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На основу одредби члана 13. став 3. Закона о енергетици ("Службени гласник 

Републике Српске", број 49/09), члана 24. Закона о електричној енергији 

("Службени гласник Републике Српске'', број 68/20), члана 9. став 4. Закона о гасу 

("Службени гласник Републике Српске", број 22/18 и 15/21) и члана 9. став 2. тачка 

г) и ђ) Закона о нафти и дериватима нафте ("Службени гласник Републике Српске", 

број 36/09 и 102/12) Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 9. 

редовној сједници, одржаној 22.07.2021. године, у Требињу, донијела је   

 

 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛА 

  

 

  

ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
  

Члан 1. 

(Предмет) 

  

Правилником о издавању дозвола (у даљем тексту: Правилник) прописује се и 

уређује поступак издавања, продужења, измјене, поништења и одузимања дозвола 

за обављање енергетских дјелатности, критеријуми за издавање, услови дозвола, 

врсте, садржај и период важења дозвола, начин вођења регистра дозвола, као и 

начин надгледања.  

 

Члан 2.  

(Циљ доношења)  

 

Циљ доношења овог правилника је успостављање јединствених критеријума за 

доношење одлуке по захтјеву за издавање дозволе, прописивање услова дозволе, те 

обезбјеђење законитости, јавности, ефикасности, економичности и 

недискриминације у поступку издавања, продужења, измјене, поништења и 

одузимања дозвола за обављање енергетских дјелатности и у поступку надгледања.  
 

Члан 3.  

(Дефиниције и скраћенице)  

  

(Дефиниције)  

  

Појмови који се користе у овом правилнику, у смислу одредби овог правилника, 

имају сљедеће значење:  

"водитељ поступка" означава лице, које именује Регулаторна комисија, а које има 

овлашћење да проводи поступак, руководи јавним разматрањем и сачини извјештај 

са препоруком за одлучивање;   

"дистрибуција" означава преношење електричне енeргије кроз дистрибутивне 

системе средњег и ниског напона са циљем њене испоруке купцима, односно 

преношење природног гаса кроз дистрибутивне системе притиска до 16 бара ради 

његове испоруке купцима, али не обухвата снабдијевање;  

"дозвола за обављање енергетске дјелатности" означава акт Регулаторне 

комисије, којим се енергетски субјект овлашћује за обављање одређене енергетске 

дјелатности;  
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"енергетска дјелатност", у смислу Правилника, означава производњу електричне 

енергије, дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом електричне 

енергије, снабдијевање и трговину електричном енергијом, производњу деривата 

нафте, транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима, 

складиштење нафте и деривата нафте, производњу природног гаса, транспорт и 

управљање транспортним системом природног гаса, складиштење и управљање 

системом за складиштење природног гаса, дистрибуцију и управљање 

дистрибутивним системом природног гаса, трговину и снабдијевање природним 

гасом, управљање постројењем за компримовани природни гас и управљање 

постројењем за утечњени природни гас;   

"енергетски субјект" је правно лице или предузетник које обавља једну или више 

енергетских дјелатности у складу са законом; 

"енергија" подразумијева облик енергије који је доступан као комерцијална роба, 

као што је електрична енергија, топлотна енергија, природни гас, нафта и деривати 

нафте и биогориво;   

"закон" означава Закон о енергетици, Закон о електричној енергији, Закон о гасу, 

Закон о нафти и дериватима нафте и Закон о обновљивим изворима енергије и 

ефикасној когенерацији;  

"затворени дистрибутивни систем" је систем преко кога се дистрибуира 

електрична енергија на просторно ограниченој индустријској и трговачкој зони или 

зони заједничких услуга, ако је пословање или производни процес корисника тог 

система из специфичних и сигурносних разлога повезан или тај систем обавља 

дистрибуцију електричне енергије првенствено власнику или оператору система, 

или њиховим повезаним предузећима;  

"јавна расправа" означава јавно разматрање предмета разматрања, уз непосредно 

учешће заинтересованих лица;  

"јавни снабдјевач електричном енергијом" означава снабдјевача који је, у 

складу са прописима, одређен да обезбиједи универзалну услугу снабдијевања 

електричном енергијом малих купаца и домаћинстава који нису изабрали 

снабдјевача на тржишту; 

"јавни снабдјевач природним гасом" је енергетски субјект који снабдијева 

природним гасом домаћинства која нису изабрала снабдјевача на тржишту; 

"једнократна регулаторна накнада" је накнада утврђена посебном одлуком 

Регулаторне комисије коју уплаћује подносилац приликом подношења захтјева;  

"кoмпримовани природни гас" је гас у гасовитом стању компримован на 

притисак већи од 100 бара; 

"корисник дозволе" је енергетски субјект који посједује дозволу за обављање 

енергетске дјелатности;  

"купац" означава правно лице, предузетникa или физичко лице које купује 

енергију;  

"крајњи купац" означава купца који купује енергију за сопствену употребу;  

"нафта" смјеса угљоводоника природног поријекла која се прерађује у сврху 

добијања деривата нафте;  

"нафтовод" означава систем цјевовода и других објеката неопходних за транспорт 

нафте;  

"обавеза јавне услуге" означава наметнуту обавезу енергетском субјекату да 

одређену енергетску дјелатност обављаја као јавну услугу по регулисаним 

условима, која ће обезбиједити сигурност снабдијевања, а која се може односити 

на редовитост, квалитет и цијену услуге, те услове у вези са енергетском 

ефикасношћу и коришћењем енергије из обновљивих извора енергије; 

"оператер дистрибутивног система електричне енергије" је енергетски субјект 

који обавља дјелатност дистрибуције електричне енергије и управљања 
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дистрибутивним системом електричне енергије, одговоран је за рад,  одржавање и 

развој дистрибутивног система на одређеном подручју, његово повезивање са 

другим системима и за обезбјеђење дугорочне способности система да испуни 

потребе за дистрибуцијом електричне енергије на економски оправдан начин; 

"оперaтер дистрибутивног система за природни гас" је енергетски субјект који 

обавља дјелатност дистрибуције и управљања дистрибутивним системом 

природног гаса; 

"оператер транспортног система природног гаса" је енергетски субјект који 

обавља дјелатност транспорта и управљања транспортним системом природног 

гаса или његовим посебним дијелом и одговоран је за његов рад;   

"оператер постројења за компримовање природног гаса" је енергетски субјект 

који обавља компримовање природног гаса специјалним компресорима великих 

снага и радних притисака, врши складиштење, те је одговоран за рад постројења за 

компримовање природног гаса; 

"оператер постројења за утечњени природни гас" је енергетски субјект који 

обавља превођење природног гаса у течно стање или складиштење, врши претовар 

и поновно враћање у гасовито стање, те је одговоран за рад терминала за природни 

гас; 

"општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом" 

представљају подзаконски акт који доноси Регулаторна комисија, а којим се 

уређује испорука и снабдијевање електричном енергијом, прикључење 

електроенергетских објеката крајњих купаца на мрежу и други односи између 

корисника дозвола, као и корисника дозвола и крајњих купаца, укључујући и 

кориснике дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије чији 

су објекти прикључени на дистрибутивну мрежу;  

"општи услови за снабдијевање природним гасом" представљају подзаконски 

акт којим се уређују услови и начин испоруке природног гаса, који, уз сагласност 

Регулаторне комисије, доноси сваки снабдјевач природним гасом;  

"подносилац захтјева" је лице које подноси захтјев Регулаторној комисији за 

издавање дозволе за обављање енергетске дјелатности;  

"правила о раду транспортног система природног гаса" представљају 

подзаконски акт којим се уређује рад и управљање транспортним системом, који, 

уз сагласност Регулаторне комисије доноси оператер транспортног система;   

"првила о раду дистрибутивног система природног гаса" представају 

подзаконски акт, којим се уређује рад и управљање дистрибутивним системом, 

који, уз сагласност Регулаторне комисије доноси оператер дистрибутивног 

система;  

"продуктовод" означава систем цјевовода и других објеката неопходних за 

транспорт деривата нафте;  

"производња деривата нафте" означава процес прераде и дораде нафте или 

дегазолинаже, којима се добивају течни и гасовити производи-деривати нафте, 

укључујући и течни нафтни гас;  

"производња енергије"означава физички или хемијски процес прераде енергента 

или обновљивих извора енергије у електричну, топлотну или друге облике 

енергије;    

"произвођач" у смислу овог правилника означава енергетски субјект, организован 

у складу са законом, који посједује дозволу за обављање дјелатности производње 

електричне енергије, природног гаса или деривата нафте;    

"регулаторна накнада" означава годишњи новчани износ, који корисник дозволе 

уплаћује Регулаторној комисији, одређен посебним рјешењем о регулатоној 

накнади Регулаторне комисије, на бази буџета Регулаторне комисије усвојеног од 

стране Народне скупштине Републике Српске;  
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"резервни снабдјевач електричном енергијом" означава снабдјевача који је, у 

складу са прописима, одређен да снабдијева електричном енергијом купце, осим 

малих купаца и купаца из категорије домаћинстава, који се снабдијевају на 

отвореном тржишту у случају стечаја или ликвидације, или престанка или 

одузимања дозволе снабдјевачу који их је до тада снабдијевао; 

"сигурност снабдијевања" подразумијева способност енергетског система да 

обезбиједи крајњем купцу енергију дефинисаног нивоа континуитета и квалитета, 

на одржив начин и у складу са постојећим стандардима и уговореним 

аранжманима;   

"складиштење нафте и деривата нафте" означава дјелатност складиштења и 

чување нафте и/или деривата нафте на прописан начин у посебним просторима, 

осим ако се складиштење обавља искључиво за властите потребе;  

"снабдијевање електричном енергијом и/или природним гасом" подразумјева 

продају електричне енергије и/или природног гаса крајњим купцима, укључујући и 

препродају;   

"снабдјевач" означава енергетски субјект који обавља дјелатност снабдијевања 

електричном енергијом или природним гасом;   

"снабдјевач последњег избора (резервни снабдјевач) природним гасом" је 

енегетски субјект који обавља дјелатност снабдијевања крајњег купца природним 

гасом, уколико је његов дотадашњи снабдијевач престао са својом активношћу и 

уколико је купцу престало снабдијевање гасом без заштите; 

"транспорт деривата нафте продуктоводима" означава транспорт деривата 

нафте кроз цјевовод, ради испоруке другим транспортерима деривата нафте, 

складишту или купцу, по налогу наручиоца транспорта;  

"транспорт нафте" означава транспорт нафте нафтоводима и другим облицима 

транспорта;  

"транспорт нафте нафтоводима" означава транспорт нафте кроз цјевовод под 

притиском, ради испоруке другим транспортерима нафте нафтоводима или 

произвођачу деривата нафте, по налогу наручиоца транспорта;  

"транспорт природног гаса" означава пренос природног гаса кроз гасоводе под 

високим притиском (притиска већег или једнако 16 бара), са циљем његове 

испоруке крајњим купцима, али не обухвата снабдијевање природним гасом;   

"трговац" означава енергетски субјект који обавља дјелатност трговине 

електричном енергијом и/или природним гасом у складу са законом;  

"трговина" подразумијева купопродају електричне енергије укључујући и 

препродају на велепродајном тржишту и прекограничну трговину, односно 

куповину ради даље продаје и продају природног гаса на слободном тржишту 

енергетским субјектима али не укључује продају електричне енергије и природног 

гаса крајњим купцима;   

"цертификација" је поступак којим се утврђује усклађеност оператера 

транспортног система природног гаса са условима у вези са његовом независношћу 

и раздвајањем од вертикално интегрисаног субјекта, као и са другим релевантним 

захтјевима из закона.  

Други појмови који се користе у овом правилнику, а нису наведени у овом члану, 

имају значење дефинисано законом и подзаконским актима Регулаторне комисије.  

  

(Скраћенице)  

  

Регулаторна комисија - Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске   

ДЕРК - Државна регулаторна комисија за електричну енергију   

ФЕРК - Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине  

НОС - Независни оператор система у Босни и Херцеговини  
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БОС - Балансно одговорна страна  

 

 

 

Члан 4. 

(Обавеза посједовања дозвола)  

  

Енергетски субјекат дужан је да, прије него што почне обављати енергетску 

дјелатност, прибави дозволу за обављање енергетске дјелатности у складу са 

законом којим се уређује обављање одређене енергетске дјелатности и овим 

правилником.  

 

Члан 5. 

(Изузећа од обавезе посједовања дозволе)  

 

(1) Енергетски субјекат није обавезан да посједује дозволу за обављање 

дјелатности производње електричне енергије за:  

а)  производњу електричне енргије у електранама снаге до 1 MW, изузев ако 

један произвођач производи електричну енергију у више објеката чија је 

укупна снага већа од 1 MW, 

б) производњу електричне енергије искључиво за властите потребе, 

в)  производњу електричне енергије у новим електранама, најдуже шест мјесеци 

од дана прибављања употребне дозволе. 

(2) Енергетски субјекат није обавезан да посједује дозволу за обављање 

дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса на 

новом транспортном систему, најдуже 12 мјесеци од дана прибављања употребне 

дозволе од надлежног органа из области грађења за тај систем. 

(3)  Енергетски субјекат није обавезан да посједује дозволу за обављање 

дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса 

на новом дистрибутивном систему, најдуже шест мјесеци од дана прибављања 

употребне дозволе од надлежног органа из области грађења за тај систем. 

 

Члан 6.  

(Врсте дозвола)  

  

(1) Регулаторна комисија у електроенергетском сектору издаје сљедеће дозволе:   

а) дозволу за обављање дјелатности производње електричне енергије у 

хидроелектранама, термоелектранама, термоелектранама са интегрисаним 

рудницима, когенеративним постројењима и осталим електранама које 

користе обновљиве или друге изворе енергије,   

б)  дозволу за обављање дјелатности дистрибуције и управљања 

дистрибутивним системом електричне енергије, 

в)  дозволу за обављање дјелатности дистрибуције и управљања затвореним 

дистрибутивним системом електричне енергије и 

г) дозволу за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном 

енергијом. 

(2) Регулаторна комисија у сектору природног гаса издаје сљедеће дозволе:  

а)   дозволу за обављање дјелатности производње природног гаса, 

б) дозволу за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним 

системом  природног гаса,  
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в)   дозволу за обављање дјелатности дистрибуције и управљања 

дистрибутивним системом природног гаса,  

г)  дозволу за обављање дјелатности складиштења и управљања системом за 

складиштење природног гаса,     

д)  дозволу за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом,  

ђ) дозволу за обављање дјелатности управљања постројењем за утечњени     

природни гас и 

 е) дозволу за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани 

природни гас. 

(3) Регулаторна комисија у сектору нафте и деривата нафте издаје сљедеће дозволе:  

а)  дозволу за обављање дјелатности производње деривата нафте,  

б)  дозволу за обављање дјелатности транспорта нафте нафтоводима,  

в)  дозволу за обављање дјелатности транспорта деривата нафте 

продуктоводима и  

г)  дозволу за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте.  

  

Члан 7.  

(Период важења дозволе)  

  

Дозволе се издају на период важења:  

а)  до 30 година за обављање дјелатности производње електричне енергије, 

дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом 

електричне енергије и дистрибуције и управљања затвореним 

дистрибутивним системом електричне енергије,  

б) до пет година за обављање дјелатности снабдијевања и трговине 

електричном енергијом,  

в) од 15 до 30 година за обављање дјелатности транспорта и управљања 

транспортним системом природног гаса и дистрибуције и управљања 

дистрибутивним системом природног гаса, 

г)  до 10 година за обављање дјелатности производње природног гаса, 

складиштења и управљања системом за складиштење природног гаса, 

трговине и снабдијевања природним гасом, управљања постројењем за 

утечњени природни гас и управљања постројењем за компримовани 

природни гас и  

д)  од пет до 30 година за обављање дјелатности производње деривата нафте, 

транспорта нафте нафтоводима, транспорта деривата нафте продуктоводима 

и складиштења нафте и деривата нафте.  

 

 

ДИО ДРУГИ - ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ   
  

Члан 8.  

(Покретање поступка)  

  

(1) Поступак издавања дозволе покреће се на захтјев подносиоца.   

