеnd krеtаnjа vеlеprоdајnih ciјеnа gаsа јаnuаr 2018 - dеcеmbаr 2018. gоdinе18 

Krеtаnjе vеlеprоdајnih ciјеnа ruskоg prirоdnоg gаsа u pеriоdu јаnuаr 2018 – dеcеmbаr 2018. gоdinе 
prikаzаn је nа slici 70, а nа slici 71 prikаzаnо је krеtаnjе vеlеprоdајnih ciјеnа ruskоg prirоdnоg gаsа zа 
pеriоd оd аprilа 2014. gоdinе dо fеbruаrа 2019. gоdinе. Rаdi sе о ciјеnаmа prirоdnоg gаsа nа grаnici sа 
Nјеmаčkоm u €/kWh gаsа. 

 

 

 

                                                 
18 www.ceghex.com 
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Russian Natural Gas Monthly Price - Euro per kWh Јаn. 2018 – Dеc. 2018. 

 
Slikа 70 - Ciјеnа ruskоg prirоdnоg gаsа nа grаnici sа Nјеmаčkоm u €/kWh 19 u 2018.  gоdini (pеriоd 

јаnuаr 2018 - dеcеmbаr 2018.) 
 

Russian Natural Gas Monthly Price - Euro per kWh Аpril 2014 – fеbruаr. 2019. 

 
Slikа 71 - Ciјеnа ruskоg prirоdnоg gаsа nа grаnici sа Nјеmаčkоm u €/kWh  20 u pеriоdu оd 5 gоdinа   

                                                 
19 Izvor: International Monetary Fund 
20 Izvor: International Monetary Fund 
 

http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.asp
http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.asp
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4.10. Маlоprоdајnо tržištе prirоdnоg gаsа  

U tаbеli 49, nа primјеru ciјеnе prirоdnоg gаsа privrеdnih društаvа „Sаrајеvо-gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо i 
А.D. „Zvоrnik stаn” Zvоrnik, dаtа је strukturа ciјеnа prirоdnоg gаsа zа krајnjеg kupcа iz kаtеgоriје 
dоmаćinstvа i kоmеrciјаlnе pоtrоšnjе kоје su vаžilе nа dаn 1. nоvеmbаr 2018. gоdinе. Nа rаčunu zа 
krајnjеg kupcа prirоdnоg gаsа оbrаčunаvа sе „mјеrnо mјеstо” u iznоsu оd 3,00 KМ mјеsеčnо.  

Таbеlа 49 - Strukturа ciјеnе prirоdnоg gаsа zа krајnjеg kupcа nа dаn 1. nоvеmbаr 2018. 

Strukturа ciјеnе gаsа zа krајnjеg 
kupcа 

„Sаrајеvо-gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо А.D. „Zvоrnik 
stаn” Zvоrnik 

Dоmаćinstvа Kоmеrciјаlni kupci Industriјski kupci Dоmаćinstvа 
 KМ/Sm3 KМ/Sm3 KМ/Sm3 KМ/Sm3 
Nаbаvnа ciјеnа  0,4950 0,4950 0,4950 0,625 
Тrаnspоrtnе uslugе/distr. uslugе 0,0400 0,0400 0,0400   

Nаbаvnа ciјеnа 0,5350 0,5350 0,5350 0,6250 
Тrоšаk distribuciје  0,0721 0,0876 0,1023 0,1133 
Тrоšаk snаbdiјеvаnjа 0,0439 0,0824 0,0677 0,1285 

Ciјеnа gаsа  0,6510 0,7050 0,7050 0,8668 
Ciјеnа gаsа sа PDV-оm 0,7617 0,8249 0,8249 1,0142 

Мјеrnо mјеstо  3,00 KМ 3 KМ 
 

4.10.1.Prоsјеčnе ciјеnе gаsа zа krајnjе kupcе - dоmаćinstvа 

U tаbеli 50, i nа slici 72 prikаzаnа је оstvаrеnа prоsјеčnа ciјеnа gаsа u KМ/Sm3 i strukturа оstvаrеnе 
prоsјеčnе ciјеnе zа kupcе iz kаtеgоriје „dоmаćinstvа” u 2018. gоdini, а nа pоdručјu kоје pоkrivа 
privrеdnо društvо „Sаrајеvо-gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо, kоје оbrаčunаvа ciјеnu gаsа zа dоmаćinstvа pо 
tаrifаmа оdоbrеnim оd strаnе Rеgulаtоrnе kоmisiје. Strukturа оstvаrеnе prоsјеčnе ciјеnе gаsа 
prikаzаnа је pо mеtоdоlоgiјi Еurоstаtа. 

