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1. УВОД 

Регулаторнa комисијa за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна 
комисија), као самостална и непрофитна организација, функционално независна од 
републичких органа, енергетских субјеката и корисника њихових производа и услуга, 
основана је законом. Надлежности Регулаторне комисије прописане су законима из 
области енергетике и то: Законом о енергетици (Службени гласник Републике Српске, 
број 49/09), Законом о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске, број 
68/20), Законом о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени 
гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19), Законом о гасу 
(Службени гласник Републике Српске, број 22/18 и 15/21) и Законом о нафти и 
дериватима нафте (Службени гласник Републике Српске, број 36/09 и 102/12). Поред 
законске регулативе, начин функционисања Регулаторне комисије је детаљно уређен 
статутом и пословником о раду. Основна надлежност Регулаторне комисије је 
регулисање односа на тржишту електричне енергије, природног гаса и нафте и 
деривата нафте, а њен рад је заснован на принципима јавности, правичности, 
подстицањa конкурентности, заштитe крајњих купаца итд. 

Финансирање рада Регулаторне комисије обезбјеђује се из годишњих накнада од 
енергетских субјеката, корисника дозволе за обављање једне или више енергетских 
дјелатности и једнократних накнада које плаћају подносиоци приликом подношења 
захтјева за издавање дозвола, а на основу одредбе члана 24. став 1. Закона о 
енергетици. 

На основу одредбе члана 24. став 2. Закона о енергетици, Регулаторна комисија 
доставља приједлог буџета Народној скупштини Републике Српске која га усваја прије 
почетка буџетске године. 

Приједлог буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2022. 
годину садржи синтетички и аналитички приказ прихода и расхода и упоредни приказ 
ових финансијских показатеља из усвојеног буџета за 2021. годину. Уз табеларни 
приказ буџета, дато је образложење за сваку појединачну ставку расхода које садржи 
начин утврђивања финансијског износа за те ставке и разлоге евентуалне промјене у 
односу на претходну годину. 

С обзиром на то да су средства која су планирана у овом приједлогу буџета потребна за 
обављање послова из надлежности Регулаторне комисије, у овај документ је уврштен 
дио који садржи планиране активности Регулаторне комисије у 2022. години, са 
појединачним приказом за сваки енергетски сектор (електричну енергију, природни 
гас, нафту и деривате нафте). 

 
 
 
 
 
 
 



Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2022. годину 

  
Страна 5/26 

 
  

2. ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

2.1 СИНТЕТИЧКИ ПРИКАЗ 

I  ПРИХОДИ 

Редни 
број 

Опис 
Буџет за 

2021. 
Буџет за 

2022. 

Учешће у 
планираним 
приходима 

Индекс 
2022/2021 

1. 
Приходи од регулаторних накнада  од корисника 
дозвола за обављање eнергетских дјелатности 2.498.727 2.508.427 100,39 100,39 

2. Приходи од једнократних накнада   1.000 1.000 100,00 100,00 

3. Остали приходи 200 200 100,00 100,00 

  УКУПНИ ПРИХОДИ 2.499.927 2.509.627 100,39 100,39 

II  РАСХОДИ 

Редни 
број 

Опис 
Буџет за 

2021. 
Буџет за 

2022. 

Учешће у 
планираним 
приходима 

Индекс 
2022/2021 

А ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 2.422.532 2.421.144 96,47 99,94 

1. Трошкови материјала, горива, енергије и гријања 79.500 84.000 3,35 105,66 

1.1. Трошкови материјала 29.500 29.500 1,18 100,00 

1.2. Трошкови горива и енергије 46.500 49.500 1,97 106,45 

1.3. Остали трошкови материјала 3.500 5.000 0,20 142,86 

2. 
Трошкови зарада, накнада зарада и осталих  
личних расхода 1.987.000 1.994.000 79,45 100,35 