(2) Енергетски субјекат који намјерава обављати више енергетских дјелатности 

дужан је да поднесе захтјев за издавање дозволе за сваку од тих дјелатности 

посебно.   
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Члан 9.  

(Обрасци захтјева)   

  

(1) Захтјев за издавање, измјену и одузимање дозволе се подноси Регулаторној 

комисији, на попуњеном обрасцу чији је саставни дио листа пратеће 

документације.  

(2) Обрасци захтјева су:  

а)   образац ОБ. 04. 01 - Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 

производње електричне енергије,   

б)   образац ОБ. 04. 02 - Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 

дистрибуције и управљања дистрибутивним системом електричне енергије,  

в)   образац ОБ. 04. 03 - Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 

дистрибуције и управљања затвореним дистрибутивним системом 

електричне енергије,  

г)   образац ОБ. 04. 04 - Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 

снабдијевања и трговине електричном енергијом,   

д)   образац ОБ. 04. 05 - Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности         

производње природног гаса,  

ђ)  образац ОБ. 04. 06 - Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 

транспортa и управљањa транспортним системом природног гаса,  

е)  образац ОБ. 04. 07 - Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 

дистрибуцијe и управљањa дистрибутивним системом природног гаса,  

ж)  образац ОБ. 04. 08 - Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 

складиштењa и управљањa системом за складиштење природног гаса,  

з)  образац ОБ. 04. 09 - Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 

трговинe и снабдијевањa природним гасом,   

и)   образац ОБ. 04. 10 - Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 

управљања постројењем за утечњени природни гас, 

ј)   образац ОБ. 04. 11 - Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 

управљања постројењем за компримовани природни гас, 

к)  образац ОБ. 04. 12 - Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 

производње деривата нафте,  

л)  образац ОБ. 04. 13 - Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 

транспорта нафте нафтоводима,   

љ)  образац ОБ. 04. 14 - Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 

транспорта деривата нафте продуктоводима,  

м)   образац ОБ. 04. 15 - Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 

складиштења нафте и деривата нафте,  

н)   образац ОБ. 04. 16 - Захтјев за измјену дозволе и   

њ)   образац ОБ. 04. 17 - Захтјев за одузимање дозволе.  

(3) Обрасци изјава који се прилажу уз захтјев за издавање дозволе су:   

а)  образац ОБ. 04. 18 - Изјава о прихватању висине и распореда уплате 

регулаторне накнаде и   

б)  образац ОБ. 04. 19 - Изјава о тачности и вјеродостојности достављених 

података.  

(4) Обрасци табела са општим, техничким и енергетским подацима о објектима за 

производњу електричне енргије које се прилажу уз захтјев за издавање дозволе за 

обављање дјелатности производње електричне енергије су: 

а)   табела 1 - подаци за хидроелектрану, 
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б)  табела 2 - подаци за термоелектрану, 

в)   табела 3 - подаци за вјетроелектрану, 

г)   табела 4 - подаци за соларну електрану и 

д)   табела 5 - подаци за друге производне објекте.  

(5)   Обрасци захтјева су, у електронској форми, доступни на интернет страници 

Регулаторне комисије. 

  

Члан 10.  

(Подношење захтјева)   

  

(1) Подносилац захтјева за издавање дозволе дужан је да, у писаној и електронској 

форми, поднесе уредан захтјев за издавање дозволе Регулаторној комисији, 

непосредно на протокол Регулаторне комисије или путем поште.  

(2) Под уредним захтјевом из става (1) овога члана подразумијева се попуњен 

образац захтјева за издавање дозволе са приложеном потребном документацијом.  

(3) Попуњен образац захтјева за издавање дозволе треба бити овјерен и потписан 

од стране подносиоца, односно његовог законског заступника или овлашћеног 

пуномоћника.   

(4) Потребна документација уз захтјев, којoм подносилац доказује своје наводе из 

захтјева, чине изјаве и докази утврђени овим правилником и исти се прилажу у 

оригиналу или овјереној копији која није старија од 90 дана.  

(5) Подносилац захтјева дужан је да уз захтјев достави и доказ о уплати 

једнократне регулаторне накнаде, коју Регулаторна комисија утврђује посебном 

одлуком. 

  

Члан 11.  

(Преглед уредности захтјева и отклањање недостатака )  

  

(1) Регулаторна комисија врши преглед уредности достављеног захтјева за 

издавање дозволе. 

(2) Ако се након прегледа из става (1) овога члана утврди да захтјев за издавање 

дозволе садржи неки недостатак који спречава даље поступање по захтјеву, 

Регулаторна комисија, у писаној форми, обавјештава подносиоца захтјева о 

недостатку и одређује му рок од најдуже 30 дана од дана пријема обавјештења, у 

коме је подносилац захтјева дужан да недостатке отклони и упозорава га на 

посљедице у случају пропуштања и неотклањања недостатака.  

(3) Уколико подносилац захтјева не отклони недостатке у остављеном року, 

Регулаторна комисија закључком одбацује такав захтјев као неуредан.  

(4) Уколико Регулаторна комисија закључком одбаци захтјев као неуредан, 

подносилац захтјева нема право на поврат уплаћене једнократне регулаторне 

накнаде. 

 

Члан 12.  

(Одустанак од захтјева)  

  

(1) Подносилац захтјева за издавање дозволе може одустати од свог захтјева у току 

цијелог поступка.  

(2) Ако подносилац одустане од захтјева, Регулаторна комисија ће донијети 

закључак којим се поступак обуставља.  

(3) У случају одустанка од захтјева, подносилац захтјева нема право на поврат 

уплаћене једнократне регулаторне накнаде.   
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Члан 13. 

(Провјера података) 

  

(1) Регулаторна комисија може, у циљу утврђивања чињеница о испуњењу 

прописаних критеријума за издавање дозволе, провјерити све податке и, по 

потреби, извршити преглед објеката, постројења и опреме подносиоца захтјева.   

(2) Провјера се може обавити у било којој фази поступка од момента подношења 

захтјева до доношења коначне одлуке о захтјеву.  

(3) Регулаторна комисија може, у било ком тренутку у току процеса издавања 

дозволе, затражити додатне информације и документацију од подносиоца, уколико 

је то неопходно за доношење одлуке по захтјеву за издавање дозволе.  

(4) Подносилац захтјева је дужан да сарађује са Регулаторном комисијом и достави 

јој захтјеване податке и информације у одређеном року.  

(5) Уколико подносилац захтјева не омогући провјеру или преглед из става (1) 

овог члана или не достави тражене информације из става (3) овог члана, 

Регулаторна комисија одбацује захтјев за издавање дозволе.   

 

Члан 14.  

(Разматрање захтјева, нацрт дозволе, објављивање и коментари)  

  

(1) Регулаторна комисија, на редовној сједници, разматра уредан захтјев 

подносиоца у циљу утврђивања испуњености критеријума за издавање дозволе 

прописаних овим правилником, водећи при томе рачуна о општем јавном интересу, 

безбједности и сигурности снабдијевања електричном енергијом, природним гасом 

и нафтом и дериватима нафте.  

(2) Након разматрања уредног захтјева за издавање дозволе, Регулаторна комисија 

утврђује нацрт дозволе или доноси другу одлуку о захтјеву за издавање дозволе. 

(3) Уколико утврди нацрт дозволе Регулаторна комисија, на истој редовној 

сједници, доноси закључак о јавном разматрању нацрта дозволе, којим се утврђује 

начин спровођења јавног разматрања, предмет разматрања, мјесто и вријеме 

одржавања и врста јавне расправе уколико се иста одржава, одредбе о именовању 

водитеља и замјеника водитеља поступка, те начин и рокови за подношење 

коментара и друга питања од значаја за спровођење јавног разматрања. 

(4) Водитељ поступка је овлашћен за даље вођење поступка до израде приједлога 

одлуке о захтјеву, са могућношћу тражења додатних консултација када је то 

неопходно.   

(5) Нацрт дозволе и закључак о одржавању јавног разматрања достављају се 

подносиоцу, а захтјев за издавање дозволе, нацрт дозволе и закључак Регулаторна 

комисија објављује на својој интернет страници.   

(6) Регулаторна комисија објављује обавjештење за јавност које садржи основне 

информације о захтјеву, нацрту дозволе, јавном разматрању, одржавању јавне 

расправе, начину на који заинтересована лица могу добити додатне информације и 

остварити увид у захтјев, начину и року достављања коментара заинтересованих 

лица, те информације које се односе на могућност учешћа заинтересованих лица у 

поступку уколико имају посебно право или правни интерес да учествују у 

поступку. 

(7) Обавјештење из става (6) овога члана објављује се у једним дневним новинама 

које су доступне на цијелој територији Републике Српске и интернет страници 

Регулаторне комисије.   
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(8) Заинтересованим лицима се не могу дати на увид информације и документација 

које су, на основу захтјева подносиоца, од стране Регулаторне комисије, заштићене 

клаузулом повјерљивости у складу са одредбама Правилника о повјерљивим 

информацијама.  

 

 

 

 

 

 

Члан 15.  

(Јавне расправе)  

  

(1) Регулаторна комисија, може одлучити да у току јавног разматрања, одржи и 

јавну расправу, при чему одлучује о врсти, броју и мјесту одржавања јавне 

расправе цијенећи поднесени захтјев, утицај обављања дјелатности за коју се 

захтијева издавање дозволе на локалну заједницу и друге информације о могућим 

спорним питањима у поступку.  

(2) Регулаторна комисија може организовати општу, стручну и формалну расправу 

у поступку издавања дозволе, те омогућити учешће заинтересованих лица у 

поступку у складу са Правилником о јавном разматрању и поступку рјешавања 

спорова.  

(3) У поступку издавања дозволе, формална расправа се одржава када је потребно 

непосредно извођење доказа или провођење истраге, а све у циљу доношења 

праведне одлуке о захтјеву. 

(4) Јавна расправа се обавезно одржава у току јавног разматрања у поступцима 

када се одређена дозвола за обављање енергетске дјелатности издаје по први пут 

подносиоцу захтјева.   

  

Члан 16.  

(Приједлог дозволе)  

  

(1) Након завршетка поступка јавног разматрања и истека рока за подношење 

коментара на нацрт дозволе, водитељ поступка, уз консултације са секретаром и 

шефом сектора, сачињава извјештај са јавног разматрања, чији је саставни дио и 

извјештај са јавне расправе, и обрађује достављене коментаре са препоруком по 

коментарима, те израђује приједлог рјешења о издавању дозволе, чији су саставни 

дио дозвола и услови дозволе.  

(2) Извјештај са јавног разматрања са обрађеним коментарима и приједлог 

рјешења из става (1) овога члана достављају се Регулаторној комисији на 

одлучивање.  

  

Члан 17.  

(Одлука о издавању дозволе)  

  

(1) Коначну одлуку о издавању дозволе Регулаторна комисија доноси на редовној 

сједници, у форми рјешења, чији су саставни дијелови издата дозвола и услови 

дозволе, а најкасније у року од 60 дана од дана подношења уредног захтјева.  

(2) Коначну одлуку о издавању дозволе Регулаторна комисија доноси уколико су 

испуњени критеријуми за издавање дозволе за обављање енергетске дјелатности, а 

на основу извјештаја са јавног разматрања са обрађеним коментарима и приједлога 

рјешења из става (2) члан 16. овога правилника. 
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(3) Почетак важења дозволе утврђује се у рјешењу о издавању дозволе. 

(4) Рјешење о издавању дозволе доставља се подносиоцу захтјева.  

 

Члан 18.  

(Одлука о одбијању захтјева)  

  

(1) Регулаторна комисија ће одбити захтјев за издавање дозволе ако подносилац 

захтјева не докаже испуњење критеријума за издавање дозволе. 

(2) Регулаторна комисија може одбити захтјев за издавање дозволе у случају када 

је подносилац захтјева одступио од услова прописаних у претходној дозволи, а 

захтијева продужење дозволе. 

(3) Регулаторна комисија доставља одлуке о одбијању захтјева за издавање 

дозволе из сектора природног гаса Секретаријату Енергетске заједнице у сврху 

информисања.   

(4) Одлуку о одбијању захтјева за издавање дозволе Регулаторна комисија доноси 

на редовној сједници.  

 

 

ДИО ТРЕЋИ -  ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ 

ДЈЕЛАТНОСТИ  
  

  

ГЛАВА I – ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОМ СЕКТОРУ  

  

  

ОДЈЕЉАК А. Потребни документи који се прилажу уз захтјев за издавање     

дозволе за обављање дјелатности  

  

Члан 19.  

 (Заједнички документи)  

  

Уз захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности у електроенергетском 

сектору обавезно се прилажу сљедећи документи:   

а)  актуелни извод из судског или другог одговарајућег регистра,  

б)  акти надлежних органа за матични број и јединствени идентификациони 

број (ЈИБ) подносиоца захтјева,   

в)  оснивачки акт привредног друштва са пратећим уговорима или статутом,   

г) организациона структура подносиоца захтјева (организациона шема), 

систематизација радних мјеста, подаци о броју запослених и њиховој 

стручној оспособљености (укључујући податке о положеним стручним 

испитима захтијеваним за обављање дјелатности и врсти радног уговора) и 

изјава подносиоца захтјева да има стручно оспособљене кадрове за 

обављање захтијеване дјелатности или закључене уговоре са другим 

правним или физичким лицима који имају стручну оспособљеност за 

обављање електроенергетске дјелатности,  

д)  изјава подносиоца и доказ о правном основу за коришћење 

електроенергетских објеката, постројења, уређаја и опреме или пословног 

простора који се користе у сврху обављања електроенергетске дјелатности, 

ђ)  комплет финансијских извјештаја за претходне три године који садржи: 

извјештај о финансијском положају (биланс стања), извјештај о укупном 
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резултату у периоду (биланс успјеха), извјештај о токовима готовине, 

извјештај о промјенама на капиталу, напомене (ноте) уз финансијски 

извјештај и извјештај независног ревизора или почетни извјештај о 

финансијском положају за новоформиране субјекте, односно за 

предузетнике пословне књиге и пословне евиденције за претходне три 

године у складу са прописима који регулишу ову област, 

е)  изјава подносиоца и потврде пословних банака да подносилац захтјева 

располаже довољним властитим средствима или да има могућност 

кредитног задужења код банке или могућност добијања банкарских 

гаранција,  

ж) изјава подносиоца, те потврде пословних банака о свим отвореним 

трансакцијским рачунима подносиоца захтјева и њиховом статусу 

(евентуалне блокаде и обим промета) у посљедњем мјесецу прије дана 

подношења захтјева,   

з)  годишњи и трогодишњи планови пословања подносиоца захтјева,   

и)  увјерење надлежног органа да подносиоцу захтјева и његовом законском 

заступнику не траје изречена мјера безбједности забране или заштитна мјера 

забране вршења позива, дужности или електроенергетских дјелатности, на 

основу одредаба Кривичног закона Републике Српске, односно Закона о 

прекршајима Републике Српске,  

ј)  увјерење надлежног органа о измиреним пореским обавезама, 

к)  увјерење надлежног суда да се над подносиоцем захтјева не води стечајни 

или ликвидациони поступак, уколико је подносилац захтјева правно лице 

(осим за дјелатност дистрибуције и управљања дистрибутивним системом), 

л)  доказ о уплати једнократне регулаторне накнаде.   

 

Члан 20.  

(Додатни документи уз захтјев за обављање дјелатности производње 

електричне енергије)  

  

(1) Уз захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње 

електричне енергије, поред докумената дефинисаних у члану 19, обавезно се 

прилажу и сљедећи документи: 

а)  попис електроенергетских постројења и објеката, те спискови сталних 

средстава у вези са захтијеваном дјелатношћу, а којих је подносилац захтјева 

власник или корисник,  

б)  технолошка шема изведеног стања постројења са описом, једнополна шема 

постројења са окружењем (са евидентираним мјерним мјестима и подацима 

о мјерним уређајима на мјерним мјестима), декларација о мјерним мјестима 

и/или регистар мјерења,  

в)  записници и рјешења надлежних инспекција и преглед активности које су 

проведене на основу рјешења надлежног органа о техничкој  исправности и 

безбједности постројења, као и испуњењу стандарда заштите животне 

средине,  

г)  изјава/потврда о осигурању постројења и опреме за обављање дјелатности,  

д)  водоправни акти прибављени у складу са прописима,  

ђ)  еколошка дозвола и други акти у вези са заштитом животне средине 

прибављени у складу са прописима,  

е)  уговор о концесији у складу са прописима о додјели концесије,  

ж)  електроенергетска сагласност, уговор о прикључењу и декларација о 

прикључку производног објекта на дистрибутивну мрежу и/или услове за 
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прикључак, уговор о прикључку и одобрење за прикључење на преносну 

мрежу, за новоизграђене производне објекте,  

з)  уговори у вези са дјелатности производње електричне енергије (НОС, БОС, 

преносна компанија и оператер дистрибутивног система осим наведених у 

тачки ж) овог члана, трговци и снабдјевачи),  

и)  употребна дозвола за новоизграђени производни објекат.  