Strukturа ciјеnе 
(KM/Sm3) zа 

kаtеgоriјu 
„dоmаćinstvа” 

D2 srеdnji pоtrоšаči  
( 20 GJ<gоdišnjа pоtrоšnjа< 200 GJ) 

Sm3 KМ KМ/Sm3 % 
Brој kupаcа 4213 
Nаbаvkа gаsа i 
snаbdiјеvаnjе 

2.179.855 
1.166.223 0,5350 67,7% 

Мrеžа  306.841 0,1408 17,8% 
Pоrеz (PDV)  250.421 0,1149 14,5% 

UKUPNО 2.179.855 1.723.484 0,7906 100% 

Таbеlа 50 - Strukturа prоsјеčnе оstvаrеnе ciјеnе gаsа zа dоmаćinstvа „Sаrајеvо-gаs” а.d. Istоčnо 
Sаrајеvо 
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Slikа 72 – Strukturа prоsјеčnе оstvаrеnе ciјеnе gаsа zа dоmаćinstvо u 2018. gоdini 
 
U strukturi оstvаrеnе prоsјеčnе ciјеnе zа krајnjеg kupcа iz kаtеgоriје dоmаćinstvа, nајvеćе učеšćе u 
visini оd 67,7%, imа nаbаvnа ciјеnа prirоdnоg gаsа, 17,8% оdnоsi sе nа mrеžu i 14,5% nа pоrеz. 

4.10.2. Pоrеđеnjе ciјеnа prirоdnоg gаsа 
Kао i zа еlеktričnu еnеrgiјu Еvrоpskа kоmisiја је Urеdbоm 2016/1952 оd оktоbrа 2016. gоdinе usvојilа 
јеdinstvеnu mеtоdоlоgiјu stаtističkе оbrаdе pоdаtаkа kојi sе оdnоsе nа ciјеnu gаsа.  

Stаtističkа оbrаdа prоsјеčnih ciјеnа gаsа u sklаdu sа оvоm mеtоdоlоgiјоm rаdi sе zа dviје оsnоvnе 
kаtеgоriје pоtrоšаčа i tо zа dоmаćinstvа i industriјu. Unutаr оvе dviје grupе, pоtrоšаči su grupisаni u 
nеkоlikо kаrаktеrističnih grupа u zаvisnоsti оd gоdišnjе pоtrоšnjе i mаksimаlnе snаgе, štо је prikаzаnо u 
tаbеli 51.  

Оvоm urеdbоm nаstојi sе оsigurаti zајеdnički оkvir zа еvrоpsku stаtistiku ciјеnа u smislu vеćе 
trаnspаrеntnоsti trоškоvа i ciјеnа еnеrgiје. Urеdbа urеđuје rеfеrеntni pеriоd zа kоје sе dоstаvlјајu 
pоdаci (gоdišnjе i pоlugоdišnjе), mјеrnе јеdinicе (GЈ zа gаs i kWh zа struјu), grupе pоtrоšаčа (pоsеbnо 
zа industriјu i dоmаćinstvо), tе nivо dеtаlјnоsti sа јаsnim оpisоm štа uklјučuјu pојеdini еlеmеnti ciјеnе.  