2.1. Трошкови бруто зарада и накнада зарада 1.891.000 1.891.000 75,35 100,00 

2.2. Отпремнине за одлазак у пензију и остале накнаде  25.000 30.000 1,20 120,00 

2.3. Помоћ запосленима у складу са прописима о раду  13.000 15.000 0,60 115,38 

2.4. Трошкови запослених на службеном путу 58.000 58.000 2,31 100,00 

3. Трошкови производних услуга 60.700 59.900 2,39 98,68 

3.1. Трошкови транспортних услуга 26.000 23.000 0,92 88,46 

3.2. Трошкови услуга одржавања  16.300 16.300 0,65 100,00 

3.3. Трошкови закупа 14.400 15.600 0,62 108,33 

3.4. Трошкови осталих услуга 4.000 5.000 0,20 125,00 

4. Трошкови амортизације 145.000 147.000 5,86 101,38 

5. Нематеријални трошкови 99.000 98.000 3,90 98,99 

5.1. Трошкови непроизводних услуга 39.500 40.500 1,61 102,53 

5.2. Трошкови репрезентације  9.000 9.000 0,36 100,00 

5.3. Трошкови осигурања 11.500 9.500 0,38 82,61 

5.4. Трошкови платног промета 1.000 1.000 0,04 100,00 

5.5. Трошкови чланарина 5.500 5.500 0,22 100,00 

5.6. Трошкови осталих накнада и пореза 11.500 11.500 0,46 100,00 

5.7. Трошкови доприноса 5.000 5.000 0,20 100,00 

5.8. Остали нематеријални трошкови 16.000 16.000 0,64 100,00 

6 Расходи камата 51.332 38.244 1,52 74,50 

Б ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА*  222.395 235.482 9,38 105,88 

1. Нематеријална улагања  8.000 8.000 0,32 100,00 

2. 
Дио ануитета који се односи на главницу кредита 
којим је финансирана изградња нове пословне 
зграде Регулаторне комисије 

214.395 227.482 9,06 106,10 

В. УКУПНИ РАСХОДИ: (А+Б-амортизација) 2.499.927 2.509.627 100,00 100,39 
*дјелимично се финансирају из предвиђеног трошка амортизације за 2022. годину 
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2.2  АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ 

I ПРИХОДИ 

Редни 
број 

Опис 
Буџет за 

2021. 
Буџет за 

2022. 

Учешће у 
планираним 
приходима 

Индекс 
2022/2021 

1. 
Приходи од регулаторних накнада  од корисника 
дозвола за обављање eнергетских дјелатности 

2.498.727 2.508.427 100,39 
 

100,39 
 

2. Приходи од једнократних накнада 1.000 1.000 100,00 100,00 

3. Остали приходи 200 200 100,00 100,00 

  УКУПНИ ПРИХОДИ 2.499.927 2.509.627 100,39 100,39 

II РАСХОДИ 

Редни 
број 

Опис 
Буџет за 

2021. 
Буџет за 

2022. 

Учешће у 
планираним 

расходима 

Индекс 
2022/2021 

А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 2.422.532 2.421.144 96,47 99,94 

1. 
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЈЕ И 
ГРИЈАЊА 79.500 84.000 3,35 105,66 

1.1. Трошкови материјала 29.500 29.500 1,18 100,00 

1.1.1. Канцеларијски материјал 15.500 15.500 0,62 100,00 

1.1.2. Остали режијски материјал 14.000 14.000 0,56 100,00 

1.2. Трошкови горива и енергије  46.500 49.500 1,97 106,45 

1.2.1. Трошкови нафтних деривата 29.500 29.500 1,18 100,00 

1.2.2. Трошкови електричне енергије 17.000 20.000 0,80 117,65 

1.3. Остали трошкови материјала 3.500 5.000 0,20 142,86 

2. 
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ 
ЛИЧНИХ РАСХОДА  1.987.000 1.994.000 79,45 100,35 

2.1. Трошкови бруто зарада и накнада зарада  1.891.000 1.891.000 75,35 100,00 

2.2. Отпремнине за одлазак у пензију и остале накнаде  25.000 30.000 1,20 120,00 

2.3. Помоћ запосленима у складу са прописима о раду  13.000 15.000 0,60 115,38 

2.4. Трошкови запослених на службеном путу 58.000 58.000 2,31 100,00 

2.4.1. Трошкови дневница у земљи   7.000 7.000 0,28 100,00 

2.4.2. Трошкови дневница у иностранству  7.000 7.000 0,28 100,00 

2.4.3. Трошкови превоза и смјештаја у земљи  15.000 15.000 0,60 100,00 

2.4.4. Трошкови превоза у  иностранству 15.000 15.000 0,60 100,00 

2.4.5. Трошкови смјештаја у иностранству  14.000 14.000 0,56 100,00 

3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 60.700 59.900 2,39 98,68 

3.1. Трошкови транспортних услуга 26.000 23.000 0,92 88,46 

3.1.1. Трошкови поштанских услуга 5.000 5.000 0,20 100,00 

3.1.2. Трошкови телефона и интернета  21.000 18.000 0,72 85,71 

3.2. Трошкови услуга одржавања 16.300 16.300 0,65 100,00 

3.2.1. Трошкови одржавања опреме  6.000 6.000 0,24 100,00 

3.2.2. Трошкови одржавања возила  8.500 8.500 0,34 100,00 

3.2.3. Остали трошкови одржавања  1.800 1.800 0,07 100,00 

3.3. Трошкови закупа 14.400 15.600 0,62 108,33 

3.4. Трошкови осталих услуга 4.000 5.000 0,20 125,00 

4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 145.000 147.000 5,86 101,38 