(2) Документација из става (1) овог члана доставља се посебно за сваки 

производни објекат, уколико се подноси захтјев за издавање дозволе за обављање 

дјелатности производње електричне енеригије у више производних објеката. 

 

 

 

Члан 21.  

 (Додатни документи уз захтјев за обављање дјелатности дистрибуције  

и управљања дистрибутивним системом електричне енергије и дистрибуције   

и управљања затвореним дистрибутивним системом електричне енергије) 

  

(1) Уз захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и 

управљања дистрибутивним системом електричне енергије и дистрибуције и 

управљања затвореним дистрибутивним системом електричне енергије, поред 

докумената дефинисаних у члану 19, обавезно се прилажу и сљедећи документи:  

а)  попис електроенергетских постројења и објеката, те спискови сталних 

средстава у вези са захтијеваном дјелатношћу, а којих је подносилац захтјева 

власник или корисник,  

б)  једнополне шеме дистрибутивног подручја са окружењем, са уцртаним 

напојним трафостаницама и електранама закључно са ТС 10(20)/0,4 kV,  

в)  технички и енергетски параметри дистрибутивних електроенергетских 

постројења и објеката и опис система за управљање и контролу система 

(технички опис са шематским приказом), 

г)  записници и рјешења надлежних инспекција и преглед активности које су 

проведене на основу рјешења надлежног органа о техничкој  исправности и 

безбједности постројења, као и испуњењу стандарда заштите животне 

средине,  

д)  изјава/потврда о осигурању постројења и опреме за обављање дјелатности, 

ђ)  уговор о концесији у складу са прописима о додјели концесије,  

е) еколошке дозволе и други акти у вези са заштитом животне средине 

прибављени у складу са прописима, 

ж)  број корисника система по категорији потрошње и припадајућој групи 

купаца,   

з)  географска карта подручја на коме се обавља захтјевана дјелатност,  

и)  уговори са НОС-ом, БОС-ом, преносном компанијом, другим оператерима 

дистрибутивног система, произвођачима чији су објекти прикључени на 

дистрибутивни систем и трговцима и снабдјевачима,  

ј)  типски обрасци електроенергетских сагласности, обрасци уговора о 

прикључењу и уговора о приступу корисника на дистрибутивни систем,  

к)  опис система и средстава за комуникацију са снабдјевачима и корисницима 

дистрибутивног система, као и система за даљинско очитање мјерних 

уређаја и електронске размјене података. 

(2) Уз захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и 

управљања дистрибутивним системом електричне енергије, поред докумената 

дефинисаних у ставу (1) овог члана, обавезно се прилаже и доказ о извршеном 
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раздавајању оператера дистрибутивног система, који је дио вертикално 

интегрисаног субјекта, а којим је обезбијеђена независност у смислу правне форме, 

организације и одлучивања у односу на друге дјелатности које нису повезане са 

дистрибуцијом, у складу са Законом о електричној енергији. 

(3) Уз захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и 

управљања затвореним дистрибутивним системом електричне енергије, поред 

докумената дефинисаних у ставу (1) овог члана, обавезно се прилажу и сљедећи 

документи: 

а)  докази да се на географски ограниченој индустријској зони, трговачкој зони 

или зони заједничких услуга: 

 1)   пословање или производни процес корисника затвореног 

дистрибутивног система из специфичних и сигурносних разлога 

повезује, односно да је повезано и 

 2)  електрична енергија дистрибуише првенствено власнику затвореног 

дистрибутивног система, односно оператеру система, њиховим 

повезаним лицима и другим корисницима система, 

б)  употребна дозвола за електроенергетске објекте и постројења које чине 

затворени дистрибутивни систем,  

в)  правила о раду затвореног дистрибутивног система, уколико се посебно 

доносе. 

 

Члан 22.  

(Додатни документи уз захтјев за обављање дјелатности                         

снабдијевања и трговине електричном енергијом) 

  

Уз захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине 

електричном енергијом, поред докумената дефинисаних у члану 19, обавезно се 

прилажу и сљедећи документи: 

 а)  списак сталних средстава и детаљан опис информационо-комуникационих 

технологија које се користе за обављање дјелатности (софтвер, хардвер и 

комуникације),  

б)  намјеравани годишњи обим: 

1) снабдијевања електричном енергијом и  

2) трговине електричном енергијом, 

в)  планирани број купаца,   

г) обрасци типских уговора о снабдијевању крајњих купаца електричном 

енергијом,  

д)   одлука Владе Републике Српске о одређивању јавног снабдјевача 

електричном енергијом, ако је то случај, 

ђ) одлука Владе Републике Српске о одређивању резервног снабдјевача 

електричном енергијом, ако је то случај. 

 

 

ОДЈЕЉАК Б. Критеријуми за доношење одлуке о издавању дозволе за 

обављање дјелатности у електроенергетском сектору  

  

Члан 23.  

 (Заједнички критеријуми за доношење одлуке о издавању дозволе за 

обављање дјелатности у електроенергетском сектору)  

  

Дозвола за обављање дјелатности у електроенергетском сектору издаје се 

подносиоцу захтјева који докаже:  
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а)  да је обављање дјелатности за коју тражи дозволу уписао у одговарајући 

регистар,  

б)  да испуњава техничке, оперативне и организационе услове за рад, 

в)  да посједује материјална средства, односно објекте, инсталације и опрему,  

потребне за обављање дјелатности,   

г)  да испуњава прописане услове у вези са стручном оспособљеношћу радника 

за обављање послова руковања и одржавања електроенергетских 

постројења, инсталација и уређаја за електроенергетску дјелатност за коју се 

издаје дозвола,    

д)  да уколико не посједује сопствене ресурсе за испуњавање критеријума из 

тачке в) и г) овог члана, има закључене уговоре са другим правним или 

физичким лицима којим се обезбјеђује техничка и стручна  квалификованост 

подносиоца захтјева за обављање дјелатности,    

ђ)  да испуњава финансијске критеријуме за обављање дјелатности, укључујући 

и инструменте обезбјеђења,  

е)  да посједује доказ о правном основу за коришћење електроенергетских 

објеката у којима се обавља дјелатност, 

ж)  да уредно измирује пореске обавезе, 

з)   да му није изречена мјера забране обављања електроенергетске дјелатности. 

 

Члан 24.  

(Додатни критеријуми за доношење одлуке о издавању дозволе за  

обављање дјелатности производње електричне енергије) 

  

Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије издаје се 

подносиоцу захтјева, који поред критеријума дефинисаних у члану 23, докаже да:  

а)  испуњава услове за безбједан рад производних објеката и постројења по 

здравље и живот људи и функционисање опреме и инсталација,  

б)  посједује водоправне акте за производне објекате прибављене у складу са 

прописима,  

в)  за производне објекате посједује еколошке дозволе, односно друге акте у 

вези заштите животне средине прибављене у складу са прописима,  

г) посједује прописана правила одржавања и експлоатације (рада) производних 

објеката и постројења,  

д)  је испунио услове за прикључење и приступ производних објеката на 

електроенергетску мрежу,  

ђ)  остварује енергетску ефикасност коришћења примарних извора енергије, 

односно да предузима мјере за побољшање ефикасности,  

е)  посједује употребну дозволу за сваки производни објекат, 

ж) је правно и функционално раздвојен од оператера система, у складу са 

Законом о електричној енергији.  

  

Члан 25. 

(Додатни критеријуми за доношење одлуке о издавању дозволе за 

обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним 

системом електричне енергије) 

  

Дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним 

системом електричне енергије издаје се подносиоцу захтјева, који поред 

критеријума дефинисаних у члану 23, докаже да:  
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а)  испуњава услове за безбједан рад дистрибутивних објеката и постројења по 

здравље људи и функционисање опреме и инсталација,  

б) посједује дистрибутивна мрежна правила донијета у складу са законом,   

в)  је успоставио ефикасан систем очитавања бројила за мјерење електричне 

енергије и систем за електронску размјену података са снабдјевачима и 

корисницима дистрибутивног система, 

г)  је успоставио основ за даљинско управљање и контролу дистрибутивног 

система, 

д) је оператер дистрибутивног система, који је дио вертикално интегрисаног 

субјекта обезбиједио независност у смислу правне форме, организације и 

одлучивања у односу на друге дјелатности које нису повезане са 

дистрибуцијом, а што се осигурава на начин да:  

1) лицима одговорним за руковођење оператером дистрибутивног система 

није дозвољено да учествују у раду органа вертикално интегрисаног 

субјекта, који су директно или индиректно одговорни за свакодневни рад 

производње електричне енергије и снабдијевања и трговине електричном 

енергијом,  

2) предузимањем одговарајућих мјера које ће обезбиједити да лица 

одговорна за руковођење оператером дистрибутивног система поступају 

професионално и на начин који им омогућава независност у раду, 

3) оператер дистрибутивног система доноси одлуке независно од 

вертикално интегрисаног субјекта, о питању средстава потребних за 

погон, одржавање и развој мреже, 

4) је оператер дистрибутивног система обавезан да има на располагању 

одговарајуће финансијске, материјалне, техничке и људске ресурсе за 

обављање дјелатности, 

5) оператер дистрибутивног система својом регистрованом дјелатношћу, 

сједиштем, комуникацијама, пословним именом и обиљежјем, те 

пословним простором, не може доводити до забуне у вези са одвојеним 

идентитетом субјекта за снабдијевање који је дио истог вертикално 

интегрисаног субјекта,  

6) независност оператера дистрибутивног система не утиче на право 

вертикално интегрисаног субјекта да одобрава план пословања и 

прописује општи ниво задужености оператера дистрибутивног система, 

те прати извршење плана пословања и инвестиција, 

7) вертикално интегрисаном субјекту није дозвољено да даје упутства у 

вези са свакодневним обављањем послова нити на појединачне 

инвестиционе одлуке оператера дистрибутивног система, уколико су у 

оквиру одобреног финансијског плана, 

8) вертикално интегрисани субјект може контролисати план пословања 

укључујући и план инвестиција, доношење интерних техничких прописа, 

утврђивање пословних политика и других права чијом примјеном се 

обезбјеђује заштита интереса унутар вертикално интегрисаног субјекта у 

мјери у којој се не нарушава независност оператера дистрибутивног 

система и 

9) да је оператер дистрибутивног система донио програм усклађености 

којим се прописују мјере и начин праћења његовог поштовања и обавеза 

запослених за постизање постављених циљева, као и именовао независно 

лице или тијело за праћење извршења програма усклађености, уз 

претходну сагласност Регулаторне комисије. 

 

Члан 26. 
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(Додатни критеријуми за доношење одлуке о издавању дозволе за 

обављање дјелатности дистрибуције и управљања затвореним 

дистрибутивним системом електричне енергије) 

 

Дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и управљања затвореним 

дистрибутивним системом електричне енергије издаје се подносиоцу захтјева, који 

поред критеријума дефинисаних у члану 23, докаже да:  

а)  на географски ограниченој индустријској зони, трговачкој зони или зони 

заједничких услуга: 

1) је пословање или производни процес корисника затвореног   

дистрибутивног система из специфичних и сигурносних разлога 

повезано и 

2)   се електрична енергија дистрибуише првенствено власнику затвореног 

дистрибутивног система, односно оператеру система, њиховим 

повезаним лицима и другим корисницима система, 

б)  посједује употребне дозволе за електроенергетске објекте и постројења која 

чине затворени дистрибутивни систем,  

в)  је донио правила о раду затвореног дистрибутивног система, уз сагласност 

Регулаторне комисије, уколико се правила посебно доносе, 

г)  сви корисници затвореног дистрибутивног система имају посебна мјерна 

мјеста, 

д) је обезбиједио вођење одвојених рачуна за обављање ове енергетске 

дјелатности. 

 

  

ОДЈЕЉАК В. Услови дозвола за обављање дјелатности у електроенергетском 

сектору  

  

Члан 27.  

(Заједнички услови дозвола за обављање дјелатности у           

електроенергетском сектору)  

  

У дозволе за обављање дјелатности у електроенергетском сектору укључују се 

сљедећи услови:  

а)  који су одређени одредбама закона,  

б)  који обезбјеђују константно испуњавање критеријума за издавање дозволе, 

наведених у члановима 23-26. овог правилника, зависно од 

електроенергетске дјелатности, 

в)  који обавезују корисника дозволе да регулише односе са другим учесницима 

на тржишту електричне енергије у складу са прописаним правилима 

тржишта,  

г)  одређени за осигурање финансијске стабилности корисника дозволе,  

д)  којима се захтијева пуно поштовање других закона и прописа,  

ђ)  који забрањују напуштање или измјену обављања дјелатности за коју је 

издата дозвола, без претходног одобрења Регулаторне комисије,  

e)  који се односе на рјешавање приговора, спорова и жалби, 

ж) којима се спречава злоупотреба комерцијалних информација и осигурава 

тајност повјерљивих пословних података, као и других података чија је 

обавеза чувања утврђена посебним прописима, а до којих корисник дозволе 

дође приликом обављања дјелатности,   

з)  којима се дефинише начин извјештавања и достављања података и 

информација Регулаторној комисији, 
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и)  који се односе на обавезе у погледу плаћања регулаторне накнаде за период 

важења дозволе.  

ј)  и било који други услов који је потребан како би се испунили циљеви закона 

или прописа Регулаторне комисије.  

 

Члан 28.  

(Додатни услови дозволе за обављање дјелатности 

 производње електричне енергије) 

  

Поред услова наведених у члану 27. у услове дозволе за обављање дјелатности 

производње електричне енергије могу бити укључени и додатни услови:  

а)  који од корисника дозволе захтијевају пружање помоћних услуга, у складу 

са расположивим техничким могућностима и техничким и комерцијалним 

правилима на тржишту електричне енергије,  

б) који се односе на обавезу регулисања балансне одговорности у складу са 

прописима, 

в)  који се односе на обавезе у случају обављања јавне услуге,  

г)  којима се корисник дозволе обавезује да дјелатност производње електричне 

енергије обавља раздвојено од осталих дјелатности којима се бави, у складу 

са законом, 

д)  којима се регулише транспарентно и одвојено вођење рачуноводствених 

евиденција и приступ рачуноводственим евиденцијама овлаштеним лицима 

и објелодањивање информација које су потребне за извршавање 

надлежности Регулаторне комисије,   

ђ) да производни објекти посједују исправне и верификоване мјерне уређаје 

који омогућавају мјерење произведене електричне енергије, као и 

електричне енергије која се преузима или испоручује у електроенергетску 

мрежу, укључујући и властиту потрошњу електричне енергије,  

е)  да је обезбијеђено регистровање и анализирање понашања параметара 

високих брана, укључујући и сеизмолошке појаве у складу са законом,  

ж)  којима се регулишу права власништва или коришћења земљишта, 

постројења и објеката у сврху обављања дјелатности,  

з)  који се односе на финансијску и техничку способност да демонтира и/или 

уклони отпад и да затвори и/или уклони све производне објекте у складу са 

техничким захтјевима и захтјевима заштите животне средине након трајног 

престанка обављања дјелатности и у другим сличним случајевима који 

нарушавају принципе заштите животне средине,  

и)  који се односе на енергетску ефикасност, унапређење квалитета обављања 

дјелатности и придржавања техничких прописа и стандарда, прописа 

заштите на раду и комерцијалних и тржишних правила,   

ј)  који се односе на обавезу заштите животне средине и обезбјеђење трајне  

контроле утицаја на околину у складу са условима еколошке дозволе и 

другим прописима из области заштите животне средине,  

к)  који се односе на обавезе поступања у складу са правилима заштите 

тржишне конкуренције приликом учешћа на тржишту електричне енергије, 

укључујући забрану неоправданог повлачења електране и забрану 

неоправданог смањења производње електричне енергије, 

л)    који обавезују корисника дозволе да без накнаде омогући надлежном 

оператеру система слободан приступ опреми у његовом постројењу која се 

користи за пренос или дистрибуцију електричне енергије у сврху одржавања 

протока електричне енергије, те да стави на располагање надлежном 

оператеру система податке потребне за рад система у складу са прописима 
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којима се регулише рад електроенергетског система, тржишта електричне 

енергије, као и прописима којима се уређује коришћење обновљивих извора 

енергије, 

љ)   који се односе на базе података и обавезу евидентирања и чувања података, 

м) који се односе на обавезу посједовања водоправних аката и придржавања 

обавеза из тих аката у складу са прописима који регулишу ову област,  

н)  који се односе на регулисање права коришћења јавних добара и енергетских 

објеката, односно обављање дјелатности, а све у складу са прописима о 

додјели концесије, 

њ)  који се односе на режим рада електрана на сливу. 