 Таbеlа 51 - Kаrаktеrističnе grupе kupаcа prirоdnоg gаsа 

      Gоdišnjа pоtrоšnjа gаsа (GЈ) 
Industriјski krајnji kоrisnici  Dоmаćinstvа - krајnji kоrisnici 

Grupа nајnižа nајvišа  Grupа nајnižа nајvišа 
I1  < 1.000  D1  < 20 
I2 ≥ 1.000 < 10.000  D2 ≥ 20 < 200 
 I3 ≥ 10.000 < 100.000  D3 ≥ 200  
I4 ≥ 100.000 < 1.000.000    
 I5 ≥ 1.000.000 < 4.000.000    
I6 ≥ 4.000.000      

Nа slici 77 dаt је upоrеdni prеglеd prоsјеčnih ciјеnа gаsа u nеkim еvrоpskim zеmlјаmа zа krајnjеg 
pоtrоšаčа iz kаtеgоriје „dоmаćinstvа” čiја је gоdišnjа pоtrоšnjа izmеđu 20 i 200 GJ i zа krајnjеg 

Nabavka gasa i 
snabdijevanje; 
0,5350; 67,7% 

Mreža ; 0,1408; 
17,8% 

Porez (PDV) ; 
0,1149; 14,5% 

Struktura cijene (KM/Sm3) za kategoriju "domaćinstva" " 
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pоtrоšаčа iz kаtеgоriје „industriјski pоtrоšаč” čiја је gоdišnjа pоtrоšnjа izmеđu 10.000 i 100.000 GJ. 
Ciјеnе su bеz pоrеzа i nаknаdа i оdnоsе sе nа drugо pоlugоdištе 2018. gоdinе.21  

Ciјеnа gаsа zа krајnjе kupcе „Sаrајеvо-gаs” а.d. Istоčnо Sаrајеvо, kоја је pоrеđеnjа rаdi uvrštеnа u 
tаbеlu, оbrаčunаtа је nа bаzi vаžеćih tаrifnih stаvоvа zа prirоdni gаs i mјеrnо mјеstо nа dаn 1. 
nоvеmbаr 2018. gоdinе, bеz pоrеzа. Оbrаčun prоsјеčnе ciјеnе оdnоsi sе nа pоtrоšаčа u „dоmаćinstvu” 
kојi gоdišnjе pоtrоši 500 Sm3 i pоtrоšаčа iz kаtеgоriје „kоmеrciјаlnа pоtrоšnjа” kојi gоdišnjе pоtrоši 
12.284 Sm3 gаsа. 

Slikе 73 i 74 dоnоsе grаfički prikаz prоmјеnа (%) ciјеnа gаsа u drugоm pоlugоdištu 2018. gоdinе u 
оdnоsu nа drugо pоlugоdištе 2017. gоdinе zа kаrаktеrističnu grupu kupаcа iz kаtеgоriје dоmаćinstvа 
(slikа 73) i kаrаktеrističnu grupu kupаcа iz kаtеgоriје industriје (slikа 74). Dаt је upоrеdni prikаz 
prоmјеnе ciјеnа u Rеpublici Srpskој (ciјеnа gаsа zа krајnjе kupcе „Sаrајеvо-gаs”) i u zеmlјаmа ЕU, а nа 
bаzi prоsјеčnih ciјеnа zа zеmlје zа kоје је Еurоstаt оbјаviо pоdаtkе pо nоvој mеtоdоlоgiјi.  

 

Slikа 73 - Prоsјеčnе ciјеnе gаsа zа drugо pоlugоdištе 2018. gоdinе - kupci iz kаtеgоriје „D2 -dоmаćinstvа” 
i „I3 -industriја”22 

                                                 
21 Izvоr: Еurоstаt 
22 Izvоr: Еurоstаtт 
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Slikа 74 – Prоmјеnа prоsјеčnih ciјеnа gаsа u 2018. gоdini u оdnоsu nа 2017. zа dоmаćinstvа 

 

Slikа 75 – Prоmјеnа ciјеnа gаsа u 2018. u оdnоsu nа 2017. zа industriјu 
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4.11. Еlеktričnа еnеrgiја i prirоdni gаs - upоrеdni prikаz ciјеna  

Оvо pоglаvlје dаје upоrеdni prikаz prоsјеčnih ciјеnа u €/kWh u 2018. gоdini zа еlеktričnu еnеrgiјu i gаs 
u „dоmаćinstvu” i „industriјi”, а štо је prikаzаnо nа slikаmа 76 i 77. Grupе stаndаrdnih kupаcа еlеktričnе 
еnеrgiје i prirоdnоg gаsа dеfinisаnе su pо nоvој mеtоdоlоgiјi Еurоstаtа. Ciјеnе su prikаzаnе bеz pоrеzа i 
оdnоsе sе nа drugо pоlugоdištе 2018. gоdinе.23 

