
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ 

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-135-1/20/Р-137-33         

Датум: 18.02.2020. године 

 

На основу одредби члана 24. став 3. Закона о енергетици (''Службени гласник 

Републике Српске“, број 49/09), члана 25. Статута Регулаторне комисије за енергетику 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10 и 107/19) и 

Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2019. годину, 

усвојеног Одлуком Народне скупштине Републике Српске број 02/1-021-131/19 

("Службени гласник Републике Српске", број 16/19), Регулаторна комисија за 

енергетику Републике Српске, на 137. редовној сједници, одржаној 18. фебруара 2020. 

године, у Требињу,  донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању привремене регулаторне накнаде за период 01.01.2020. - 31.03.2020. 

године 

1. Корисницима дозвола за обављање енергетских дјелатности у Републици  Српској  

утврђује се привремена регулаторна накнада за период 01.01.2020. - 31.03.2020. 

године у укупном износу од 632.452 КМ, према Буџету Регулаторне комисије за 

енергетику  Републике  Српске  за  2019.  годину. 

 

2. Фиксни и варијабилни дио, као и укупни износи привремене регулаторне накнаде 

за период 01.01.2020. - 31.03.2020. године, за поједине кориснике дозвола за 

обављање енергетских дјелатности у Републици Српској, утврђују се у износу 

приказаном у табели како слиједи: 

 

Корисник дозволе Дозвола 

Регулаторна накнада [KM] 

фиксни  варијабилни  
укупно 

дио дио 

сектор електричне енергије 

Мјешовити Холдинг 

''Електропривреда Републике Српске'' 

– Матично предузеће а.д. Требиње 

трговина и 

снабдијевање 
5.000 28.177 33.177 

Мјешовити Холдинг "ЕРС", МП а.д. 

Требиње - ЗП "РиТЕ Гацко", а.д. 

Гацко 

производња 2.500 78.680 81.180 

Мјешовити холдинг "ЕРС" – МП а.д. 

Требиње – ЗП "РиТЕ Угљевик" а.д. 

Угљевик   

производња 2.500 87.829 90.329 

"ЕФТ - Рудник и Термоелектрана 

Станари" д.о.о. Станари 

производња 2.500 103.885 106.385 

трговина и 

снабдијевање 
5.000 0 5.000 

Укупно 7.500 103.885 111.385 
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Мјешовити Холдинг "ЕРС"- МП а.д. 

ЗП "Хидроелектране на Требишњици"  

а.д.Требиње 

производња 2.500 25.807 28.307 

Мјешовити Холдинг "ЕРС"- МП а.д. 

Требиње-ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 

НА ДРИНИ" а.д. Вишеград 

производња 2.500 20.176 22.676 

Мјешовити Холдинг "ЕРС"- МП а.д. 

Требиње - ''Хидроелектране на 

Врбасу'' а.д. Мркоњић Град 

производња 2.500 11.641 14.141 

производња 500 2.315 2.815 

Укупно 3.000 13.956 16.956 

Мјешовити холдинг "ЕРС"- МП а.д. 

Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. 

Бања Лука 

дистрибуција 2.500 51.899 54.399 

снабдијевање 1.000 5.227 6.227 

Укупно 3.500 57.126 60.626 

Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. 

Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" 

а.д. Бијељина 

дистрибуција 2.500 23.356 25.856 

снабдијевање 1.000 2.277 3.277 

производња 500 192 692 

Укупно 4.000 25.825 29.825 

Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. 

Требиње - ЗП "Електро Добој" а.д. 

Добој 

дистрибуција 2.500 16.749 19.249 

снабдијевање 1.000 1.981 2.981 

Укупно 3.500 18.730 22.230 

Мјешовити холдинг "ЕРС"- МП а.д. 

Требиње - ЗП "Електродистрибуција" 

а.д. Пале 

дистрибуција 2.500 14.002 16.502 

снабдијевање 1.000 1.276 2.276 

производња 500 1.880 2.380 

производња 500 1.402 1.902 

Укупно 4.500 18.559 23.060 

Мјешовити холдинг "ЕРС"- МП а.д. 

Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" 

а.д. Требиње 

дистрибуција 2.500 9.419 11.919 

снабдијевање 1.000 627 1.627 

Укупно 3.500 10.045 13.546 

"ЕЛЕКТРОС" д.o.o. Бања Лука производња 500 1.312 1.812 

"ЕЛИНГ МХЕ" д.о.о. Теслић 

производња  500 505 1.005 

производња  500 1.177 1.677 

Укупно 1.000 1.682 2.682 

''ЕРС'' мале хидроелектране д.о.о. 

Бања Лука 
производња 500 342 842 

"ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука 

производња 500 1.476 1.976 

производња 500 943 1.443 

Укупно 1.000 2.419 3.419 

"ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК" д.о.о. 