 

Члан 29.  

(Додатни услови дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и 

управљања дистрибутивним системом електричне енергије)  

  

Поред услова наведених у члану 27. у услове дозволе за обављање дјелатности 

дистрибуције и управљања дистрибутивним системом електричне енергије 

укључују се сљедећи додатни услови:  

а)   који се односе на управљање, одржавање и развој дистрибутивног система у 

погледу обезбјеђења дугорочне способности дистрибутивног система да 

испуни реалне потребе за дистрибуцијом електричне енергије, на економски 

примјеран начин,  

б) којима оператер дистрибутивног система, који је дио вертикално 

интегрисаног субјекта, у континуитету обезбјеђује независност у смислу 

правне форме, организације и одлучивања у односу на друге дјелатности 

које нису повезане са дистрибуцијом, у складу са Законом о електричној 

енергији,  

в)  у вези са вођењем рачуноводствених евиденција, те обавезе примјене 

Јединственог регулаторног контног плана, а све ради ефикасног регулисања 

цијена и тарифа, 

г)   у погледу обавезе обављања јавне услуге, 

д)  који се односе на прикључење објеката корисника дистрибутивног система, 

у складу са законом, подзаконским актима, техничким прописима и 

стандардима, 

ђ)  који се односе на приступ и коришћење дистрибутивног система,  

е)  који се односе на обрачун и наплату накнаде за коришћење дистрибутивног 

система, накнаде за прикључење, накнаде по основу пружања 

нестандардних услуга и накнаде по основу обрачунате неовлашћене 

потрошње,  

ж) који се односе на обавезу израде планова развоја и инвестиција у 

дистрибутивном систему, 

з) у вези са билансом електричне енергије и снаге у дистрибутивном систему, 

и)  који се односе на обезбјеђење усклађености погона дистрибутивног система 

са преносним системом, те прикљученим постројењима корисника 

дистрибутивног система, 

ј)  у вези са управљањем производњом електричне енергије из обновљивих 

извора и у ефикасној когенерацији, у складу са прописима, уважавајући 

техничка ограничења електроенергетског система, 

к)    који се односе на примјену дистрибутивних мрежних правила,  

л) у погледу израде стандардних профила оптерећења крајњих купаца,  
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љ)  који се односе на праћење и предузимање мјера за смањивање 

дистрибутивнх губитака електричне енергије, као и планирање и набавку 

електричне енергије за покривање губитака електричне енергије у 

дистрибутивном систему, 

м)  који се односе на балансирање и обавезу вођења регистра балансних група 

на малопродајном тржишту електричне енергије,  

н)  који се односе на контролу исправности прикључка и мјерног мјеста и 

поузданост и исправност мјерења електричне енергије на мјесту 

примопредаје са корисницима дистрибутивног система и интерним мјерним 

мјестима произвођача прикључених на дистрибутивни систем, 

њ)   који се доносе на обавезу увођења напредних мјерних система, 

о) који се односе на базе података и обавезу евидентирања и чувања података, 

укључујући и податке о крајњим купцима и њиховим снабдјевачима за сва 

мјеста испоруке, 

п)  који се односе на обавезу достављања података надлежним субјектима о 

очитањима бројила електричне енергије на мјесту примопредаје са 

корисницима дистрибутивног система и интерним мјерним мјестима 

произвођача прикључених на дистрибутивни систем, 

р)  у погледу увођења правила за електронску размјену података на 

малопродајном тржишту електричне енергије и примјене мјера 

информационе безбједности, 

с)   да информације о могућности коришћења дистрибутивне мреже и 

слободним резервама снаге по трафостаницама буду доступне јавности 

путем интернет странице и услужном центру на посебној WEB GIS 

платформи прилагођеној за те потребе, 

т) у погледу квалитета снабдијевања електричном енергијом, 

ћ)   у погледу сигурности снабдијевања електричном енергијом, 

у)   у погледу уређења односа око коришћења и управљања затвореним 

дистрибутивним системима, 

ф)  у погледу прикључења и уређења мјеста за пуњење електричних возила, 

х)  који се односе на промјену снабдјевача и статус малих купаца у складу са 

одредбама закона, 

ц)  у вези са прекидима, обуставом и ограничењем испоруке електричне 

енергије у складу са Законом о електричној енергији и Општим условима за 

испоруку и снабдијевање електричном енергијом,  

ч)   који се односе на побољшање енергетске ефикасности, 

џ)   који се односе на обавезу заштите животне средине,  

ш)  који се односе на финансијску и техничку способност да демонтира и/или 

уклони све отпаде и да затвори и/или уклони све дистрибутивне објекте у 

складу са техничким захтјевима и принципима заштите животне средине 

или истека животног вијека објекта или дијела објекта и у другим сличним 

случајевима који нарушавају принципе заштите животне средине,  

аа) који се односе на обавезе у погледу рада услужног центра,  

аб) који се односе на права коришћења јавних добара и енергетских објеката, 

односно обављања дјелатности, а све у складу са прописима о додјели 

концесије. 

 

Члан 30.  
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(Додатни услови дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и 

управљања затвореним дистрибутивним системом електричне енергије)  

 

Поред услова наведених у члану 27. у услове дозволе за обављање дјелатности 

дистрибуције и управљања затвореним дистрибутивним системом електричне 

енергије,  укључују се и сљедећи додатни услови:   

а)  који се односе на рад, управљање и одржавање дистрибутивне мреже у 

затвореном дистрибутивном систему, 

б)  који се односе на прикључење корисника затвореног дистрибутивног 

система, 

в)  који се односе на приступ затвореном дистрибутивном систему, 

г) у погледу испуњења рационалних захтјева за повећање снаге система,  

д)  који се односе на примјену правила о раду затвореног дистрибутивног 

система, 

ђ)  који се односе на обавезу израде плана инвестиција затвореног 

дистрибутивног система,  

е)  у погледу утврђивања, доношења и примјене тарифа за коришћење 

затвореног дистрибутивног система, 

ж)  у погледу обавезе вођења одвојених рачуна за дјелатност дистрибуције 

електричне енергије и управљање затвореним дистрибутивним системом, 

з)  који се односе на прећење и предузимање мјера за смањивање губитака 

електричне енергије, као и планирање и набавку електричне енергије за 

покривање губитака електричне енергије у затвореном дистрибутивном 

систему, 

и)  који се односе на обавезу исправности и поузданости мјерења електричне 

енергије на мјестима примопредаје са корисницима затвореног 

дистрибутивног система. 

ј)  који се односе на обавезу пружања информација енергетским субјектима и 

корисницима дистрибутивног система, 

к)  у погледу сарадње са оператором система на чију је мрежу прикључен, 

л)  који се односе на обавезу достављања података снабдјевачу за купце унутар 

затвореног дистрибутивног система, на основу измјерених вриједности или 

израчунатих на основу профила потрошње, 

љ)  који се односе на промјену снабдјевача и статус малих купаца у складу са 

одредбама закона, 

м)  у погледу предузимања прописаних мјера безбједности, 

н)  који се односе на мјере за повећање енергетске ефикасности и за заштиту 

животне средине. 

 

Члан 31. 

(Додатни услови дозволе за обављање дјелатности  

снабдијевања и трговине електричном енергијом)  

  

(1) Поред услова наведених у члану 27. у услове дозволе за обављање дјелатности 

снабдијевања и трговине електричном енергијом укључују се и сљедећи додатни 

услови:  

а)  да је корисник дозволе обавезан да на транспарентан и одговарајући начин 

обезбиједи рачуноводствено раздвајање између дјелатности снабдијевања и 

трговине електричном енергијом као посебног пословног сегмента и других 

дјелатности које обавља као једно правно лице,  
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б)  који се односе на обавезу закључења уговора о снабдијевању електричном 

енергијом са сваким крајњим купцем у складу са Законом о електричној 

енергији,   

в) који се односе на обавезу да обрачунава и фактурише електричну енергију и 

услуге које пружа у складу са законом и закљученим уговором,  

г) који се односе на обавезу да рачун за испоручену електричну енергију 

садржи посебно исказану цијену електричне енергије, трошкове за 

коришћење система, накнаде прописане законом,  порезе и остале обавезе, 

те друге битне информације у складу са законом, 

д)  да се према купцима односи на фер и недискриминаторан начин,  

ђ) који се односе на обавезе у погледу информисања и обавјештавања купца,  

е) који се односе на обавезу корисника дозволе да за своје купце регулише 

приступ и коришћење дистрибутивне и преносне мреже, укључујући и 

системске услуге по регулисаним тарифама (уколико није другачије 

дефинисано у уговору о снабдијевању),  

ж) који се односе на промјену снабдјевача и статус малих купаца у складу са 

одредбама закона и подзаконских аката, 

з) у погледу поштовања закључених уговора, 

и)  у погледу омогућавања крајњем купцу различитих начина плаћања, 

ј)  који се односе на обавезу корисника дозволе да предузима све неопходне 

мјере из оквира дјелатности снабдијевања да обезбиједи задовољавајући 

квалитет и сигурност снабдијевања електричном енергијом,  

к) који се односе на обавезу преузимања електричне енергије произведене из 

обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији,  

л) који се односе на обавезу да набави потребне количине електричне енергије 

за снабдијевање купаца,  

љ) у погледу размјене података са оператерима система и примјене мјера 

информационе безбједности, 

м)  који се односе на унапређење квалитета обављања дјелатности и 

придржавање важећих техничких прописа и стандарда, комерцијалних и 

других правила које се односе на снабдијевање и трговину, укључујући, али 

се не ограничавајући на Опште услове за испоруку и снабдијевање 

електричном енергијом,  

н)  који се односе на потребу усаглашености извјештаја за Регулаторну 

комисију од стране корисника дозволе у вези са испоруком (преношењем) 

електричне енергије преко преносног и дистрибутивног система са 

извјештајима оператера система,  

њ)  који се односе на обавезе у погледу пуњења електричних возила, 

о) који се односе на прекиде, обуставу и ограничења испоруке електричне 

енергије у складу са Законом о електричној енергији и Општим условима за 

испоруку и снабдијевање електричном енергијом. 

(2) Поред услова наведених у ставу (1) овог члана, уколико корисник дозволе за 

обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом пружа 

услугу јавног снабдијевања електричном енергијом, у услове дозволе укључују се 

и сљедећи услови:  

а) који се односе на обавезу обављања јавне услуге снабдијевања електричном 

енергијом малих купаца и домаћинстава који нису изабрали снабдјевача на 

тржишту, 

б) који се односе на обавезу вођење одвојених рачуна за снабдијевање крајњих 

купаца који се снабдијевају у систему јавног снабдијевања, 
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в) који се односе на обавезу да, с циљем осигурања редовног и сигурног 

снабдијевање електричном енергијом крајњих купаца који имају право на 

јавно снабдијевање, набавља потребне количине електричне енергије на 

начин и под условима прописаним Законом о електричној енергији, 

г) који се односе на утврђивање, одобравање и примјену цијене јавног 

снабдијевања, 

д) у погледу снабдијевања енергетски заштићеног купца.  

(3) Поред услова наведених у ставу (1) овог члана, уколико корисник дозволе за 

обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом пружа 

услугу резервног снабдијевања, у услове дозволе укључују се и сљедећи услови:   

а) који се односе на обавезу снабдијевања електричном енергијом купаца, осим 

купаца из категорије домаћинства и малих купаца, као резервни снабдјевач, 

у складу са Законом о електричној енергији, 

б) који се односе на примјену утврђене цијене електричне енергије за резервно 

снабдијевање. 

 

 

 ГЛАВА II -   ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У СЕКТОРУ 

ПРИРОДНОГ ГАСА   

 

ОДЈЕЉАК А. Потребни документи који се прилажу уз захтјев за издавање 

дозволе за обављање дјелатности  

  

Члан 32.  

(Заједнички документи)  

  

Уз захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности у сектору природног гаса 

обавезно се прилажу сљедећи документи:   

а)  актуелни извод из судског или другог одговарајућег регистра, 

б)  акти надлежних органа за матични број и јединствени идентификациони 

број (ЈИБ) подносиоца захтјева,   

в)  оснивачки акт привредног друштва са пратећим уговорима или статутом,   

г)  организациона структура подносиоца захтјева (организациона шема), 

систематизација радних мјеста, подаци о броју запослених и њиховој 

стручној оспособљености (укључујући податке о положеним стручним 

испитима захтијеваним за обављање дјелатности и врстом радног уговора) и 

изјава подносиоца захтјева да има стручно оспособљене кадрове за 

обављање захтијеване дјелатности или да има закључене уговоре са другим 

правним или физичким лицима који имају стручну оспособљеност за 

обављање енергетске  дјелатности,  

д) изјава подносиоца и доказ о правном основу за коришћење енергетских 

објеката, постројења, уређаја и опреме или пословног простора који се 

користе у сврху обављања енергетске дјелатности,  

ђ)  годишњи и трогодишњи планови пословања подносиоца захтјева,   

е)  комплет финансијских извјештаја за претходне три године који садржи: 

извјештај о финансијском положају (биланс стања), извјештај о укупном 

резултату у периоду (биланс успјеха), извјештај о токовима готовине, 

извјештај о промјенама на капиталу, напомене (ноте) уз финансијски 

извјештај и извјештај независног ревизора или почетни извјештај о 

финансијском положају за новоформиране субјекте, односно за 
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предузетнике пословне књиге и пословне евиденције за претходне три 

године у складу са прописима који регулишу ову област, 

ж)  изјава подносиоца и потврде пословних банака да подносилац захтјева 

располаже довољним властитим средствима или да има могућност 

кредитног задужења код банке или могућност добијања банкарских 

гаранција за несметано обављање дјелатности у складу са плановима 

развоја,  

з)  изјава подносиоца, те потврде пословних банака о свим отвореним 

трансакцијским рачунима подносиоца захтјева и њиховом статусу 

(евентуалне блокаде и обим промета) у посљедњем мјесецу прије дана 

подношења захтјева,  

и)  уговори о кредитима (дугови, позајмице) са отплатним планом, ако се 

обављање енергетске дјелатности финансира путем кредита,  

 ј)  увјерење надлежног органа да подносиоцу захтјева не траје изречена мјера 

безбједности забране или заштитна мјера забране вршења позива, 

дјелатности или дужности, на основу одредаба Кривичног закона Републике 

Српске, односно Закона о прекршајима Републике Српске,  

к)  увјерење надлежног органа да чланови управе и одговорна лица подносиоца 

захтјева нису осуђивана за кривична дјела или да им није изречена мјера 

безбједности забране или заштитна мјера забране вршења позива, 

дјелатности или дужности које су повезане са дјелатношћу за коју је 

поднијет захтјев за дозволу на основу одредаба Кривичног закона Републике 

Српске, односно Закона о прекршајима Републике Српске,  

л)  увјерење надлежног суда да се над подносиоцем захтјева не води стечајни 

или ликвидациони поступак, уколико је подносилац захтјева правно лице,  

љ)  увјерење надлежног органа о измиреним пореским обавезама, 

м) доказ о мјерама (планови и извјештаји) којима се осигурава квалитет 

пружања услуга,  

н)  доказ о уплати једнократне регулаторне накнаде. 