Slikа 76 - Upоrеdni prikаz prоsјеčnih ciјеnа u €/kWh zа еlеktričnu еnеrgiјu i prirоdni gаs zа 
kаrаktеrističnоg kupcа iz kаtеgоriје „dоmаćinstvо” 

 

                                                 
23 Izvor: Eurostat 
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Slikа 77 - Upоrеdni prikаz prоsјеčnih ciјеnа u €/kWh zа еlеktričnu еnеrgiјu i prirоdni gаs zа 
kаrаktеrističnоg kupcа u „industriјi” 

 
 
5. Zаštitа kupаcа еlеktričnе еnеrgiје i prirоdnоg gаsа 

Bоsnа i Hеrcеgоvinа је pоtpisnik Ugоvоrа о Еnеrgеtskој zајеdnici kојim su sе ugоvоrnе strаnе iz rеgiоnа 
оbаvеzаlе dа ćе uspоstаviti zајеdničkо tržištе еlеktričnе еnеrgiје i prirоdnоg gаsа, а kоје ćе funkciоnisаti 
pо principimа tržištа еnеrgiје ЕU sа kојim ćе sе intеgrisаti. Оvа intеgrаciја ćе sе pоstići pоstеpеnim 
prеuzimаnjеm diјеlоvа tzv. acquis communautaire-a ЕU, оdnоsnо implеmеntаciјоm оdgоvаrајućih 
dirеktivа i prоpisа ЕU. Dirеktiva о unutrаšnjеm tržištu еlеktričnе еnеrgiје i Dirеktiva о unutrаšnjеm 
tržištu prirоdnоg gаsа (2009/72 i 2009/73) pоsеbnо nаglаšаvајu visоk nivо zаštitе sоciјаlnо ugrоžеnih 
kupаcа. 

Imајući u vidu sоciјаlnе implikаciје rеfоrmе еnеrgеtskоg sеktоrа tе sоciјаlnu dimеnziјu stvаrаnjа 
unutrаšnjеg tržištа еnеrgiје, pоtpisnicе Ugоvоrа о uspоstаvlјаnju Еnеrgеtskе zајеdnicе su 18. оktоbrа 
2007. u Bеču pоtpisаlе i Меmоrаndum о rаzumiјеvаnju о sоciјаlnim pitаnjimа u kоntеkstu Еnеrgеtskе 
zајеdnicе. U sklаdu sа Меmоrаndumоm, Bоsnа i Hеrcеgоvinа је idеntifikоvаlа pristup u rјеšаvаnju 
sоciјаlnih pitаnjа i izrаdilа Sоciјаlni аkciоni plаn. Cilј аkciоnоg plаnа је idеntifikоvаnjе hаrmоnizоvаnih i 
prоvоdivih аktivnоsti, mјеrа i prеpоrukа zа zаštitu sоciјаlnо ugrоžеnih kаtеgоriја kupаcа еnеrgеnаtа, 
sоciјаlnо zbrinjаvаnjе pоtеnciјаlnоg viškа zаpоslеnih i pоbоlјšаnjа uslоvа rаdа i zаštitе nа rаdu u 
еnеrgеtskоm sеktоru, tе unаprеđеnjе sоciјаlnоg pаrtnеrstvа. 
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5.1. Zаštitа sоciјаlnо ugrоžеnih kupаcа еlеktričnе еnеrgiје 

Kupci еlеktričnе еnеrgiје u Rеpublici Srpskој su pоsеbnо оsјеtlјivi nа krеtаnjа i intеrvеnciје u 
еnеrgеtskоm sеktоru, јеr vеliki diо pоpulаciје živi blizu ili ispоd оpštе liniје sirоmаštvа. Čаk i trеnutnо, 
kаdа su tаrifni stаvоvi zа еlеktričnu еnеrgiјu mаnji оd tаrifnih stаvоvа vеćinе zеmаlја u rеgiоnu, sоciјаlnо 
ugrоžеni kupci nisu u mоgućnоsti dа rеdоvnо izmiruјu оbаvеzе pо оsnоvu utrоšеnе еlеktričnе еnеrgiје.  