5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 99.000 98.000 3,90 98,99 

5.1. Трошкови непроизводних услуга 39.500 40.500 1,61 102,53 
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5.1.1. Трошкови ревизије финансијских извјештаја 2.000 2.000 0,08 100,00 

5.1.2. Трошкови консултантских, адвок. и здравст. услуга 5.000 5.000 0,20 100,00 

5.1.3. Трошкови стручног усавршавања запослених 9.000 9.000 0,36 100,00 

5.1.4. 
Одржавање лиценцираног софтвера за електронско 
управљање документацијом 17.500 17.500 0,70 100,00 

5.1.5. Oдржавање и унапређење интернет странице 4.000 4.000 0,16 100,00 

5.1.6. Трошкови осталих непроизводних услуга 2.000 3.000 0,12 150,00 

5.2. Трошкови репрезентације  9.000 9.000 0,36 100,00 

5.3. Трошкови осигурања 11.500 9.500 0,38 82,61 

5.3.1. Осигурање имовине  3.000 2.000 0,08 66,67 

5.3.2. Oсигурањe возила (каско и обавезно) 6.500 6.000 0,24 92,31 

5.3.3. Колективно осигурање радника  2.000 1.500 0,06 75,00 

5.4. Трошкови платног промета 1.000 1.000 0,04 100,00 

5.5. Трошкови чланарина 5.500 5.500 0,22 100,00 

5.6. Трошкови осталих накнада и пореза 11.500 11.500 0,46 100,00 

5.7. Трошкови доприноса 5.000 5.000 0,20 100,00 

5.8. Остали нематеријални трошкови 16.000 16.000 0,64 100,00 

5.8.1. Објављивање аката у штампаним медијима  10.000 10.000 0,40 100,00 

5.8.2. Судске и административне таксе   2.000 2.000 0,08 100,00 

5.8.3. Трошкови преплате на часописе и стручне публикације 4.000 4.000 0,16 100,00 

6. РАСХОДИ КАМАТА  51.332 38.244 1,52 74,50 

Б. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА*  222.395 235.482 9,38 105,88 

1. Нематеријална улагања  8.000 8.000 0,32 100,00 

2. 
Дио ануитета који се односи на главницу кредита 
којим је финансирана изградња нове пословне 
зграде Регулаторне комисије 214.395 227.482 9,06 106,10 

В. УКУПНИ РАСХОДИ: (А+Б-амортизација) 2.499.927 2.509.627 100,00 100,39 
*дјелимично се финансирају из планираног  трошка амортизације за 2022. годину 

2.3 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА БУЏЕТА 

Приједлог буџета Регулаторне комисије за 2022. годину је урађен на основу остварења 
буџета у 2021. години, као и планираних активности у 2022. години.  

I ПРИХОДИ 

У складу са одредбом члана 24. Закона о енергетици планирани приходи Регулаторне 
комисије  се обезбјеђују из годишњих регулаторних накнада од корисника дозвола за 
обављање једне или више енергетских дјелатности, као и од једнократних накнада за 
издавање дозвола у износу који омогућава покривање трошкова пословања 
Регулаторне комисије. 

На основу усвојеног Буџета за 2022. годину, Регулаторна комисија ће донијети рјешење 
о регулаторној накнади за 2022. годину којом ће укупни износ годишње накнаде 
распоредити на кориснике дозвола за обављање једне или више енергетских 
дјелатности, у виду појединачне годишње регулаторне накнаде за сваког  корисника 
дозволе.  

II РАСХОДИ 

Приједлогом буџета за 2022. годину планирано је повећање укупних расхода за 0,39%, 
колико износи и повећање потребних прихода за финансирање рада и обављања 
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пословне активности Регулаторне комисије. Расходи су подијељени у двије категорије: 
текуће трошкове и инвестициона улагања. 

А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 

Текући трошкови обухватају све расходе и издатке који настају обављањем пословне 
активности Регулаторне комисије. То су трошкови материјала, трошкови зарада и 
накнада зарада и осталих личних расхода, трошкови услуга, уговорене обавезе и 
слично. Планирано је смањење текућих трошкова у 2022. години, у односу на 2021. 
годину, за 0,06%. 

1.  Трошкови материјала, горива, енергије и гријања 

Трошкови материјала, горива, енергије и гријања су планирани у износу већем за 5,66% 
него у 2021. години. 

1.1.  Трошкови материјала 

Канцеларијски материјал обухвата, између осталог, и утрошени материјал за припрему 
документације која се упућује на захтјев заинтересованим лицима за учествовање у 
јавним расправама које организује Регулаторна комисија. У 2021. години, Регулаторна 
комисија је у поступцима које води, али и кроз поступке јавних набавки, странкама и 
заинтересованим лицима доставила преко 45.000 штампаних страница разних 
докумената.  Трошкови осталог материјала обухватају, између осталог, трошкове и 
материјал за одржавање пословне зграде Регулаторне комисије, набавку ауто-гума, 
материјал за одржавање аутомобила и слично. У оквиру овог износа је планиран и 
материјал за одржавање хигијене у пословним просторијама Регулаторне комисије. Ови 
трошкови су планирани у истом износу као у 2021. години. 