 

Члан 33.  

(Додатни документи за обављање дјелатности производње природног гаса, 

транспорта и управљања транспортним системом природног гаса, 

дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса, 

складиштења и управљања системом за складиштење природног гаса, 

управљања постројењем за утечњени природни гас и управљања 

постројењем за компримовани природни гас)  

  

(1) Уз захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње природног 

гаса, транспорта и управљања транспортним системом природног гаса, 

дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса, 

складиштења и управљања системом за складиштење природног гаса, управљања 

постројењем за утечњени природни гас и управљања постројењем за 

компримовани природни гас, поред докумената дефинисаних у члану 32, обавезно 

се прилажу и сљедећи документи:  

а)  географска карта подручја на коме се обавља/планира обављање дјелатности 

из сектора природног гаса са шематским приказом производних капацитета, 

постројења за утечњени или компримовани природни гас или гасоводног 

система са окружењем,  

б)  попис објеката, постројења, опреме и уређаја са техничким параметрима и са 

регистром основних средстава из рачуноводствене евиденције који су 

потребни за обављање дјелатности а који садржи неопходне податке о 
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датуму набавке, датуму стављања у употребу, набавној вриједности, 

исправци вриједности, годишњем трошку амортизације, накнадним 

процјенама, обезвријеђењу, фер вриједности, ревалоризационој резерви, 

степену коришћења са политиком амортизације и номенклатуру основних 

средстава за обрачун амортизације,  

в)  изјава/потврда о осигурању постројења и опреме за обављање дјелатности,  

г)  употребне дозволе према прописима из области уређења простора и 

грађења,  

д)  еколошка дозвола прибављена у складу са прописима,  

ђ)  опис система мјерења и праћења квалитета гаса и квалитета испоруке,   

е)  планови и извјештаји о одржавању производних капацитета, постројења за 

утечњени или компримовани природни гас, односно транспортног, 

дистрибутивног или складишног система у посљедње три године,  

ж) правила о раду система природног гаса, 

з) уговори и споразуми закључени са учесницима на тржишту природног гаса 

(осим крајњих купаца из категорије домаћинства), или нацрти ових аката ако 

су исти у фази закључивања, 

и)  подаци о корисницима (број и категорија) чији су објекти прикључени или 

имају могућност прикључења на систем природног гаса, производна 

постројења природног гаса или постројења за утечњени или компримовани 

природни гас, 

ј)  записници и рјешења надлежних инспекцијских органа и преглед 

активности које су спроведене на основу рјешења надлежног органа у вези 

са техничком исправношћу система (техничка инспекција, заштита на раду, 

заштита од пожара и експлозија и заштита животне средине).  

(2) Уз захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности транспорта и 

управљања транспортним системом природног гаса поред докумената 

дефинисаних у ставу (1) овог члана, обавезно се прилажу и сљедећи документи: 

а)  уговор о концесији у складу са прописима о додјели концесије или правни 

акт о повјеравању обављања енергетске дјелатности као дјелатности од 

општег интереса,  

б) цертификат оператера транспортног система природног гаса издат од 

Регулаторне комисије, у складу са Законом о гасу и прописима Регулаторне 

комисије, 

в)  типски уговори за прикључење и приступ на транспортни систем природног 

гаса.  

(3) Уз захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и 

управљања системом за дистрибуцију природног гаса поред докумената 

дефинисаних у ставу (1) овог  члана, обавезно се прилажу и сљедећи документи: 

а)  докази о извршеном раздвајању оператера дистрибутивног система, који је 

дио вертикално интегрисаног субјекта и на чији је систем прикључено више 

од 100.000 крајњих купаца, а којим је обезбијеђена независност у смислу 

правне форме, организације и одлучивања у односу на друге дјелатности 

које нису повезане са дјелатношћу дистрибуције, у складу са Законом о гасу,  

б) уговор о концесији у складу са прописима о додјели концесије или правни 

акт о повјеравању обављања енергетске дјелатности као дјелатности од 

општег интереса,  

в) типски уговори за прикључење и приступ на дистрибутивни систем 

природног гаса. 
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(4) Уз захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности складиштења и 

управљања системом за складиштење природног гаса поред докумената 

дефинисаних у ставу (1) овог  члана, обавезно се прилажу и сљедећи документи: 

а)  докази да је оператер складишта, који је дио вертикално интегрисаног 

субјекта, обезбиједио независност у смислу правне форме, организације и 

одлучивања у односу на друге дјелатности које нису повезане са 

дјелатношћу транспорта и управљања транспортним системом, 

дистрибуције и управљања дистрибутивним системом и складиштења, у 

складу са Законом о гасу, 

б) уговор о концесији у складу са прописима о додјели концесије или правни 

акт о повјеравању обављања енергетске дјелатности као дјелатности од 

општег интереса. 

(5) Уз захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности управљања 

постројењем за утечњени природни гас поред докумената дефинисаних у ставу (1) 

овог члана, обавезно се прилаже и одлука о одређивању обавезе пружања јавне 

услуге оператеру постројења за утечњени природни гас, уколико је то случај. 

(6) Уз захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности управљања 

постројењем за компримовани природни гас поред докумената дефинисаних у 

ставу (1) овог  члана, обавезно се прилаже и одлука о одређивању обавезе пружања 

јавне услуге оператеру постројења за компримовани природни гас, уколико је то 

случај. 

(7)  Подносилац захтјева за издавање дозволе за дјелатност транспорта и 

управљања транспортним системом за природни гас, коме је издат цертификат од 

стране Регулаторне комисије, приликом подношења захтјева за издавање дозволе 

није у обавези да поново прилаже документацију коју је приложио у поступку за 

издавање цертификата, изузев документације која је временски ограничена.   

 

Члан 34.  

(Додатни документи за обављање дјелатности  

трговине и снабдијевања природним гасом) 

  

Уз захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања 

природним гасом, поред докумената дефинисаних у члану 32, обавезно се прилажу 

и сљедећи документи:  

а)  списак сталних средстава и детаљан опис информационо-комуникационих 

технологија које се користе за обављање дјелатности (софтвер, хардвер и 

комуникације),   

б) општи услови снабдијевања природним гасом,  

в)  планирани број купаца, 

г)  намјеравани годишњи обим: 

1) снабдијевања природним гасом и 

2) трговине природним гасом,  

д)  опис начина праћења квалитета испорученог природног гаса,  

ђ)  обрасци типских уговора о снабдијевању крајњих купаца природним гасом, 

е)  одлука Владе Републике Српске о одређивању снабдјевача са обавезом јавне 

услуге (јавног снабдјевача), ако је то случај, 

ж) одлука Владе Републике Српске о постављању снабдјевача последњег 

избора (резервног снабдјевача), ако је то случај. 
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ОДЈЕЉАК Б. Критеријуми за доношење одлуке о издавању дозволе за 

обављање дјелатности у сектору природног гаса  

  

Члан 35.  

(Заједнички критеријуми за доношење одлуке о издавању дозволе за 

обављање дјелатности у сектору природног гаса) 

  

Дозвола за обављање дјелатности у сектору природног гаса издаје се подносиоцу 

захтјева који докаже:  

а)  да је регистрован за обављање енергетске дјелатности за коју се издаје 

дозвола, 

б)  да испуњава техничке услове за обављање дјелатности и да објекти и 

уређаји, инсталације или постројења којима управља, а неопходни су за 

обављање енергетске дјелатности, испуњавају услове и захтјеве, да су 

подобни за употребу, као и да испуњава услове и захтјеве утврђене 

техничким прописима, прописима о енергетској ефикасности, заштити од 

пожара и експлозија и прописима о заштити животне средине, 

в)  да испуњава прописане критеријуме који се односе на стручну 

оспособљеност запослених за обављање послова техничког руковођења, 

руковања и одржавања енергетских објеката, уређаја и постројења у сектору 

природног гаса или да има закључене уговоре са правним или физичким 

лицима за обављање тих послова, а који испуњавају услове стручне 

оспособљености, 

г)  да посједује доказ о правном основу за коришћење енергетских објеката у 

сектору природног гаса у којима се обавља дјелатност, 

д)  да уредно измирује пореске обавезе, 

ђ)  да има финансијска средства неопходна за обављање дјелатности или 

докаже да може да обезбиједи та средства, 

е)  да му није укинута дозвола за обављање било које дјелатности у сектору 

природног гаса у претходних пет година од дана подношења захтјева (осим 

ако је дозвола одузета на његов захтјев), нити му је изречена мјера забране 

обављања привредне дјелатности, 

ж)  да чланови управе и одговорна лица нису осуђивани за кривична дјела или 

им није изречена заштитна мјера забране обављања дјелатности или 

дужности које су повезане са дјелатношћу за коју се издаје дозвола, 

з)  да доноси мјере потребне за осигурање квалитета пружања услуга прописане 

Законом о гасу.  

 

Члан 36.  

(Додатни критеријуми за доношење одлуке о издавању дозволе за обављање 

дјелатности транспорта и управљања транспортним системом               

природног гаса)  

 

Дозвола за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом 

природног гаса издаје се подносиоцу захтјева, који поред критеријума 

дефинисаних у члану 35, докаже да је: 

а)  извршио цертификацију оператера транспортног система природног гаса, 

односно прибавио цертификат издат од Регулаторне комисије, у складу са 

Законом о гасу и прописима Регулаторне комисије,  

б)  донио правила рада транспортног система, уз сагласност Регулаторне 

комисије, 
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в) успоставио систем мјерења и евидентирања транспортованих количина 

природног гаса. 

 

 Члан 37.  

(Додатни критеријуми за доношење одлуке о издавању дозволе за обављање 

дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом             

природног гаса )  

 

Дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним 

системом природног гаса издаје се подносиоцу захтјева, који поред критеријума 

дефинисаних у члану 35, докаже да је:  

а)  оператер дистрибутивног система, који је дио вертикално интегрисаног 

субјекта и на чији је систем прикључено више од 100.000 крајњих купаца, 

обезбиједио независност у смислу правне форме, организације и одлучивања 

у односу на друге дјелатности које нису повезане са дјелатношћу 

дистрибуције, а што се осигурава на сљедећи начин: 

1) да лицима која су одговорна за управљање оператером дистрибутивног 

система није дозвољено учешће у органима управљања вертикално 

интегрисаног субјекта који су директно или индиректно одговорни за 

дјелатност производње, транспорта или снабдијевања природним гасом, 

2) предузимањем мјера које обезбјеђују да су професионални интереси лица 

одговорних за управљање оператером дистрибутивног система узети у 

обзир на начин којим се обезбјеђује њихова независност у раду, 

3) да оператер дистрибутивног система доноси одлуке независно од 

вертикално интегрисаног субјекта, о питању средстава потребних за рад, 

одржавање и развој дистрибутивног система, 

4) да је оператер дистрибутивног система дужан да има запослена лица и да 

располаже финансијским, материјалним и техничким средствима 

неопходним за испуњавање дужности прописаних Законом о гасу, 

5) да независност оператера дистрибутивног система не утиче на право 

вертикално интегрисаног субјекта да оператеру одобрава годишњи 

финансијски план и поставља границе његове задужености, 

6) да вертикално интегрисани субјект не може утицати на рад и пословање, 

нити утицати на одлуке које се односе на изградњу или развој система 

оператера дистрибутивног система, 

7) оператер дистрибутивног система самостално доноси одлуке о текућем 

пословању, односно одлуке о изградњи или унапређењу дистрибутивног 

система ако су у оквирима одобреног финансијског плана, 

8) да је оператер дистрибутивног система дужан да донесе програм 

недискриминаторног понашања, који садржи мјере и начин праћења 

његовог поштовања и обавеза запослених за постизање постављених 

циљева, при чему Регулаторна комисија на основу извјештаја може 

тражити измјену овог програма, 

9) да је оператер дистрибутивног система који је дио вертикалног 

интегрисаног субјекта у својим комуникацијама и својим пословним 

именом обавезан да направи разлику када је ријеч о његовом идентитету 

у односу на енергетски субјекат који се бави снабдијевањем природним 

гасом у истом вертикално интегрисаном субјекту. 

б) донио правила о раду дистрибутивног система, уз сагласност Регулаторне 

комисије, 

в)  успоставио систем мјерења и евидентирања дистрибуисаних количина 

природног гаса на примопредајним мјестима. 
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Члан 38.  

(Додатни критеријуми за доношење одлуке о издавању дозволе за обављање 

дјелатности складиштења и управљања системом за                                        

складиштење природног гаса)  

 

Дозвола за обављање дјелатности складиштења и управљања системом за 

складиштење природног гаса издаје се подносиоцу захтјева, који поред критеријума 

дефинисаних у члану 35, докаже да је:  

а)  оператер складишта, који је дио вертикално интегрисаног субјекта, 

обезбиједио независност у смислу правне форме, организације и одлучивања 

у односу на друге дјелатности које нису повезане са дјелатношћу транспорта 

и управљања транспортним системом, дистрибуције и управљања 

дистрибутивним системом и складиштења, а што се осигурава на сљедећи 

начин: 

1) да лицима која су одговорна за управљање оператером складиштења није 

дозвољено учешће у органима управљања вертикално интегрисаног 

субјекта који су директно или индиректно одговорни за дјелатност 

производње, транспорта, дистрибуције или снабдијевања природним 

гасом, 

2) предузимањем мјера које обезбјеђују да су професионални интереси лица 

одговорних за управљање оператером складишта узети у обзир на начин 

којим се обезбјеђује њихова независност у раду, 

3) да оператер складишта доноси одлуке, независно од вертикално 

интегрисаног субјекта, о питању средстава потребних за рад, одржавање 

и развој складишта, 

4) да даје могућност вертикално интегрисаном субјекту да оператору 

одобрава годишњи финансијски план, 

5) да вертикално интегрисани субјект не може утицати на рад и пословање, 

нити утицати на одлуке које се односе на изградњу или развој складишта, 

6) оператер складишта самостално доноси одлуке о текућем пословању, 

односно одлуке о изградњи или унапређењу складишта, ако су у 

оквирима одобреног финансијског плана, 

7) да је оператер складишта дужан да донесе програм недискриминаторног 

понашања, који садржи мјере спречавања дискриминаторног понашања, 

начин праћења његовог поштовања и обавеза запослених за постизање 

постављених циљева, 

б)  успоставио систем мјерења и евидентирања количина природног гаса. 

 

Члан  39.  

(Додатни критеријуми за доношење одлуке о издавању дозволе за обављање 

дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом)  

 

Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом издаје 

се подносиоцу захтјева, који поред критеријума дефинисаних у члану 35, докаже 

да:  

а)  је донио опште услове снабдијевања, уз сагласност Регулаторне комисије, 

б) посједује систем евидентирања испоручених количина, обрачунавања, 

испоставе рачуна, наплате и праћења параметара испорученог природног 

гаса.  
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 ОДЈЕЉАК В. Услови дозвола за обављање дјелатности у сектору природног 

гаса  

  

Члан 40.  