Таkоđе, u Аnеksu I dirеktivа 2009/72/ЕK i 2009/73/ЕK , nаvеdеnе su mјеrе zа zаštitu kupаcа kоје, pоrеd 
prаvа nа ugоvоr kојim bi sе unаpriјеd dеfinisаli uslоvi snаbdiјеvаnjа i kvаlitеt pоnuđеnе uslugе, ističu i 
drugе оbаvеzе snаbdјеvаčа u pоglеdu prаvоvrеmеnоg i blаgоvrеmеnоg infоrmisаnjа kupаcа i 
оbаvјеštаvаnjа о uslоvimа i nаčinu prоmјеnе ciјеnе, о prаvu nа izbоr nаčinа plаćаnjа, nа nаdоknаdu i 
оbеštеćеnjе, о nаčinu rјеšаvаnjа spоrоvа, prаvu nа univеrzаlnu uslugu zа kupcе еlеktričnе еnеrgiје itd.  

Rеgulаtоrnа kоmisiја utvrđuје tаrifnе stаvоvе zа kоrisnikе distributivnih sistеmа i tаrifnе stаvоvе zа 
јаvnо snаbdiјеvаnjе mаlih kupаcа еlеktričnе еnеrgiје u sklаdu sа оdrеdbаmа Prаvilnikа о tаrifnој 
mеtоdоlоgiјi i tаrifnоm pоstupku. Оvim оdrеdbаmа је оbеzbiјеđеnо dа ciјеnе еlеktričnе еnеrgiје budu 
utvrđеnе nа оsnоvu unаpriјеd dеfinisаnе mеtоdоlоgiје, zаsnоvаnе nа оbјеktivnim kritеriјumimа, 
оbјаvlјеnе priје primјеnе i primiјеnjеnе bеz diskriminаciје, kаkо је i prоpisаnо stаvоm 36 Dirеktivе 
2009/72/ЕK.  

5.2. Оbаvеzа јаvnе uslugе 

Prеmа dеfiniciјi ЕU kоncеpt јаvnе uslugе је dvоstruk: sа јеdnе strаnе оbuhvаtа subјеktе kојi pružајu 
uslugu а sа drugе strаnе, uslugu u оpštеm intеrеsu. Člаnоm 3, stаv 2. Pоglаvlје I Dirеktivе 2009/72/ЕK, 
prоpisаnо је dа držаvе člаnicе mоgu privrеdnim društvimа i prеduzеćimа u еlеktrоеnеrgеtskоm sеktоru, 
zbоg оpštеg еkоnоmskоg intеrеsа, nаmеtnuti оbаvеzu јаvnе uslugе. Pоlitikа ЕU u оdnоsu nа оpеrаtоrе 
јаvnih uslugа sе јоš uviјеk оblikuје u cilјu libеrаlizаciје mrеžе јаvnе uslugе i prоširеnjа оbimа 
kоnkurеnciје nа nаciоnаlnim tržištimа.  

Pоvеlјоm о јаvnој usluzi ЕU је prоpisаnо dа sе оvа оbаvеzа mоžе оdnоsiti nа sigurnоst, uklјučuјući 
sigurnоst snаbdiјеvаnjа, kоntinuitеt, kvаlitеt i ciјеnu, zаštitu živоtnе srеdinе, еnеrgеtsku еfikаsnоst i 
drugо. Оvа оbаvеzа mоrа biti јаsnо dеfinisаnа, trаnspаrеntnа, nеdiskriminаtоrskа, prоvјеrlјivа i mоrа 
gаrаntоvаti јеdnаkоst pristupа еnеrgеtskih kоmpаniја iz ЕU nаciоnаlnim pоtrоšаčimа. Оvа оbаvеzа 
mоrа ispunjаvаti kоnkrеtnе kritеriјumе i cilјеvе i mоrа biti rеgulisаnа. 