1.2.  Трошкови горива и енергије 

Укупан износ трошкова горива и енергије је планиран у обиму који је за 6,45% већи 
него у претходној буџетској години. Разлог овог повећања је пораст трошкова 
електричне енергије за 2022. годину, у складу са потписаним уговором са снабдјевачем 
електричне енергије.  

1.3. Остали трошкови материјала 

Остали трошкови материјала су планирани у већем обиму него у 2021. години.  У 
питању су трошкови водоснабдијевања пословне зграде Регулаторне комисије у 
Требињу. 

2.  Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода 

Трошкови бруто зарада и накнада зарада и осталих личних расхода су планирани у 
износу већем за 0,35% него у 2021. години. Основ за планирање трошкова зарада и 
накнада зарада запослених у Регулаторној комисији је остварење у 2021. години, као и 
промјене које ће настати у 2022. години. Приликом планирања ове врсте трошкова није 
предвиђено повећање зарада радника. 

2.1.  Трошкови бруто зарада и накнада зарада 

У 2022. години су планирани трошкови зарада и накнада зарада у истом обиму као у 
2021. години. Порези и доприноси су планирани у складу са прописима. 
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2.2 - 2.3.  Отпремнине за одлазак у пензију  и помоћ запосленима 

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода обухватају укупна лична 
примања, укључујући и отпремнине за одлазак у пензију запослених, помоћ 
запосленима за случај смрти чланова породице као и остале накнаде у складу са 
прописима о раду. Ови трошкови су планирани у већем обиму него у претходној 
години, а на основу остварења у претходним годинама и очекиваних промјена у 2022. 
години. 

2.4. Трошкови запослених на службеном путу 

Ови трошкови су планирани у  истом износу као у претходној буџетској години. 
Трошкови запослених на службеном путу су значајно смањени приликом планирања 
буџета за 2021. годину, због тренутне епидемиолошке ситуације у свијету. 

3. Трошкови производних услуга, трошкови транспортних и осталих услуга, 
трошкови услуга одржавања трошкови закупа и трошкови осталих услуга 

 
Приједлогом буџета за 2022. годину предвиђено је  смањење наведених трошкова, за 
11,54%, смањењем планираних издатака за трошкове телефона и интернета. У складу 
са потписаним уговорима повећани су трошкови закупа за 8,33%. Планирано је и 
повећање трошкова осталих услуга за 1.000 КМ.  

4. Трошкови амортизације  

Трошкови амортизације су планирани у износу који је за 1,38% већи него у 2021. 
години. Ови трошкови обухватају планиране трошкове амортизације за опрему и 
пословну зграду која је у посједу Регулаторне комисије. 

5. Нематеријални трошкови 

За 2022. годину, нематеријални трошкови су планирани у мањем обиму него у 2021. 
години за 1,00%. Трошкови репрезентације, трошкови платног промета, трошкови 
чланарина, трошкови доприноса, трошкови осталих накнада и пореза као и остали 
нематеријални трошкови су планирани у истом износу као у 2021. години. Смањени су 
трошкови осигурања, у складу са потписаним уговорима за 2022. годину, за 17,39%, 
Трошкови непроизводних услуга су планирани у већем износу него у претходној 
години, за 2,53%. 

6. Расходи камата  

Ови трошкови су планирани у износу од 38.244 КМ, колико износи трошак камата за 
2022. годину, из плана отплате дугорочног кредита, прибављеног ради финансирања 
изградње пословног објекта Регулаторне комисије. 

Б.  ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 

Инвестициона улагања збирно обухватају сервисирање главнице одобреног 
дугорочног кредита, прибављеног ради финансирања изградње пословне зграде 
Регулаторне комисије, набавку нематеријалних улагања, тј. лиценци, софтвера и 
опреме. Ова улагања, у укупном износу од 235.482 КМ, већим дијелом ће се 
финансирати из планираног трошка амортизације за 2022. годину. 

 



Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2022. годину 

  
Страна 10/26 

 
  

 

1. Нематеријална улагања 

Улагања у нематеријалну имовину су планирана у истом износу као и у 2021. години, а 
односе се на одржавање софтверских лиценци у локалној рачунарској мрежи 
Регулаторне комисије, а на основу потписаних уговора са добављачима нематеријалних 
средстава. 

2. Дио ануитета који се односи на главницу кредита 

Најзначајнији дио расхода се односи на сервисирање главнице кредита којим је 
финансирана изградња нове пословне зграде Регулаторне комисије и то у износу од 
227.482 КМ, што је за 6,10% више него у 2021. години. Овај трошак ће се већим дијелом 
финансирати из обрачунатог трошка амортизације за 2022. годину. 
 