(Заједнички услови дозвола за обављање дјелатности у сектору природног 

гаса) 

 

У дозволе за обављање дјелатности у сектору природног гаса укључују се сљедећи 

услови:  

а)  који обезбјеђују константно испуњавање критеријума за издавање дозволе, 

наведених у члановима 35-39. овог правилника, зависно од енергетске 

дјелатности, 

б)  којима се захтијева пуно поштовање других закона и прописа,  

в)  којима се корисник дозволе обавезује да се придржава прописа који се 

односе на обављање дјелатности од општег интереса,  

г)  којима се осигурава финансијска стабилност корисника дозволе у сврху 

обављања дјелатности за коју се тражи дозвола,   

д)  да набави, одржава и унапређује средства неопходна за обављање 

дјелатности,   

ђ)  којима се корисник дозволе обавезује да регулише односе са осталим 

учесницима на тржишту природног гаса у циљу обезбјеђења квалитетног и 

сигурног снабдијевања купаца, безбједног функционисања система и 

дугорочне способности система да одговори потребама за обављање 

дјелатности,   

е)  којима је корисник дозволе обавезан да обезбиједи раздвајање дјелатности 

од осталих дјелатности којима се корисник дозволе бави, 

ж) којима се кориснику дозволе забрањује унакрсно субвенционисање 

дјелатности,   

з) којима се регулише транспарентно и одвојено вођење рачуноводствених 

евиденција и приступ рачуноводственим евиденцијама овлаштеним лицима 

и објелодањивање информација које су потребне за извршавање 

надлежности Регулаторне комисије,   

и)  којима се корисник дозволе обавезује да своје финансијске извјештаје 

припрема у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, 

Међународним стандардима финансијског извјештавања и правилима 

Регулаторне комисије,  

ј)  који забрањују напуштање или измјену обављања дјелатности за коју је 

издата дозвола, без претходног одобрења Регулаторне комисије,  

к) којима се дефинише начин извјештавања и достављања података и 

информација Регулаторној комисији,   

л)  којима се спречава злоупотреба комерцијалних информација и осигурава 

тајност повјерљивих пословних података добијаних од трећих страна,  

љ)  који се односе на обавезу да, у оквиру обима својих активности, планирају и 

преузимају мјере за сигурно снабдијевање природним гасом у складу са 

уредбом о условима испоруке и снабдијевања природним гасом у случају 

поремећаја у раду енергетског система или поремећаја на тржишту и планом 

за ванредне ситуације,  

м)  који се односе на рјешавање спорова и жалби, 

н) који се односе на обавезе у погледу плаћања регулаторне накнаде за период 

важења дозволе,  

њ)  или било који други услови одређени одредбама Закона о енергетици, 

Закона о гасу или прописима Регулаторне комисије.  
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Члан 41.  

(Додатни услови дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљања 

транспортним системом природног гаса)  

 

Поред услова наведених у члану 40. у услове дозволе за обављање дјелатности 

транспорта и управљања транспортним системом природног гаса укључују се 

сљедећи додатни услови: 

а)  да под економским условима извршава активности, одржава и развија 

безбједан, поуздан и ефикасан транспортни систем у циљу обезбјеђења 

отвореног тржишта, уз заштиту животне средине, и осигурава адекватна 

средства за испуњавање обавеза пружања услуга, 

б) који се односе на раздвајање и независност оператера транспортног система, 

односно испуњеност критеријума за цертификовање оператера транспортног 

система природног гаса, у складу са Законом о гасу и прописима 

Регулаторне комисије, 

в) којим се обезбјеђује недискриминаторан однос према свим корисницима 

система,  

г) да обезбјеђује осталим оператерима система довољно информација како би 

се осигурао сигуран и ефикасан рад међусобно повезаних система, 

д) који се односе на правила о раду транспортног система,  

ђ) који се односе на правила о прикључењу на транспортни систем,  

е) који се односе на правила о приступу и коришћењу транспортног система,  

ж) који се односе на додјелу капацитета и управљање загушењима и трговину 

капацитетом,  

з)  који се односе на израду и доношење десетогодишњег плана развоја, уз 

сагласност Регулаторне комисије, којим обезбјеђује минималне стандарде 

одржавања и развоја транспортног система, укључујући и интерконекцијски 

капацитет, и да се придржава плана,  

и)  који се односе на изградњу довољног прекограничног капацитета у циљу 

интеграције инфраструктуре европског транспорта, а узимајући у обзир 

сигурност снабдијевања природним гасом, 

ј)  да набави природни гас који користи за извршавање својих активности у 

складу са транспарентним, недискриминаторним и конкурентним 

процедурама, 

к)  да на основу методологије и тарифног система Регулаторне комисије утврди 

цијене за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса, да 

прибави сагласност Регулаторне комисије на те цијене, те да их објави прије 

почетка примјене и да их примјењује,  

л) да на основу методологије Регулаторне комисије утврди накнаде за 

прикључење на транспортни систем природног гаса, да прибави сагласност 

Регулаторне комисије на накнаде, те да их објави прије почетка примјене и 

да их примјењује, 

љ) да у складу са методологијом Регулаторне комисије донесе правила 

балансирања и накнаде за дебаланс транспортног система природног гаса, да 

прибави сагласност Регулаторне комисије на накнаде, те да их објави прије 

почетка примјене и да их примјењује, 

м) да врши размјену техничких и мјерних података и других битних 

информација потребних за рад, управљање и развој транспортног система са 

оператерима међусобно повезаних транспортних система, оператерима 
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дистрибутивних система и купцима који су директно прикључени на 

транспортни систем, 

н)  да у сарадњи са Регулаторном комисијом унапређује сарадњу оператера 

транспортног система на регионалном нивоу, укључујући прекогранична 

питања,  

њ) да са оператерима сусједних система потпише споразуме о 

интероперабилности система и размјени података на тачкама 

интерконекције, 

о)  да објављује на својој интернет страници информације у вези са услугама 

које пружа и условима који се примјењују, заједно са тарифама, накнадама, 

техничким и другим информацијама потребним за кориснике система, 

п)  који се односе на изградњу директних гасовода,  

р) који се односе на изузећа за нове интерконекторе и обавезе "узми или 

плати", 

с)  које се односе на регулисање права коришћења јавних добара и енергетских 

објеката, односно обављање дјелатности, а све у складу са прописима о 

додјели концесије, 

т)  да спроводи и у континуитету надзире усвојене мјере заштите животне 

средине, мјере заштите на раду, мјере заштите од пожара и експлозија, у 

складу са прописима из тих области, 

ћ) да управља и одржава мјерну и испитну опрему у складу са важећим 

прописима о верификацији и усаглашености.  

 

 

 

Члан 42.  

(Додатни услови дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и 

управљања дистрибутивним системом природног гаса)  

 

Поред услова наведених у члану 40. у услове дозволе за обављање дјелатности 

дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса укључују се 

сљедећи додатни услови:  

а)  који се односе на сигуран, поуздан и безбједан рад дистрибутивног система 

природног гаса и квалитет испоруке природног гаса, одржавање и развој 

дистрибутивног система на одређеном подручју, његово повезивање са 

другим системима и за обезбјеђење дугорочне способности дистрибутивног 

система да испуни потребе за дистрибуцијом природног гаса на економски 

оправдан начин и уз примјену принципа заштите животне средине,  

б)  којима оператер дистрибутивног система, уколико је дио вертикално 

интегрисаног субјекта и на чији је систем прикључено више од 100.000 

крајњих купаца, обезбијеђује независност у смислу правне форме, 

организације и одлучивања у односу на друге дјелатности које нису 

повезане са дјелатношћу дистрибуције, у складу са Законом о гасу, 

в)  којим се обезбјеђује недискриминаторан однос према свим корисницима 

система, 

г) који се односе на комуникацију и размјену информација са осталим 

операторима система како би се осигурао сигуран и ефикасан рад међусобно 

повезаних система, 

д) који се односе на правила о раду дистрибутивног система,  

ђ) који се односе на правила о прикључењу на дистрибутивни систем,  

е) који се односе на правила о приступу и коришћењу дистрибутивног система,  
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ж) да, сваке три године, уз сагласност Регулаторне комисије, доноси план 

развоја и инвестиција за период од десет година, који се ажурира сваке 

године и који је усклађен са стратегијом развоја енергетског сектора 

Републике Српске, планом развоја транспортног система и захтјевима 

будућих корисника за прикључење на дистрибутивни систем природног 

гаса, и да га се придржава, 

з)  да на годишњем нивоу, уз сагласност Регулаторне комисије, доноси и јавно 

објављује годишњи и трогодишњи план инвестиција, усклађен са потребама 

корисника дистрибутивног система природног гаса, десетогодишњим 

планом развоја дистрибутивног система, планом инвестиција транспортног 

система на који је прикључен и просторно - планским документима, и да га 

се придржава, 

и)  да набави природни гас који користи за извршавање својих активности у 

складу са транспарентним, недискриминаторним и конкурентним 

процедурама, 

ј)  да на основу методологије и тарифног система Регулаторне комисије утврди 

цијене за дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом природног 

гаса, да прибави сагласност Регулаторне комисије на те цијене, те да их 

објави прије почетка примјене и да их примјењује,  

к) да на основу методологије Регулаторне комисије утврди накнаде за 

прикључење на дистрибутивни систем природног гаса, да прибави 

сагласност Регулаторне комисије на накнаде, те да их објави прије почетка 

примјене и да их примјењује, 

л)  да врши размјену техничких и мјерних података и других битних 

информација потребних за рад, управљање и развој дистрибутивног система 

са оператерима транспортног система и другим оператерима 

дистрибутивног система, 

љ)  који се односе на изградњу директних гасовода, 

м) који се односе на затворене дистрибутивне системе, 

н)  које се односе на регулисање права коришћења јавних добара и енергетских 

објеката, односно обављање дјелатности, а све у складу са прописима о 

додјели концесије, 

њ)  да спроводи и у континуитету надзире усвојене мјере заштите животне 

средине, мјере заштите на раду, мјере заштите од пожара и експлозија, у 

складу са прописима из тих области, 

о)  да на својој интернет страници објављује информације у вези са услугама 

које пружа и условима који се примјењују, заједно са тарифама, накнадама, 

техничким и другим информацијама потребним за кориснике система, 

п)  да управља и одржава мјерну и испитну опрему у складу са важећим 

прописима о верификацији и усаглашености, 

р)    који се односе на израду годишњег извјештаја о раду.  

 

Члан 43.  

(Додатни услови дозволе за обављање дјелатности складиштења и 

управљања системом за складиштење природног гаса)  

 

Поред услова наведених у члану 40. у услове дозволе за обављање дјелатности 

складиштења и управљања системом за складиштење природног гаса укључују се 

сљедећи додатни услови:  
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а)  који се односе на управљање, одржавање и развој безбједног, поузданог и 

ефикасног складишног капацитета, обезбјеђујући заштиту животне средине, 

и на осигурање адекватних средства за испуњавање својих обавеза, 

б)  којима оператер складишта, уколико је дио вертикално интегрисаног 

субјекта, обезбјеђује независност у смислу правне форме, организације и 

одлучивања у односу на друге дјелатности које нису повезане са 

дјелатношћу транспорта и управљања транспортним системом, 

дистрибуције и управљања дистрибутивним системом и складиштења, у 

складу са Законом о гасу, 

в)  којим се обезбјеђује недискриминаторан однос према свим корисницима 

складишта, 

г) да обезбиједи свим осталим оператерима система довољно информација да 

би се осигурало да се транспорт и складиштење природног гаса одвија на 

начин који је компатибилан са сигурним и ефикасним радом међусобно 

технички повезаног система, 

д) да је дужан да пружи корисницима система све информације које су им 

потребне за ефикасан приступ складишту, 

ђ) да је дужан да чува све информације за период од пет година и да их стави 

на располагање Регулаторној комисији и другим надлежним органима, 

институцијама и тијелима Републике, као и Секретаријату Енергетске 

заједнице, у складу са Законом о гасу, 

е)  да је дужан да дозволи трговину складишним капацитетима и олакша такву 

трговину, на недискриминаторан и транспарентан начин, 

ж) да је дужан да утврди модел уговора и процедуре за коришћење складишта, 

односно складишних капацитета на примарном тржишту, 

з) да је дужан да омогући трговину капацитетима на секундарном тржишту, 

и) који се односе на правила о приступу и коришћењу складишта,  

ј)  да на основу методологије и тарифног система Регулаторне комисије утврди 

цијене приступа и коришћења складишта, да прибави сагласност 

Регулаторне комисије на те цијене, те да их објави прије почетка примјене и 

да их примјењује, 

к) који се односе на додјелу капацитета и управљање загушењима, 

л) које се односе на регулисање права коришћења јавних добара и енергетских 

објеката, односно обављање дјелатности, а све у складу са прописима о 

додјели концесије, 

љ) да спроводи и континуирано надзире усвојене мјере заштите животне 

средине, мјере заштите на раду, мјере заштите од пожара и експлозија, у 

складу са прописима из тих области, 

м) да управља и одржава мјерну и испитну опрему у складу са важећим 

прописима о верификацији и усаглашености.  

 

Члан 44.  

(Додатни услови дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем 

за утечњени природни гас или дозволе за обављање дјелатности управљања 

постројењем за компримовани природни гас)  

 

Поред услова наведених у члану 40. у услове дозволе за обављање дјелатности 

управљања постројењем за утечњени природни гас или дозволе за обављање 

дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас могу бити 

укључени и сљедећи додатни услови:  
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а) који се односе на управљање, одржавање и развој безбједног, поузданог и 

ефикасног постојења за утечњени природни гас или постројења за 

компримовани природни гас обезбјеђујући заштиту животне средине, и на 

осигурање адекватних средстава за испуњавање својих обавеза, 

б)  који се односе на пружање јавне услуге оператеру постројења за утечњени 

природни гас, односно оператеру постројења за компримовани природни 

гас, уколико му је одређена обавеза пружања јавне услуге, 

в) који се односе на обезбјеђење независности оператера постројења за 

утечњени природни гас или оператера постројења за компримовани 

природни гас, уколико је дио вертикално интегрисаног субјекта, у случају да 

му је одређена обавеза пружања јавне услуге,  

г) да обезбиједи свим оператерима система довољно информација да би се 

осигурало да се утечњавање или компримовање природног гаса одвија на 

начин који је компатибилан са сигурним и ефикасним радом међусобно 

технички повезаних система, 

д) да спроводи и континуирано надзире усвојене мјере заштите животне 

средине, мјере заштите на раду, мјере заштите од пожара и експлозија, у 

складу са прописима из тих области, 

ђ) да управља и одржава мјерну и испитну опрему у складу са важећим 

прописима о верификацији и усаглашености.  

 

Члан 45. 

(Додатни услови дозволе за обављање дјелатности трговине и            

снабдијевања природним гасом) 

 

(1) Поред услова наведених у члану 40. у услове дозволе за обављање дјелатности 

трговине и снабдијевања природним гасом укључују се сљедећи додатни услови:  

а)  који се односе на опште услове снабдијевања природним гасом,  

б)  који се односе на обавезу закључења уговора о снабдијевању са сваким 

крајњим купцем у складу са Законом о гасу и другим прописима који 

уређују ову област, 

в) да је дужан да поступа према купцима на недискриминаторан начин,  

г) да је дужан да пружи купцима све информације које су им потребне за 

снабдијевање природним гасом, у складу са Законом о гасу, а нарочито у 

погледу промјене цијене и других услова снабдијевања, 

д)  којима се захтјева поштовање услова коришћења транспортног,  

дистрибутивног и складишног система укључујући и тарифе за коришћење 

ових система одобрене од Регулаторне комисије, 

ђ) који се односе на правила о промјени снабдјевача природног гаса,  

е) који се односе на чување документације и вођења евиденције активности по 

закљученим уговорима на тржишту природног гаса, 

ж)  који се односе на обавезу да набави потребне количине природног гаса за 

снабдијевање крајњих купаца,  

з)  којима се корисник дозволе обавезује да гарантује сигурност испоруке 

уговорених количина и да у име купца, обезбиједи закуп транспортних, 

дистрибутивних или складишних капацитета,  

и)   који се односе на начин и услове пружања информација и обавјештења 

крајњим купцима (услужни центар). 

(2) Поред услова наведених у ставу (1) овог члана, уколико корисник дозволе за 

обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, обавља 
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снабдијевање природним гасом у обавези јавне услуге (јавно снабдијевање), у 

услове дозволе укључују се и сљедећи услови:  

а) који се односе на обавезу обављања јавне услуге снабдијевања природним 

гасом домаћинстава који нису изабрали снабдјевача на тржишту, 

б) који се односе на придржавање правила снабдијевања природним гасом у 

обавези јавне услуге, 

в)  да на основу методологије и тарифног система Регулаторне комисије утврди 

цијене природног гаса за снабдијевање у обавези јавне услуге, да прибави 

сагласност Регулаторне комисије на те цијене, те да их објави прије почетка 

примјене и да их примјењује, 

г) да је дужан да обавља дјелатност снабдијевања на поуздан начин и у складу 

са прописаним условима квалитета снабдијевања, у складу са обавезом јавне 

услуге, 

д) да је дужан да изради стандардни уговор о снабдијевању са обавезом јавне 

услуге којим се уређује континуално и поуздано снабдијевање природним 

гасом домаћинстава, уз одобрење Регулаторне комисије, 

ђ)  који се односе на обавезу израде, усвајања, објављивања и достављања 

извјештаја о обављању снабдијевања у обавези јавне услуге, уз сагласност 

Регулаторне комисије, 

е) који се односе на придржавање програма мјера за социјално угрожене купце. 

