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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ 

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

 

Број: 01-478-1/21/P-14-337                                                                                                                                                                                                            

Требиње, 16.09.2021. године                                                                 
                             

На основу члана 24. став 1. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике 

Српске", број 49/09), члана 33. став 1. под в) Пословника о раду Регулаторне 

комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске", број 59/10) и члана 10. став 5.  Правилника  о издавању дозвола 

("Службени гласник Републике Српске", број 75/21), Регулаторна комисија за 

енергетику Републике Српске, на 14. редовној сједници, која је одржана дана 

16.09.2021. године,  у Требињу, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 
о висини једнократних регулаторних накнада 

 

 

I 

 

УТВРЂУЈУ СЕ једнократнe регулаторнe накнадe за спровођење поступака по 

захтјевима који се подносе Регулаторној комисији за енергетику Републике 

Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) у сљедећим износима:  
 

Р.бр. ВРСТА ЗАХТЈЕВА -АКТИВНОСТ 
Износ 

КМ 

1. Обрада захтјева за издавање дозвола за 

обављање енергетских дјелатности  

 

 

1.1. Обрада захтјева за издавање дозвола за 

обављање електроенергетских дјелатности  

 

1.1.1 Дозвола за обављање дјелатности производње 

електричне енергије: 

а) за једну или више електрана укупне снаге изнад   

1 до 10 MW укључујући  10 MW  

б) за једну или више електрана укупне снаге изнад    

10 MW  

 

 

 

2.000 

 

4.000 

1.1.2 Дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и 

управљања дистрибутивним системом електричне 

енергије 

3.000 

1.1.3 Дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и 

управљања затвореним дистрибутивним системом 

електричне енергије 

1.500 

1.1.4 Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања и 

трговине електричном енергијом 
2.000 

 

1.2. Обрада захтјева за издавање дозвола за 

обављање дјелатности у сектору природног гаса 
 

1.2.1 Дозвола за обављање дјелатности производње 

природног гаса 
2.000 
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1.2.2 Дозвола за обављање дјелатности транспорта и 

управљања транспортним системом природног гаса 
3.000 

1.2.3 

Дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и 

управљања дистрибутивним системом природног 

гаса 

1.500 

1.2.4 

Дозвола за обављање дјелатности складиштења и 

управљања системом за складиштење природног 

гаса 

1.500 

1.2.5 
Дозвола за обављање дјелатности трговине и 

снабдијевања природним гасом  
2.000 

1.2.6 
Дозвола за обављање дјелатности управљања 

постројењем за утечњени природни гас  
1.500 

1.2.7 
Дозвола за обављање дјелатности управљања 

постројењем за компримовани природни гас  
1.500 

 

1.3. Обрада захтјева за издавање дозвола за 

обављање дјелатности у сектору нафте и 

деривата нафте 

 

1.3.1 Дозвола за обављање дјелатности производње 

деривата нафте 
2.000 

1.3.2 Дозвола за обављање дјелатности транспорта нафте 

нафтоводима 
1.500 

1.3.1 Дозвола за обављање дјелатности транспорта 

деривата нафте продуктоводима 
1.500 

1.3.1 Дозвола за обављање дјелатности складиштења 

нафте и деривата нафте 
1.500 

 

2. Обрада захтјева за измјену дозволе 1.500 

 

II 

 

Једнократну регулаторну накнаду из тачке 1. ове одлуке плаћа подносилац 

захтјева приликом подношења захтјева за издавање дозволе.  

 

III 

 

Једнократна регулаторна накнада се плаћа на жиро рачун Регулаторне комисије, 

а доказ о уплати прилаже се уз захтјев. 

 

IV 

 

Једнократне регулаторне накнаде наплаћене по основу ове одлуке представљају 

приход Регулаторне комисије и чине саставни дио буџета Регулаторне комисије.  

 

V 

 

Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о висини 

једнократних регулаторних накнада Регулаторне комисије за енергетику 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 102/19).  
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VI 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Чланом 24. став 1. Закона о енергетици прописано је да се финансирање рада 

Регулаторне комисије обезбјеђује из годишњих накнада од енергетских 

субјеката, корисника дозволе за обављање једне или више енергетских 

дјелатности и једнократних накнада за дозволе које издаје.  

Једнократне регулаторне накнаде Регулаторне комисије обухватају накнаде за: 

 издавање дозвола за обављање енергетских дјелатности и 

 измјену дозволе. 

 

Код утврђивања износа једнократних регулаторних накнада руководило се: 

1. принципом правичне расподјеле дијела трошкова рада Регулаторне 

комисије, односно да корисници услуга који захтијевају више ангажовање 

ресурса Регулаторне комисије од његових редовних активности, сносе 

трошкове настале тим ангажовањем,  

2. сагледавањем додатних трошкова које ће Регулаторна комисија имати 

приликом провођења појединих поступака,  

3. обимом дјелатности или активности коју обављају подносиоци захтјева,  

4. да се финансирање Регулаторне комисије обавља од регулаторних 

накнада које плаћају корисници једне или више дозвола за обављање 

енергетских дјелатности, а да је приход од једнократних регулаторних 

накнада додатни приход. 

На основу напријед наведеног, сачињена је табела (у тачки I одлуке) у којој су 

утврђене врсте једнократних регулаторних накнада и њихови износи, односно 

донесена је одлука као у диспозитиву.  

 

                                                                               

                                                                                                            Предсједник 

                                                                                                                       

                                                                                                      Владислав Владичић                                                                                                

                                                                                                       

 
 

 