  



Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2022. годину 

  
Страна 11/26 

 
  

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ 

Активности које спроводи, као и одговорности и надлежности Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске, прописанe су одредбама закона из области енергетике, 
тј. електричне енергије, природног гаса, те нафте и деривата нафте и то: Законa о 
енергетици, Законa о електричној енергији, Закона о обновљивим изворима енергије и 
ефикасној когенерацији, Законa о гасу и Законa о нафти и дериватима нафте. 

У наставку је дат приказ планираних активности Регулаторне комисије у 2022. години 
по енергетским секторима са пратећим образложењима. 
 

А. РЕГУЛИСАЊЕ СЕКТОРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

а) Одобравање и доношење правила и прописа 

 1  Доношење нових или измјена и допуна постојећих подзаконских 
прописа из сектора електричне енергије 

 Регулаторна комисија ће, у циљу усклађивања са новим Законом 
о електричној енергији, донијети нове подзаконске прописе или 
извршити измјену и допуну постојећих подзаконских прописа, 
како слиједи: 

 Правилник о регулацији квалитета снабдијевања и 
стандардима квалитета електричне енергије и 

 Правилник о извјештавању и 
 правила којима се прописује вођење књиговодствене 

евиденције у вези са раздвајањем рачуна.  

 

2  Доношење нових подзаконских аката у сектору обновљивих 
извора енергије 

С обзиром на најављене промјене у примарном законодавству 
почетком 2022. године (Закон о обновљивим изворима енергије), 
планира се израда већег броја подзаконских аката који се односе 
на област обновљивих извора енергије, а који су у надлежности 
Регулаторне комисије. Поред тога, нови закон (нацрт закона) 
предвидио је и проширење надлежости Регулаторне комисије у 
сектору обновљивих извора превасходно у дијелу који се односи на 
купце произвођаче и енергетске заједнице, што ће захтијеваати 
значај ангажман запослених у овом дијелу. 

 

3  Давање сагласности или одобрења на акте у сектору електричне 
енергије 

Регулаторна комисија, у складу са новим Законом о електричној 
енергији, даје сагласност или одобрава низ правила и аката које 
доносе подносиоци захтјева, односно корисници дозвола у 
електроенергетском сектору, као што су: 

 Дистрибутивна мрежна правила, 
 Правила о раду затвореног дистрибутивног система, 
 Правилник о прикључењу објеката корисника 

дистрибутивног система на дистрибутивну мрежу, 
 Правила за електронску размјену података на 
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малопродајном тржишту, 
 Десетогодишњи план развоја оператора дистрибутивног 

система, 
 Трогодишњи план инвестиција оператора 

дистрибутивног система, 
 Именовање службеника за усклађеност оператора 

дистрибутивног система, 
 Изградња директног вода. 

Регулаторна комисија ће током 2022. године водити 
активности око давања сагласности и одобрења на горе 
поменуте акте у складу са Законом о електричној енергији и 
динамиком издавања нових и прилагођавања постојећих дозвола 
за обављање дјелатности. Посебно наглашавамо обавезе у 
погледу давања сагласности на планове инвестиција оператора 
дистрибутивног система. 

 

б) Издавање дозвола 

1  
 

Издавање дозвола за обављање дјелатности производње 
електричне енергије 

Регулаторна комисија, у складу са одредбама члана 15. став 2. 
тачка 1) и члана  18. став 1. тачка 1) новог Закона о електричној 
енергији, енергетским субјектима издаје дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије у електранама 
снаге 1 MW и више.  

Одредбама члана 18. став 2. овог закона, прописано је да је 
дозволу за обављање дјелатности производње електричне 
енергије дужан прибавити произвођач који производи електричну 
енергију у више производних објеката чија је укупна снага већа од 
1 MW, што до сада није био случај.  

У Републици Српској постоји више произвођача који производе 
електричну енергију у више производних објеката чија је укупна 
снага већа од 1 MW, а којима до сада није требала дозвола.                      
Ови енергетски субјекти ће морати да прибаве дозволу за 
обављање дјелатности производње електричне енергије. 

Очекује се подношење захтјева за продужење дозвола 
корисницима чије дозволе истичу током 2022. године, као и 
захтјева за издавање дозвола за обављање дјелатности 
производње електричне енергије од стране нових учесника на 
тржишту електричне енергије, имајући у виду да је у току 
изградња већег броја нових производних објеката.   

Корисници дозвола који производе електричну енергију и у 
производним објектима појединачне снаге испод 1 MW, а који нису 
били обухваћени постојећом дозволом, мораће да поднесу захтјев 
и прибаве дозволу која ће обухватити и ове производне објекте.  