(3) Поред услова наведених у ставу (1) овог члана, уколико корисник дозволе за 

обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, обавља 

снабдијевање посљедњег избора (резервно снабдијевање) природним гасом, у 

услове дозволе укључују се и сљедећи услови:  

а) који се односе на придржавање правила о раду снабдјевача посљедњег 

избора (резервног снабдјевача),  

б) да на основу методологије и тарифног система Регулаторне комисије утврди 

цијене природног гаса за снабдијевање посљедњег избора (резервно 

снабдијевање), да прибави сагласност Регулаторне комисије на те цијене, те 

да их објави прије почетка примјене и да их примјењује,  

в)  који се односе на обавезу израде, усвајања, објављивања и достављања 

извјештаја о активностима снабдијевања посљедњег избора (резервног 

снабдијевања).   

 

 

ГЛАВА III - ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У СЕКТОРУ 

НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ  

  

  

 ОДЈЕЉАК А. Потребни документи који се прилажу уз захтјев за издавање 

дозволе за обављање дјелатности  

  

Члан 46.  

(Заједнички документи)  

 

(1) Уз захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности у сектору нафте и 

деривата нафте обавезно се прилажу сљедећи документи:   

а)  актуелни извод из судског или другог одговарајућег регистра, 

б)  акти надлежних органа за матични број и јединствени идентификациони 

број (ЈИБ) подносиоца захтјева,   

в)  оснивачки акт привредног друштва са пратећим уговорима или статутом,   
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г)  приказ подручја, у прикладној размјери са назначеним објектима, на коме се 

обавља дјелатност из сектора нафте и деривата нафте са шематским 

приказом нафтног система са окружењем,  

д)  организациона структура подносиоца захтјева (организациона шема), 

систематизација радних мјеста, подаци о броју запослених и њиховој 

стручној оспособљености (укључујући податке о положеним стручним 

испитима захтијеваним за обављање дјелатности и врстом радног уговора) и 

изјава подносиоца захтјева да има стручно оспособљене кадрове за 

обављање захтијеване дјелатности или закључене уговоре са другим 

правним или физичким лицима који имају стручну оспособљеност за 

обављање енергетске  дјелатности,  

ђ)  изјава да има објекте, инсталације и опрему кojу може користити, ставити у 

погон за обављање енергетске дјелатности или закључени уговори са другим 

правним или физичким лицима који имају утицаја на техничку 

квалификованост,  

е)  годишњи и трогодишњи планови пословања подносиоца захтјева,   

ж)  опис система мјерења и евиденција мјерних уређаја на примопредајним 

мјестима,  

з)  у вези са праћењем квалитета нафте, односно деривата нафте у складу са 

прописима,   

и)  комплет финансијских извјештаја за претходне три године који садржи: 

извјештај о финансијском положају (биланс стања), извјештај о укупном 

резултату у периоду (биланс успјеха), извјештај о токовима готовине, 

извјештај о промјенама на капиталу, напомене (ноте) уз финансијски 

извјештај и извјештај независног ревизора или почетни извјештај о 

финансијском положају за новоформиране субјекте,  

ј)  изјава подносиоца и потврде пословних банака да подносилац захтјева 

располаже довољним властитим средствима или да има могућност 

кредитног задужења код банке или могућност добијања банкарских 

гаранција за несметано обављање дјелатности у складу са плановима 

развоја,  

к)  изјава подносиоца, те потврде пословних банака о свим отвореним 

трансакцијским рачунима подносиоца захтјева и њиховом статусу 

(евентуалне блокаде и обим промета) у посљедњем мјесецу прије дана 

подношења захтјева,  

л)  уговори о кредитима (дугови, позајмице) са отплатним планом, ако се 

обављање енергетске дјелатности финансира путем кредита,  

љ)  увјерење надлежног органа да подносиоцу захтјева и његовом законском 

заступнику не траје изречена мјера безбједности забране или заштитна мјера 

забране вршења позива, дјелатности или дужности за коју се захтијева 

издавање дозволе, на основу одредаба Кривичног закона Републике Српске, 

односно Закона о прекршајима Републике Српске, 

м)  увјерење надлежног суда да се над подносиоцем захтјева не води стечајни 

или ликвидациони поступак,  

н)  попис објеката, постројења, опреме и уређаја са техничким параметрима, а 

за дјелатности транспорта нафте нафтоводима и транспорта деривата нафте 

продуктоводима и регистар основних средстава из рачуноводствене 

евиденције који су потребни за обављање дјелатности, а који садржи 

неопходне податке о датуму набавке, датуму стављања у употребу, набавној 

вриједности, исправци вриједности, годишњем трошку амортизације, 

накнадним процјенама, обезвријеђењу, фер вриједности, ревалоризационој 
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резерви ако је примјенљиво, степену истрошености са политиком 

амортизације и номенклатуру за обрачун амортизације,   

њ)  изјава/потврда о осигурању постројења и опреме за обављање дјелатности,  

о)  употребне дозволе према законима из области уређења простора и грађења 

или овјерена фотокопија, а изузетно, у случају немогућности прибављања 

оригиналног документа, може се доставити фотокопија употребне дозволе, 

уз изјаву овлашћеног лица о разлозима немогућности њихове доставе,  

п)  еколошка дозвола прибављена у складу са прописима,   

р)  уговор о концесији, гдје је примјењиво,   

с)  планови и извјештаји о одржавању производног/транспортног/складишног  

система у посљедње три године,   

т)  записници и рјешења надлежних инспекцијских органа и преглед 

активности које су спроведене на основу рјешења надлежног органа у вези 

са техничком исправности система (заштита на раду, заштита од пожара и 

експлозија и заштита животне средине) у периоду од 12 мјесеци прије дана 

подношења захтјева за издавање дозволе,  

ћ)  важећа правила рада система за транспорт или складиштење нафте и 

деривата нафте,   

у)  доказ о уплати једнократне регулаторне накнаде.  

(2) Подносилац захтјева за издавање дозволе за производњу деривата нафте, који 

обавља дјелатност производње деривата нафте као наручилац производње, у 

смислу подручја Ц, разред 19 Уредбе о класификацији дјелатности Републике 

Српске, није обавезан да уз захтјев приложи документе из тачке ж), з), н), њ), о), п), 

р), с) и ћ) става (1) овога члана, али је дужан да достави уговоре закључене са 

произвођачем деривата нафте који посједује дозволу у складу са прописима у 

Републици Српској.  

 

 

 

 

 ОДЈЕЉАК Б. Критеријуми за доношење одлуке о издавању дозволе за 

обављање дјелатности у сектору нафте и деривата нафте  

  

Члан 47.  

(Заједнички критеријуми за доношење одлуке о издавању дозволе за 

обављање дјелатности у сектору нафте и деривата нафте)  

 

(1) Дозвола за обављање дјелатности у сектору нафте и деривата нафте издаје се 

подносиоцу захтјева који докаже:   

а)  да је обављање дјелатности за коју тражи дозволу уписао у одговарајући 

регистар,  

б)  да посједује материјална средства, односно објекте, инсталације и опрему,  

потребне за обављање дјелатности,   

в)  да у радном односу има потребан број радника одговарајуће стручне спреме 

и квалификација са овлашћењима за обављање дјелатности у складу са 

прописима, и који су организовани у радне цјелине и задужени за јасно 

специфициране послове на начин који обезбјеђује обављање дјелатности за 

коју се издаје дозвола (укључујући податке о положеним стручним 

испитима захтијеваним за обављање дјелатности),  

г)  да уколико не посједује сопствене ресурсе за испуњавање критеријума из 

тачке б) и в) овог члана, има закључене уговоре са другим правним или 
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физичким лицима којим се обезбјеђује техничка и стручна квалификованост 

подносиоца захтјева за обављање дјелатности,    

д)  да посједује oпшта акта, правила, процедуре и планове управљања, рада и 

одржавања у складу са законима, техничким прописима и стандардима,   

ђ)  да подносиоцу захтјева није одузета дозвола за обављање исте дјелатности у 

посљедњих пет година прије подношења захтјева, ако је примјењиво,   

е)  да подносиоцу захтјева и његовом законском заступнику не траје изречена 

мјера безбједности забране или заштитна мјера забране вршења позива, 

дјелатности или дужности за коју се захтијева издавање дозволе,  

ж)  да се на основу приложених докумената може оцијенити да посједује 

финансијску способност за плаћање обавеза (солвентност) за обављање 

дјелатности за коју се издаје дозвола,  

з)  да обезбјеђује поуздано, ефикасно и безбједно функционисање система уз       

примјену принципа заштите животне средине, заштите од пожара и 

експлозија, заштите на раду у складу са прописима из ових области,  

и)  да је успостављен ефикасан систем евидентирања произведених количина 

деривата нафте/транспортованих количина нафте и деривата 

нафте/ускладиштених количина нафте односно деривата нафте и да на 

примопредајним мјестима нафтовода односно продуктовода/складишног 

система посједује исправна, усаглашена и сљедљива мјерења.  

(2) Подносилац захтјева за издавање дозволе за производњу деривата нафте, који 

обавља дјелатност производње деривата нафте као наручилац производње, у 

смислу подручја Ц, разред 19 Уредбе о класификацији дјелатности Републике 

Српске, дужан је испунити критеријуме из става (1) овога члана, а за критеријум из 

тачке г) дужан је закључити уговоре са произвођачем деривата нафте који 

посједује дозволу у складу са прописима у Републици Српској.  

 

 

 

  ОДЈЕЉАК В.  Услови дозвола за обављање дјелатности у сектору нафте и  

деривата нафте  

  

Члан 48.  

(Заједнички услови дозвола за обављање дјелатности у сектору                      

нафте и деривата нафте) 

 

У дозволе за обављање дјелатности у сектору нафте и деривата нафте могу бити 

укључени сљедећи услови:   

а)  који обезбјеђују константно испуњавање критеријума за издавање дозволе, 

наведених у члану 47. овог правилника,   

б)  којима се корисник дозволе обавезује да се придржава прописа који се 

односе на обављање дјелатности од општег интереса (уколико је дјелатност 

од општег интереса),   

в)  којима се захтијева пуно поштовање свих других закона и прописа,   

г) којима се осигурава финансијска стабилност корисника дозволе у сврху 

обављања дјелатности,   

д)  да набави, одржава и унапређује средства неопходна за обављање 

дјелатности,  

ђ)  да спроводи и континуално надзире усвојене мјере којима се испуњавају 

обавезе заштите животне средине и обезбјеђење трајне контроле утицаја на 
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околину у складу са условима еколошке дозволе и законима из области 

заштите животне средине,   

е)  којима се регулишу права власништва или коришћења земљишта, 

постројења и објеката у сврху обављања дјелатности,   

ж)  којима се корисник дозволе обавезује да регулише односе са учесницима на 

тржишту нафте и деривата нафте и придржава се уговорених обавеза у циљу 

обезбјеђења квалитетног и сигурног обављања дјелатности,  

з)  који се односе на придржавање правила о начину подношења жалбе 

Регулаторној комисији,   

и)  да управља и одржава објекте, мјерну и испитну опрему у складу са важећим 

прописима о верификацији и усаглашености,  

ј)  да је финансијски и технички способан да управља ризицима од 

потенцијалних  опасности изазваних оштећењима на систему (управљање 

објектима, инсталацијама и опремом), и/или уклони све кварове/штете и да 

затвори угрожене објекте/инсталације у складу са техничким захтјевима, 

прописима и принципима заштите људи, објеката, инсталација, опреме и 

животне средине,  

к)  којима се представницима Регулаторне комисије обезбјеђује приступ 

информацијама и рачуноводственим евиденцијама потребним за 

извршавање надлежности Регулаторне комисије,   

л)  којима се корисник дозволе обавезује да своје финансијске извјештаје 

припрема у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, 

Међународним стандардима финансијског извјештавања и правилима 

Регулаторне комисије,  

љ)  који забрањују напуштање или измјену обављања дјелатности за коју је 

издата дозвола, без претходног одобрења Регулаторне комисије,   

м) којима се дефинише начин извјештавања и достављања информација 

Регулаторној комисији,   

н)   који се односе на обавезе у погледу плаћања регулаторне накнаде за период 

важења дозволе,   

њ)  да спроводи и континуално надзире усвојене мјере заштите на раду, мјере 

заштите од пожара и експлозија, у складу са прописима из ових области,  

о)  којима се обезбјеђује недискриминаторски однос, спречавање злоупотребе 

комерцијалних информација и осигурава чување пословне тајне учесника на 

тржишту нафте и деривата нафте,  

п)  или било који други услови одређени одредбама Закона о енергетици и 

Закона о нафти и дериватима нафте или прописима Регулаторне комисије.   

 

Члан 49.  

(Додатни услови дозволе за обављање дјелатности                                             

производње деривата нафте) 

 

Поред услова наведених у члану 48. у услове дозволе за обављање дјелатности 

производње деривата нафте могу бити укључени и додатни услови:    

а)  којима се обезбјеђују оперативне резерве деривата нафте у складу са 

одредбама Закона о нафти и дериватима нафте,  

б)  којима се обезбјеђује обавеза у погледу обезбјеђења квалитета деривата 

нафте у складу са важећим прописима.  

  

Члан 50.  
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(Додатни услови дозволе за обављање дјелатности транспорта нафте 

нафтоводима и транспорта деривата нафте продуктоводима) 

 

Поред услова наведених у члану 48. у услове дозволе за обављање дјелатности 

транспорта нафте нафтоводима и транспорта деривата нафте продуктоводима могу 

бити укључени и додатни услови:   

а)  да на основу методологије и тарифног система Регулаторне комисије утврди 

цијене транспорта нафте и деривата нафте, прибави одобрење Регулаторне 

комисије на те цијене, те их објави прије почетка примјене и да их 

примјењује, 

б)  којима је корисник дозволе обавезан обезбиједити раздвајање дјелатности од 

осталих дјелатности којима се корисник дозволе бави,  

в)  који се односе на регулисање права коришћења јавних добара и енергетских 

објеката, односно обављање дјелатности, а све у складу са прописима о 

додјели концесије.  

 

Члан 51.  

(Додатни услови дозволе за обављање дјелатности                                          

складиштења нафте и  деривата нафте )  

  

Поред услова наведених у члану 48. у услове дозволе за обављање дјелатности 

складиштења нафте и деривата нафте могу бити укључени и додатни услови:  

а)  да континуално унапређује и придржава се правила рада складишног 

система, на принципима јавности и недискриминације,  

б)  да је финансијски и технички способан да управља ризицима од 

потенцијалних опасности изазваних оштећењима на складишту и/или 

уклони све кварове/штете и да затвори угрожене објекте/инсталације у 

складу са техничким захтјевима, прописима и принципима заштите људи, 

објеката, инсталација, опреме и животне средине,  

в)  којима се обезбјеђује складиштење резерви нафте и деривата нафте у складу 

са одредбама Закона о нафти и дериватима нафте,  

г)  који се односе на регулисање права коришћења јавних добара и енергетских 

објеката, односно обављање дјелатности, а све у складу са прописима о 

додјели концесије.  

  

 

ГЛАВА IV - САДРЖАЈ ДОЗВОЛЕ   

   

Члан 52.  

(Садржај дозволе)  

 

(1) Дозвола за обављање енергетске дјелатности се издаје рјешењем чији саставни 

дијелови су дозвола и услови дозволе.  

(2) Дозволa садржи назив и адресу корисника, матични број корисника, 

регистарски број, почетак важења и период важења дозволе.    