Фоча 
производња 500 315 815 

"СТРАЈКО" д.о.о. Требиње производња 500 596 1.096 

"ХИДРОИНВЕСТ" д.о.о. Рогатица 

производња 500 2.321 2.821 

производња 500 3.106 3.606 

Укупно 1.000 5.427 6.427 

"Петрол хидроенергија" д.о.о. Теслић производња 500 1.191 1.691 

"ENERGY FINANCING TEAM" д.о.о. 

Билећа 

трговина и 

снабдијевање 
5.000 15.464 20.464 
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"LE TRADING BH" д.о.о. Бања Лука 
трговина и 

снабдијевање 
5.000 7.048 12.048 

"Л.С.Б. Електарне" д.о.о. Бања Лука производња 500 1.645 2.145 

сектор природног гаса 

''САРАЈЕВО - ГАС'' А.Д. ИСТОЧНО 

САРАЈЕВО 

транспорт 250 

2.937 3.937 дистрибуција 500 

трговина и 

снабдијевање 
250 

Укупно 1.000 2.937 3.937 

А.Д. ''ЗВОРНИК СТАН''  ЗВОРНИК 

дистрибуција 500 

611 1.361 трговина и 

снабдијевање 
250 

Укупно 750 611 1.361 

''ГАС ПРОМЕТ'' А.Д. ИСТОЧНО 

САРАЈЕВО - ПАЛЕ 

оператор 

транспортног система 
250 52 302 

транспорт 250 765 1.015 

Укупно 500 817 1.317 

"ГАС-РЕС" д.о.о. Бања Лука 
трговина и 

снабдијевање 
250 26.637 26.887 

"БИЈЕЉИНА ГАС" д.о.о. Бијељина 
трговина и 

снабдијевање 
250 0 250 

"CNG ENERGY" д.о.о. Бања Лука 
трговина и 

снабдијевање 
250 0 250 

"ПРВО ГАСНО ДРУШТВО" д.о.о. 

Зворник 

трговина и 

снабдијевање 
250 4.239 4.489 

сектор нафте и деривата нафте 

"Рафинерија нафте" а.д. Брод 

производња деривата 

нафте 
1.000 5.224 6.224 

складиштење нафте  и 

деривата нафте 
500 0 500 

  Укупно 1.500 5.224 6.724 

"Рафинерија уља Модрича" а.д. 

Модрича 

складиштење нафте  и 

деривата нафте 
500 0 500 

УКУПНО   65.750 566.702 632.452 

 

Јединствени коефицијент (К) за израчунавање другог сегмента варијабилног дијела 

регулаторне накнаде износи 0,0026979. 

 

3. Корисници дозвола за обављање енергетских дјелатности привремену 

регулаторну накнаду из тачке 2. овог рјешења плаћају на жиро рачун Регулаторне 

комисије број 5550090026695723 код Нове Банке АД Бања Лука, и то до 

25.02.2020. године. Регулаторна комисија ће благовремено доставити 

корисницима дозвола обавјештење за уплату регулаторне накнаде.  

 

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

периоду који обухвата ово рјешење, утврдиће се приликом издавања дозвола 

посебним рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске. 
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5. Након усвајања Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 

2020. годину, извршиће се усклађивање појединачних износа регулаторне накнаде 

из тачке 2. овог Рјешења. 

 

6. Ово Рјешење је коначно, а објављује се у ''Службеном гласнику Републике 

Српске'' и доставља корисницима дозвола. 
 

     

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна 

комисија) је самостална и непрофитна организација која је функционално независна 

од републичких органа, енергетских субјеката и корисника њихових производа и 

услуга, као и свих других правних и физичких лица, како је прописано одредбом 

члана 15. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске“, број 

49/09). 

Одредбом члана 16. Закона о енергетици је прописано да Регулаторна комисија 

регулише и врши надзор односа на тржишту електричне енергије, гаса и нафте у 

складу са одредбама овог Закона и надлежностима које су јој прописане одредбама 

закона у сектору електричне енергије, сектору природног гаса и сектору нафте и 

деривата нафте у Републици Српској, водећи рачуна о обезбјеђењу принципа 

транспарентности, недискриминације, правичности, подстицању конкурентности и 

заштити крајњих купаца.  

Финансирање рада Регулаторне комисије обезбјеђује се из годишњих накнада од 

енергетских субјеката, корисника дозвола за обављање једне или више енергетских 

дјелатности и једнократних накнада за дозволе које издаје, како је прописано 

одредбом члана 24. став 1. Закона о енергетици. Ставом 2. истог члана утврђено је да 

буџет Регулаторне комисије усваја Народна скупштина Републике Српске прије 

почетка буџетске године, на њен приједлог.    