Регулаторна комисија ће, према потреби, усклађивати услове 
важећих дозвола са одредбама новог Закона о електричној 
енергији. 
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Посебно истичемо активности које се односе на раздвајање 
дјелатности дистрибуције и производње електричне енергије у 
електродистрибутивним привредним друштвима, те на 
спровођење поступака издавања дозвола које из тога проистичу. 
Њиховим окончањем, уз завршетак активности успостављања 
службеника за усклађеност, биће у потпуности испуњене одредбе 
примарног законодавства о раздвајању оператора 
дистрибутивног система. 

 

2  
 

Издавање дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и 
управљања дистрибутивним системом електричне енергије и 
дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и управљања 
затвореним дистрибутивним системом електричне енергије 

  Регулаторна комисија ће, након раздвајања дјелатности, 
отпочети активности усклађивања услова важећих дозвола са 
одредбама новог Закона о електричној енергији.  

Могуће је подношење захтјева за издавање дозволе за обављање 
дјелатности дистрибуције и управљања затвореним 
дистрибутивним системом електричне енергије. 

Као важан сегмент овдје се истиче и доношење програма 
усклађености и именовање службеника за усклађеност од 
стране оператора дистрибитувног система, у циљу провјере 
независности самих оператора. Ова активност представља 
новост у односу на досадашњи законодавни оквир и велики 
изазов, како за саме операторе дистрибитувног система тако и 
за Регулаторну комисију. 

 

3  
 

Издавање дозвола за обављање дјелатности снабдијевања и 
трговине електричном енергијом 

  Регулаторна комисија ће, према потреби, ускладити услове 
важећих дозвола са одредбама новог Закона о електричној 
енергији.  

Очекује се подношење захтјева за продужење дозвола 
корисницима чије дозволе истичу током 2022. године, као и 
захтјева за издавање дозвола за обављање ове 
електроенергетске дјелатности од стране нових учесника на 
тржишту електричне енергије. 

 

в) Издавање сертификата и рјешења о подстицају 

1  
 

Издавање сертификата за производна постројења 

Сертификат за производно постројење које користи обновљиве 
изворе енергије или ефикасну когенерацију је један од предуслова 
за остваривање подстицаја и издавање гаранција о поријеклу 
електричне енергије. Имајући у виду да је током неколико 
протеклих година достављен знатан број захтјева за издавање 
сертификата, нарочито за производна постројења која користе 
неакумулисану сунчеву енергију за производњу електричне 
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енергије, овакав тренд великог броја захтјева се очекује и у 2022. 
години. Издавање сертификата врши се према одредбама 
Правилника о издавању сертификата за производно постројење 
које производи електричну енергију из обновљивих извора 
енергије или у ефикасној когенерацији који је усклађен са 
одредбама Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној 
когенерацији. 

 

2 

 
 

 

 
 

Издавање рјешења о подстицају 

У складу са постојећим прописима, у току 2022. године, очекује се 
наставак активности на започетим поступцима за издавање 
рјешења произвођачима који испуне прописане услове и 
критеријуме за одобрење права на подстицај у новоизграђеним 
производним постројењима. Поред тога, очекује се издавање 
нових, усклађених рјешења о подстицају у складу са промјенама у 
расположивим количинама електричне енергије намијењеним за 
подстицај, а у вези са нормализацијом планова производње 
производних постројења која су већ у систему подстицаја, као и 
измјене рјешења о подстицају у складу са измјенама 
сертификата за производно постројење. Усвајањем новог закона 
о обновљивим изворима енергије које је најављено за почетак 
2022. године, у другој половини године, а након усаглашавања 
подзаконских аката са овим законом, планирају се активности 
Регулаторне комисије на спровођењу система подстицаја у 
складу са новим прописима.     
 

 

3  Издавање рјешења о прелиминарном праву на подстицај 

У току 2022. године очекује се поступање по захтјевима за 
издавање рјешења о прелиминарном праву на подстицај у складу 
са одредбама новог закона, а након усаглашавања подзаконских 
аката са овим законом.  

 

4  Издавање гаранција о поријеклу електричне енергије 

Правилником о издавању гаранција о поријеклу електричне 
енергије прописани су услови и поступак за њихово издавање. За 
очекивати је подношење захтјева произвођача за издавање 
гаранција о поријеклу електричне енергије у 2022. години.  

Гаранција о поријеклу електричне енергије је документ којим се 
доказује крајњем купцу да је количина електричне енергије 
произведена у постројењу које користи обновљиве изворе 
енергије. 