(3) Услови дозволе сачињавају:   

а)  опште одредбе,   

б)  дефиниције,  

в)  предмет дозволе,  

г)  период важења дозволе,  

д)  права корисника дозволе,  
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ђ)  обавезе корисника дозволе,   

е)  надгледање,  

ж)  продужење, измјену, поништење и одузимање дозволе,  

з)  санкције,  

и)  комуникација,  

ј)  прелазне и завршне одредбе, 

к)  прилоге. 

 

 

ГЛАВА V – РЕГУЛАТОРНА НАКНАДА 

   

   

Члан 53.  

 (Регулаторна накнада)  

  

(1) Корисник дозволе дужан је да, Регулаторној комисији, плаћа регулаторну 

накнаду током периода важења дозволе.  

(2) Износ регулаторне накнаде одређује се посебним рјешењем Регулаторне 

комисије, за сваку годину, у складу са буџетом Регулаторне комисије усвојеним од 

стране Народне скупштине Републике Српске.  

 

 

ДИО ЧЕТВРТИ - ПОСЕБНИ ПОСТУПЦИ У ВЕЗИ СА ДОЗВОЛОМ   
  

Члан 54.  

(Покретање посебних поступка)  

  

Поступак продужења, измјене, поништења и одузимања дозволе може се 

покренути на захтјев корисника дозволе или на иницијативу Регулаторне комисије.  

 

Члан 55.  

(Продужење дозволе)   

 

(1) Корисник дозволе има право по истеку периода важења дозволе продужити 

дозволу у поступку и под условима који су овим правилником прописани за 

издавање дозволе.   

(2) Уколико корисник дозволе намјерава у континуитету да обавља дјелатност за 

коју посједује дозволу дужан је поднијети захтјев за продужење дозволе 

кориштењем обрасца за издавање нове дозволе најкасније три мјесеца прије истека 

периода важења дозволе.    

  

Члан 56.  

(Измјена дозволе)  

 

(1) Измјена дозволе се врши на захтјев корисника дозволе или на иницијативу 

Регулаторне комисије. 

(2) Измјена дозволе, на захтјев корисника дозволе, може се вршити у случајевима 

да наступе:  
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а)  промјене у вези са енергетским објектима који се користе за обављање 

дјелатности, 

б) статусне промјене корисника дозволе, као и друге промјене података који су 

од значаја у правном промету, а уписују се у одговарајући регистар, 

в) околности које се односе на испуњење услова из дозволе. 

(3) Регулаторна комисија, на властиту иницијативу, може покренути поступак 

измјене дозволе у случајевима: 

а) када наступе ванредне околности које утичу на сигурност снабдијевања,  

б) потребе заштите животне средине,  

в) када је кориснику дозволе одређена обавеза пружања јавне услуге, 

г) обезбјеђења поузданог рада енергетског објекта, 

д) када на основу чињеничног стања оцјени да је потребно заштитити јавни 

интерес, 

ђ) када корисник дозволе не поднесе захтјев за измјену дозволе у складу са 

ставом (1) овог члана. 

   

Члан 57. 

(Поништавање дозволе)  

  

(1) Регулаторна комисија може поништити издату дозволу ако је корисник 

дозволе, у поступку издавања, продужења или измјене дозволе дао неистините 

податке, на основу којих је Регулаторна комисија донијела коначну одлуку или у 

другим случајевима предвиђеним посебним прописима.  

(2) Поништавањем дозволе поништавају се све правне посљедице које је дозвола 

произвела. 

 

 

 

 

 

 

Члан 58.  

(Одузимање дозволе у сектору електричне енергије и сектору нафте и 

деривата нафте)  

  

(1) Регулаторна комисија може, на основу овлашћења прописаних одредбама 

закона, одузети издату дозволу.   

(2) Поступак одузимања дозволе покреће се на основу захтјева корисника дозволе, 

заинтересованог лица или надлежног инспектора или на иницијативу Регулаторне 

комисије.   

(3) Дозвола се може одузети у случајевима ако:  

а)  корисник дозволе не поштује услове и рокове утврђене дозволом,  

б)  корисник дозволе не обавља дјелатност у складу са одредбама закона и 

других прописа,  

в) корисник дозволе престане да обавља дјелатност за коју је издата дозвола, 

г)  корисник дозволе даје Регулаторној комисији нетачне информације и 

податке у току периода важења дозволе,  

д)  је над корисником дозволе покренут поступак ликвидације или стечаја, 

укинут правни основ за коришћење енергетског објекта или донесена 

правоснажна пресуда којом је изречена забрана обављања дјелатности, 
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ђ)  корисник дозволе престане да испуњава јадан или више критеријума за 

издавање дозволе прописане законом и овим правилником, 

е) корисник дозволе не омогући овлашћеним лицима Регулаторне комисије 

директан приступ објектима, опреми и документацији,  

ж) корисник дозволе не поштује одредбе закљученог уговора између 

електроенергетских субјеката у погледу исплате прописаних накнада, у 

уговореним роковима,  

з) корисник дозволе не плаћа уредно регулаторну накнаду.  

(4) Регулаторна комисија може, у току поступка одузимања дозволе, одредити 

разуман рок за отклањање утврђених недостатака у вези са испуњењем услова из 

дозволе о чему опомиње корисника дозволе у писаној форми.  

(5) Ако корисник дозволе не отклони недостатке у року одређеном у ставу (4) овог 

члана, Регулаторна комисија наставља поступак одузимања дозволе.  

 

Члан 59.  

(Oдузимање дозволе у сектору природног гаса) 

 

(1) Регулаторна комисија може, на основу овлашћења прописаних одредбама 

Закона о гасу, привремено или трајно одузети издату дозволу. 

(2) Поступак одузимања дозволе покреће се на основу захтјева корисника дозволе, 

заинтересованог лица или надлежног инспектора или на иницијативу Регулаторне 

комисије.   

(3) Дозвола се може привремено одузети кориснику дозволе у случајевима ако: 

а) корисник дозволе не поштује услове и рокове утврђене дозволом, 

б) не обавља дјелатности за које је издата дозвола на начин прописан Законом 

о гасу и овим правилником, 

в) ако у периоду од три мјесеца не извршава своје обавезе према другим 

корисницима дозвола који дјелатности у сектору природног гаса обављају 

као јавну услугу, 

г) је над корисником дозволе отворен поступак ликвидације или стечаја, 

укинут правни основ за коришћење енергетског објекта или донесена 

правоснажна пресуда којом је изречена забрана обављања дјелатности, 

д) корисник дозволе не омогући овлашћеним лицима Регулаторне комисије 

приступ објектима, опреми и документацији, 

ђ)  корисник дозволе не плаћа уредно регулаторну накнаду. 

(4) У случају из става (3) овог члана, прије одлучивања о привременом одузимању 

дозволе, Регулаторна комисија издаје упозорење у писаној форми кориснику 

дозволе са одређеним роком у којем је корисник дозволе дужан да отклони 

утврђене неправилности. 

(5) О привременом одузимању дозволе из става (3) овог члана Регулаторна 

комисија доноси рјешење у коме одређује рок за отклањање недостатака због којих 

се привремено одузима дозвола, а који не може бити дужи од 90 дана од дана 

достављања рјешења. 

(6)  Регулаторна комисија кориснику дозволе трајно одузима дозволу за обављање 

дјелатности ако енергетски субјект у року, који је одређен рјешењем о 

привременом одузимању дозволе из става (5) овог члана, не отклони недостатке 

због којих му је дозвола привремено одузета. 

(7) Изузетно од става (6) овог члана, а ради заштите јавног интереса, Регулаторна 

комисија може, након прибављања мишљења министарства надлежног за област 

енергетике и мишљења надлежне инспекције, рјешењем одобрити енергетском 

субјекту да настави са обављањем дјелатности до обезбјеђивања услова за 
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отклањање штетних посљедица престанка рада енергетског субјекта, али не дуже 

од двоструког трајања рока одређеног у ставу (5) овог члана. 

(8) Ако би престанком обављања једне од дјелатности у сектору природног гаса 

енергетски субјект коме је трајно одузета дозвола могао да угрози редовно и 

сигурно снабдијевање природним гасом, живот и здравље људи или проузрокује 

тешке поремећаје у привреди, Влада Републике Српске ради заштите јавног 

интереса, на приједлог министарства надлежног за област енергетике и уз 

консултације са Регулаторном комисијом, може донијети одлуку којом се 

овлашћује други енергетски субјект који има дозволу за обављање исте 

дјелатности да обавља ту дјелатност. 

(9) Одлуком Владе из става (8) овог члана утврђују се права и обавезе енергетског 

субјекта који је одређен за обављање енергетске дјелатности на одређеном 

подручју, вријеме у којем ће обављати дјелатност, као и права власника објекта 

који је служио за обављање дјелатности енергетског субјекта коме је дозвола 

одузета, ако постоји потреба за коришћењем истог објекта. 

 

Члан 60.  

(Јединствена примјена правила у осталим поступцима)  

  

(1) Правила поступка за издавање дозволе примјениће се и у поступку продужења, 

измјене и одузимања дозволе.  

(2) Уколико су у захтјеву за покретање поступака из става (1) овога члана наведене 

чињенице или поднесени докази на основу којих се може утврдити стање ствари 

или ако се то стање може утврдити на основу општепознатих чињеница или на 

основу службених података којима Регулаторна комисија располаже, ови поступци 

се могу провести и донијети одлука без одржавања јавне расправе.  

(3) Захтјев за продужење, измјену и одузимање дозволе, може се одбити из разлога 

прописаних чланом 18. овог правилника.   

 

 

ДИО ПЕТИ - РЕГИСТАР/ ЕВИДЕНЦИЈА ДОЗВОЛА   
  

  Члан 61.  

(Регистар дозвола)  

  

(1) Регулаторна комисија води регистар издатих дозвола.  

(2) Регистар дозвола састоји се од евиденције о свим поднесеним захтјевима и од 

регистарског списа за сваку појединачну дозволу.  

(3) Регистарски спис по свакој дозволи садржи:  

а)  захтјев за издавање дозволе са приложеном документацијом,  

б)  документацију која се односи на јавно разматрање,  

в)  рјешење којим се усваја или одбија захтјев за дозволу,  

г)  издату дозволу,  

д)  рјешење о продужењу дозволе,  

ђ)  рјешење о измјени дозволе, 

е)  рјешење о поништењу дозволе,  

ж)  рјешење о одузимању дозволе,  
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з)  искоришћени правни лијек на одлуке Регулаторне комисије у вези са 

издавањем дозволе, одбијањем захтјева за издавање дозволе, продужењем, 

измјеном, поништењем или одузимањем дозволе,  

и)  осталу документацију у вези сваког појединачног процеса.  

(4) Регулаторна комисија води збирни регистар издатих дозвола у електронском 

облику који садржи:  

а)  врсту дозволе,  

б)  регистарски број дозволе,  

в)  назив/име, сједиште и адресу корисника дозволе,   

г)  датум издавања дозволе,  

д)  период важења дозволе,  

ђ)  датуме доношења рјешења, 

е) датум почетка пружања јавне услуге и период пружања. 

(5) Свакој дозволи издатој од стране Регулаторне комисије одређује се регистарски 

број у складу са Правилником о канцеларијском и архивском пословању 

Регулаторне комисије и Одлуком Регулаторне комисије о шифровању.   

(6) Збирни регистар издатих дозвола доступан је на интернет страници 

Регулаторне комисије, а увид се може обавити и у просторијама Регулаторне 

комисије.  

(7) Регулаторна комисија у електронском облику води евиденцију поднијетих 

захтијева чије је рјешавање у току која је доступна на интернет страници 

Регулаторне комисије и која садржи:  

а)  врсту захтјева,  

б)  назив/име, сједиште и адресу подносиоца захтјева,   

в)  датум подношења захтјева,  

г)  протоколни број, 

д) статус захтјева. 

  

 

 

 

 

 

Члан 62.  

(Објављивање)  

  

Рјешење о издавању, продужењу, измјени, поништењу или одузимању дозволе, 

објављује се на интернет страници Регулаторне комисије, а диспозитив рјешења у 

"Службеном гласнику Републике Српске".   

  

 

ДИО ШЕСТИ - НАДГЛЕДАЊЕ  
  

 

Члан 63.  

(Услови надгледања)  

  

(1) Регулаторна комисија врши надгледање коришћења дозволе од стране 

корисника дозволе.   
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(2) Корисник дозволе је дужан сарађивати са Регулаторном комисијом приликом 

надгледања коришћења дозволе и вршити извјештавање у складу са Правилником 

о извјештавању, другим актима и условима дефинисаним у дозволи.  

(3) Овлашћено особље Регулаторне комисије обавља редовне и ванредне надзорне 

провјере у простору корисника дозволе и има право приступа објектима, 

постројењима, опреми и документима ради увида у обављање дјелатности, у 

складу са условима издате дозволе.  

(4) У случају подношења жалбе трећег лица против корисника дозволе, 

Регулаторна комисија испитује оправданост жалбе и провјерава да ли је пословна 

пракса корисника дозволе у складу са условима коришћења дозволе.  

(5) Корисник дозволе дужан је обавијестити Регулаторну комисију о свакој 

повреди услова за коришћење дозволе у року од 10 дана од дана када је повреда 

наступила.  

 

Члан 64.  

(Санкције)  

  

Уколико Регулаторна комисија на основу непосредног опажања, добијених 

података или надзорне провјере утврди да корисник дозволе није испоштовао или 

чини повреде услова за коришћење дозволе, може предузети сљедеће активности:   

а)  опоменути корисника дозволе о евидентираним неправилностима и 

одредити рокове за њихово отклањање,   

б)   покренути прекршајни поступак,  

в)  обавијестити надлежне органе и тијела о уоченим неправилностима које су 

из њихове надлежности, 

г)  покренути поступак поништења или одузимања дозволе.  

 

Члан 65. 

(Комуникација)  

  

(1) Службена комуникација између корисника дозволе и Регулаторне комисије 

обавља се у писаној форми.  

(2) Корисник дозволе је дужан да доставља Регулаторној комисији документацију 

и информације у оригиналу (овјерене и потписане од лица овлашћеног за 

заступање) или у овјереној копији која није старија од 90 дана.  

(3) Документација и информације могу бити достављене и телефаксом или 

електронски, под условом да се оригинал или овјерена копија, достави лично или 

поштом на адресу Регулаторне комисије, најкасније у року од седам дана од дана 

доставе телефаксом или електронски.  

(4) Извјештаји и подаци за које је Регулаторна комисија прописала обрасце, 

достављају се у форми и на начин како је прописано одредбама Правилника о 

извјештавању.  

  

 

ДИО СЕДМИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
  

Члан 66.  

(Сарадња са другим регулаторним комисијама и                                  

Секретаријатом Енергетске заједнице)  
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(1) Регулаторна комисија сарађује са другим регулаторним комисијама из области 

енергетике у Босни и Херцеговини омогућавајући несметану размјену 

информација о поднесеним захтјевима за дозволе, о питањима надгледања, као и 

одлукама по истим.   

(2) Регулаторна комисија сарађује са Секретаријатом Енергетске заједнице у 

складу са законом.  

  

Члан 67.  

(План подношења захтјева)  

  

Регулаторна комисија може донијети одлуку о плану подношења и обраде захтјева 

за издавање дозвола за обављање енергетских дјелатности.  

 

Члан 68. 

(Поступци у току) 

 

Поступци који су покренути према правилима поступка који су важили до дана 

ступања на снагу овога правилника, окончаће се према тим правилима поступка.  

 

Члан 69.  

(Правна заштита)  

  

(1) Одлука Регулаторне комисије о издавању, продужењу, измјени, поништењу 

или одузимању дозволе је коначна.  

(2) Страна незадовољна одлуком може покренути управни спор код надлежног 

суда.  

  

Члан 70.  

(Тумачење Правилника)  

  

(1) Тумачење одредби овог правилника даје Регулаторна комисија.  

(2) Измјене и допуне овог правилника врше се по истом поступку који се 

примјењује за његово доношење.    

 

 

  

Члан 71.  

(Престанак важења)  

  

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о издавању 

дозвола ("Службени гласник Републике Српске" број 7/19).  

  

Члан 72.  

(Ступање на снагу)  

  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Српске".  

   

 

                                                                                                          Предсједник 
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Владислав Владичић  

Број: 01-354-6/21/Р-9-270 

Требиње, 22.07.2021. године  