Имајући у виду да Народна скупштина Републике Српске није разматрала Приједлог 

буџета Регулаторне комисије за 2020. годину, то је привремена регулаторна накнада за 

први квартал 2020. године утврђена на основу одобреног Буџета Регулаторне комисије 

за 2019. годину. 

Појединачни износи регулаторне накнаде састављени су од фиксног и варијабилног 

дијела.  

Фиксни дио регулаторне накнаде за регулисање одређене енергетске дјелатности 

одређује се на основу специфичности у погледу регулисања те дјелатности и 

карактеристика енергетских објеката корисника дозвола и не зависи од обима 

планираних или остварених пословних активности, односно прихода или дијела 

прихода корисника дозвола. Као специфичност, фиксни дио регулаторне накнаде за 

кориснике дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији 

БиХ, уважава и све активности ових корисника на велепродајном тржишту електричне 

енергије. Фиксни дио регулаторне накнаде за поједине кориснике, као и укупан износ 
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фиксног дијела регулаторне накнаде, утврђен је у износима како је дато у диспозитиву 

рјешења и односи се на период 01.01.2020. - 31.03.2020. године, односно одлучено је 

као у тачки 2. диспозитива овог Рјешења. 

Варијабилни дио регулаторне накнаде састоји се из два сегмента. Први сегмент 

варијабилног дијела примјењив је за кориснике дозвола за производњу електричне 

енергије у термоелектранама, те се њиме узима у обзир специфичност производње и 

ефикасност коришћења примарног извора енергије, и одређен је на основу 

корективног фактора у износу од 600 КМ по MW инсталисанe снаге електране. За све 

остале кориснике дозвола износ овога сегмента варијабилног дијела регулаторне 

накнаде једнак је нули. 

Други сегмент варијабилног дијела регулаторне накнаде утврђује се на основу 

укупног износа годишње регулаторне накнаде и укупног износа фиксног дијела 

регулаторне накнаде, првог сегмента варијабилног дијела регулаторне накнаде, те 

оствареног прихода корисника дозволе у претходној години, односно у случају 

корисника дозвола за производњу електричне енергије у термоелектранама на основу 

коригованог прихода у претходној години (примјеном коефицијента 0,5), а на основу 

чега се утврђује и јединствени коефицијент за израчунавање другог сегмента 

варијабилног дијела регулаторне накнаде појединачно за сваког корисника дозволе. За 

кориснике дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији 

БиХ, као релевантан узет је приход остварен од снабдијевања крајњих купаца 

електричном енергијом на територији БиХ. 

Примјеном наведене методологије одређен је јединствени коефицијент за 

израчунавање другог сегмента варијабилног дијела регулаторне накнаде у износу од 

0,0026979. Множењем овог јединственог коефицијента са одговарајућим приходом, те 

сабирањем са првим сегментом варијабилног дијела  регулаторне накнаде, добијен је 

износ варијабилног дијела регулаторне накнаде за сваког појединачног корисника. 

Будући да се ово рјешење доноси за први квартал 2020. године, то је овим рјешењем 

утврђен износ варијабилног дијела регулаторне накнаде за тај период, односно 

одлучено је као у тачки 2. диспозитива овог Рјешења. 

Износ и начин плаћања регулаторне накнаде за дозволе које буду издате у периоду 

који обухвата ово Рјешење утврдиће се приликом издавања дозвола посебним 

рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске. Према томе, 

корисницима дозвола којима дозволе буду издате у току периода за који је већ 

донешено рјешење о привременој регулаторној накнади за обављање енергетских 

дјелатности, износ и начин плаћања регулаторне накнаде утврђују се рјешењем о 

издавању дозволе, па је одлучено као у тачки 4. диспозитива овог Рјешења.  

Корисницима дозвола којима је регулаторна накнада утврђена за 2019. годину, 

извршиће се усклађивање износа регулаторне накнаде након усвајања Буџета 

Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2020. годину, те је одлучено 

као у тачки 5. диспозитива овога Рјешења. 

Тачка 6. диспозитива овог Рјешења заснива се на одредби члана 25. Закона о 

енергетици, с обзиром на коначност и извршност, те на одредби члана 20. истог 

Закона и члана 20. став 2. алинеја 3. Статута Регулаторне комисије за енергетику 

Републике Српске с обзиром на објављивање.  
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Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици и члана 

5. и 15. Закона о управним споровима („Службени гласник Републике Српске“, број 

109/05 и 63/11). 

 

 

Правна поука: 

 

Против овог рјешења може се покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 

30 дана од дана пријема рјешења.   

 

 

Достављено:                                                                                             Предсједник                                                                                                           

 

- корисницима дозвола,                                                                   

- "Службени гласник Републике Српске",                                     Владислав Владичић 

-  интернет страница и 

- а/а.  