Током 2021. године Секретаријат Енергетске заједнице је 
започео пројекат успостављања регионалног система 
(платформе) гаранција о поријеклу произведене електричне 
енергије. Регулаторна комисија је, као што смо већ у претходном 
Извјештају о раду информисали Народну скупштину Републике 
Српске, активни учесник овога пројекта. Његов резултат биће 
успостављање регистра гаранција о поријеклу и платформе на 
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нивоу Енергетске заједице, при чему ће Регулаторна комисија 
имати сопствени подрегистар (као једно од тијела за издавање 
гаранција у БиХ). Пројекат ће бити завршен до краја јуна 2022. 
године. Трошкове успоставе регистра и почетне иницијалне 
трошкове сноси Секретаријат Енергетске заједнице, а након 
тога свака уговорна страна има прилику да одлучи о даљем 
учешћу уз самостално сношење трошкова, који на мјесечном 
нивоу износе 2.500 евра. Регулаторна комисија је опредјељења да 
је неопходно учешће у овом регионалном систему издавања 
гаранција о поријеклу, јер омогућава несметану размјену 
гаранција о поријеклу чиме се ствара додатна могућност за 
зараду од продаје електричне енергије произведене коришћењем 
обновиљивих извора енергије. 

г) Тарифни поступци 

1  Тарифни поступци за утврђивање цијена и тарифа у сектору 
електричне енергије  

  Након окончања активности на измјенама и допунама 
постојећих и доношењу нових подзакоских прописа складу са 
Законом, Регулаторну комисију очекују активности на 
спровођењу поступака који су у домену регулације и односе се на 
утврђивање накнаде за коришћење дистрибутивне мреже, 
накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу, одобравање 
цијена јавног снабдијевања за купце који имају право на 
универзалну услугу, те давање сагласности на цјеновник 
нестандардних услуга оператора дистрибутивног система.   

До покретања тарифног поступка, односно промјене цијена и 
тарифа у сектору електричне енергије, долази на захтјев 
регулисаних електроенергетских субјеката. 

д) Гарантоване откупне цијене, премије и накнаде 

1  
 

Утврђивање накнаде за подстицање производње електричне 
енергије из обновљивих извора и ефикасне когенерације за 
2023. годину 

Начин и методологија обрачуна накнаде за обновљиве изворе 
енергије у наредном периоду биће прописано новим законом о 
обновљивим изворима чије усвајање је најављено за почетак 
2022. године и подзаконским актита које доноси Регулаторна 
комисија након усвајања примарне легислативе. 

До доношења нових прописа, у складу са усвојеним системом 
подстицања и надлежностима дефинисаним Законом о 
енергетици и Законом о обновљивим изворима и ефикасној 
когенерацији, Регулаторна комисија, уз сагласност Владе 
Републике Српске, утврђује накнаду за подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора и ефикасне 
когенерације. При томе се, у складу са Правилником о 
подстицању електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији, ова накнада сваке године усклађује са 
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средствима потребним за функционисање система подстицаја. 

 

2  
 

Преиспитивање/утврђивање гарантоване откупне цијене и 
премије  

Начин и методологија обрачуна гарантованих откупних цијена и 
премија за обновљиве изворе енергије у наредном периоду биће 
прописана новим законом о обновљивим изворима чије усвајање је 
најављено за почетак 2022. године и подзаконским актита које 
доноси Регулаторна комисија након усвајања примарне 
легислативе. 

У складу са  постојећим прописима из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији, Регулаторна комисија провјерава 
напредак у развоју технологија те због промијењених 
технолошких и економских параметара, као и ради остварења 
утврђених циљева учешћа потрошње електричне енергије из 
обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у бруто 
финалној потрошњи електричне енергије у Републици Српској 
врши преиспитивање важеће гарантоване откупне цијене, те 
прати кретање цијена електричне енергије на велепродајном 
тржишту ради утврђивања тржишне референтне цијене и 
премије. 

ђ) Надгледање пословних активности корисника дозвола у оквиру 
регулаторне надлежности 

1  
 

Надзорне провјере у сједишту и на локацијама постројења 
корисника дозвола 

Надзорне провјере се спроводе на основу годишњег плана 
надзорних провјера као редовна активност Регулаторне 
комисије, а у циљу праћења усаглашености рада корисника 
дозвола са условима дозвола, те утврђивања нивоа проведених 
мјера сходно рјешењима са надзорних провјера проведених у 
претходном периоду. 

Ванредне надзорне провјере спроводе се по потреби, односно 
уколико се на основу редовних извјештаја које корисници дозвола 
достављају Регулаторној комисији или на други начин дође до 
сазнања да корисник дозволе крши услове дозволе за обављање 
дјелатности. 