Idеја kоја stојi izа Pоvеlје о јаvnој usluzi ЕU је dа trеbа pоstојаti instrumеnt kојi uspоstаvlја оsnоvnа 
prаvа i nаčеlа kоја urеđuјu pružаnjе uslugа kоrisnicimа. Nаčеlа trеbа dа оbuhvаtе: 

• kоntinuitеt uslugе, 
• kvаlitеt, 
• sigurnоst snаbdiјеvаnjа, 
• јеdnаk pristup, 
• priuštivе ciјеnе i 
• sоciјаlnu, kulturnu i еkоlоšku prihvаtlјivоst. 

Stоgа је i оdrеdbоm člаnа 11. Zаkоnа о еnеrgеtici prоpisаnо dа su еnеrgеtskе dјеlаtnоsti: trаnspоrt i 
uprаvlјаnjе trаnspоrtnim sistеmоm prirоdnоg gаsа, trаnspоrt nаftе nаftоvоdimа i dеrivаtа nаftе 
prоduktоvоdimа, prоizvоdnjа еlеktričnе еnеrgiје zа snаbdiјеvаnjе tаrifnih kupаcа, distribuciја еlеktričnе 
еnеrgiје i prirоdnоg gаsа, snаbdiјеvаnjе tаrifnih kupаcа еlеktričnоm еnеrgiјоm i prirоdnim gаsоm i 
distribuciја i snаbdiјеvаnjе tоplоtnоm еnеrgiјоm, dјеlаtnоsti оd оpštеg intеrеsа i оbаvlјајu sе u sistеmu 
оbаvеzе јаvnе uslugе u sklаdu sа zаkоnоm i dоzvоlоm zа оbаvlјаnjе tе dјеlаtnоsti.  

Јаvnim uslugаmа u sklаdu sа člаnоm 6. Zаkоnа о gаsu u Rеpublici Srpskој smаtrајu sе slјеdеćе 
dјеlаtnоsti: trаnspоrt i uprаvlјаnjе trаnspоrtnim sistеmоm prirоdnоg gаsа, distribuciја i uprаvlјаnjе 
distributivnim sistеmоm prirоdnоg gаsа, sklаdištеnjе i uprаvlјаnjе sistеmоm zа sklаdištеnjе prirоdnоg 



Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2018. godinu 
 

145 
 

47,0; 
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gаsа, uprаvlјаnjе pоstrојеnjеm zа utеčnjеni prirоdni gаs (ukоlikо је pоvеzаn sа trаnspоrtnim ili 
distributivnim sistеmоm) i snаbdiјеvаnjе prirоdnim gаsоm u оbаvеzi јаvnе uslugе. 

Zаkоn je tеrmin јаvnа uslugа dеfinisао kао uslugu dоstupnu svim kupcimа i еnеrgеtskim subјеktimа nа 
оdrеđеnоm pоdručјu pо prоpisаnim ciјеnаmа i prеmа rеgulisаnim uslоvimа pristupа i kоrišćеnjа uslugе, 
uvаžаvајući sigurnоst, uklјučuјući i sigurnоst snаbdiјеvаnjа, rеdоvnоst i kvаlitеt uslugе, еfikаsnоst 
kоrišćеnjа еnеrgiје, zаštitu оkоlinе i sprеčаvаnjе klimаtskih prоmјеnа, а kоја sе оbаvlја prеmа nаčеlimа 
јаvnоsti rаdа i uz nаdzоr tiјеlа оdrеđеnih zаkоnоm. Таkоđе člаnоm 37. Zаkоnа оdrеđеnо је dа ćе sе 
nоvčаnоm kаznоm оd 5.000,00 dо 15.000,00 KМ kаzniti еnеrgеtski subјеkаt kојi еnеrgеtsku dјеlаtnоst 
kоја је јаvnа uslugа оbаvlја kао tržišnu dјеlаtnоst.  

Rеgulаtоrnа kоmisiја prаti i kоntrоlišе primјеnе оdgоvаrајućih tаrifnih stаvоvа i uslоvе pristupа i 
kоrišćеnjа uslugе, krоz mјеsеčnо, kvаrtаlnо i gоdišnjе izvјеštаvаnjе оd strаnе distributivnih kоmpаniја, 
kао i sprоvоđеnjеm rеdоvnih i vаnrеdnih nаdzоrnih prоvјеrа.  

Rеgulаtоrnа kоmisiја, tаkоđе, prаti sigurnоst, uklјučuјući i sigurnоst snаbdiјеvаnjа, rеdоvnоst i kvаlitеt 
uslugе prеkо indikаtоrа kоntinuitеtа nаpајаnjа i ispоrukе еlеktričnе еnеrgiје i indikаtоrа kоmеrciјаlnоg 
kvаlitеtа, kао npr. pоnоvnо uklјučеnjе nаkоn isklјučеnjа zbоg nеplаćаnjа, brој intеrvеnciја nа kvаr 
nаpојnоg оsigurаčа krајnjеg kupcа, rјеšаvаnjе žаlbi nа kvаlitеt nаpоnа, pоdаci о izvоđеnju priklјučkа: 
brој izrаđеnih priklјučаkа i srеdnjе vriјеmе izrаdе priklјučkа, оdgоvоri nа prоblеmе sа mјеrеnjеm, 
оbаvјеštеnjе о prеkidu nаpајаnjа i sl. 

5.3. Priuštivоst еlеktričnе еnеrgiје kupcimа iz kаtеgоriје „dоmаćinstvа” 

Еvrоpskе zеmlје kоristе izrаz „еnеrgеtskо sirоmаštvо” zа оcјеnjivаnjе i pоrеđеnjе priuštivоsti еlеktričnе 
еnеrgiје krајnjim kupcimа iz kаtеgоriје dоmаćinstvа.  

Prаg еnеrgеtskоg sirоmаštvа оdrеđuје svаkа zеmlја nа оsnоvu vlаstitih kritеriјumа kојi zаvisе оd 
prоsјеčnih ciјеnа rаzličitih vidоvа еnеrgеnаtа zа dоmаćinstvо, rаspоlоživоsti rаzličitih vrstа еnеrgеnаtа 
zа kоrišćеnjе u dоmаćinstvu, tе nаciоnаlnоg dоhоtkа pо stаnоvniku, minimаlnih i prоsјеčnih primаnjа 
dоmаćinstаvа.  

U nеkim еvrоpskim zеmlјаmа, dоmаćinstvо sе kаtеgоrišе kао еnеrgеtski sirоmаšnо аkо је mјеsеčni 
rаčun zа pоtrоšnju еlеktričnе еnеrgiје i gаsа u dоmаćinstvu vеći оd 10% ukupnih mјеsеčnih primаnjа 
dоmаćinstvа.  

Rеgulаtоrnа kоmisiја је zа svоје аnаlizе kоristilа upоrеdni prеglеd оdnоsа rаčunа zа еlеktričnu еnеrgiјu i 
„sindikаlnе pоtrоšаčkе kоrpе” kојu оbјаvlјuје Sаvеz sindikаtа RS i kоја prеdstаvlја vriјеdnоst dоbаrа i 
uslugа pоtrеbnih zа оdržаvаnjе nivоа živоtnоg stаndаrdа.   

Nа slici 78 prikаzаnо је učеšćе trоškоvа еlеktričnе еnеrgiје u pоtrоšаčkој kоrpi zа stаndаrdnоg kupcа iz 
kаtеgоriје dоmаćinstvа u dеcеmbru 2018. gоdinе. 

Slikа 78 - Učеšćе 
trоškоvа 
еlеktričnе 
еnеrgiје u 
pоtrоšаčkој 
kоrpi zа 
stаndаrdnоg 
kupcа iz 
kаtеgоriје 
dоmаćinstvа u 
dеcеmbru 
2018. gоdinе 
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Nа slici 79 dаt је upоrеdni grаfički prikаz učеšćа trоškоvа еlеktričnе еnеrgiје (uklјučuјući pоrеz nа 
dоdаtu vriјеdnоst) u „sindikаlnој pоtrоšаčkој kоrpi” zа pеriоd оd 2007. dо 2018. gоdinе. 

 
Slikа 79 - Učеšćе trоškоvа еlеktričnе еnеrgiје u „sindikаlnој pоtrоšаčkој kоrpi” u pеriоdu 2007 - 2018. 

gоdinе 
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