 

2  
 

Надгледање и анализирање примјене услова дозвола, примјене 
тарифа, трошкова пословања корисника дозволе чија се цијена 
регулише и услова за отварање тржишта (активности у 
сједишту Регулаторне комисије) 

Поред надзорних провјера у сједишту привредног друштва, 
Регулаторна комисија надгледа рад електроенергетских 
субјеката - корисника дозвола и кроз сљедеће своје активности: 
 прикупљање и систематизација техничких, енергетских, 

финансијских и других оперативних података који имају 
утицај на одобравање тарифа, а све у складу са Правилником 
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о извјештавању и Одлуком о јединственом регулаторном 
контном плану; 

 анализа финансијских показатеља корисника дозволе од 
значаја за тарифе и цијене те надзор тржишта; 

 анализа показатеља квалитета снабдијевања 
електроенергетских субјеката (корисника дозволе) у циљу 
имплементације стандарда квалитета снабдијевања; 

 анализа остварења рачуноводственог и функционалног 
раздвајања;  

 контрола права на приступ мрежи и равноправности 
учесника на тржишту; 

 анализа специфичних облика заштите социјално угрожених 
купаца електричне енергије и проблематике приуштивости 
електричне енергије за ову групу купаца. 

 

3  Провјера производног постројења за које је издат сертификат 

Током 2022.  године, планирано је да се, у складу са расположивим 
капацитетима, врше обиласци и провјере производних 
постројења за која је издат сертификат којим се потврђује да 
производи електричну енергију користећи обновљиви извор 
енергије. Највише пажње планирано је да се посвети провјери 
постројења која користе енергетски потенцијал водотокова. 
Регулаторна комисија врши провјеру производног постројења у 
смислу испуњености критеријума на основу којих је издат 
сертификат за производно постројење. 

 

4  Праћење функционисања система подстицања и надзор рада 
Оператора система подстицаја 

Систем подстицања електричне енергије произведене из 
обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији почео је да 
се спроводи 1. јануара 2012. године. Регулаторна комисија је 
надлежна да, између осталог, прати функционисање система 
подстицања и врши надзор рада Оператора система подстицаја, 
те се ова активност планира и у 2022. години, као и усклађивање 
са измјенама које доноси најављено усвајање новог закона о 
обновљивим изворима енергије. 

5  Праћење функционисања система подстицања и надзор рада 
произвођача електричне енергије из обновљивих извора који 
остварују подстицај 

Регулаторна комисија је надлежна да, између осталог, прати 
функционисање система подстицања и врши надзор рада 
производних објеката која користе обновљиве изворе енергије и 
остварују подстицај, у складу са чланом 16. Закона о обновљивим 
изворима енергије и ефикасној когенерацији, те се ова активност 
планира и у 2022. години. 

е) Активности на заштити купаца 

1  Рјешавање спорова између учесника на тржишту електричне 
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 енергије у Републици Српској на захтјев странке 

Заштита права крајњих купаца електричне енергије остварује се 
и у поступцима рјешавања спорова који се покрећу на захтјев 
крајњих купаца електричне енергије. Заштита права крајњих 
купаца у поступцима рјешавања спорова и у 2022. години ће 
захтијевати, као и до сада, континуирану активност и 
ангажовање значајних ресурса Регулаторне комисије, а све у 
циљу спровођења ефикасног и праведног поступка за заштиту 
права крајњих купаца електричне енергије. 

 

2  
 

Рјешавање жалби на рјешења о издавању електроенергетске 
сагласности и одбијање приступа дистрибутивној мрежи 
 
Регулаторна комисија ће у 2022. години наставити са 
активностима на рјешавању жалби у другостепеном поступку, 
поднесених против рјешења о издавању електроенергетских 
сагласности, као и понуђених уговора о прикључењу на 
електродистрибутивну мрежу од стране дистрибутера. 

 

ж) Тржиште електричне енергије 

1  
 

Прикупљање и упоредно анализирање података о тржишту 
електричне енергије (првенствено цијена) у БиХ, региону и 
Европи 

  
 

Праћење функционисања велепродајног тржишта, анализирање 
степена отворености малопродајног тржишта и стварног 
тржишног учешћа учесника на тржишту 

  
 

Праћење функционисања малопродајног тржишта у смислу 
праћења понашања снабдјевача (информисање купаца, 
издавање рачуна, промјена снабдјевача итд.), праћење 
понашања крајњих купаца на отвореном тржишту, посебно у 
погледу избора снабдјевача (проценат купаца који су 
промијенили снабдјевача итд.) 

  
 

Праћење утицаја отвореног тржишта на сигурност снабдијевања 

  
 

Прикупљање и упоредно анализирање просјечно остварених 
малопродајних цијена за групе потрошача на начин како их 
дефинише Еуростат 

  Регулаторна комисија је, према Закону о електричној енергији, 
надлежна да обезбиједи транспарентно и недискриминаторско 
понашање на тржишту електричне енергије. 

С обзиром да је усвојен Закон о електричној енергији у циљу 
усаглашавања са Трећим енергетским пакетом ЕУ, то се у 2022. 
години планира низ активности на праћењу функционисања 
тржишта у свјетлу нових прописа.  



Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2022. годину 

  
Страна 19/26 

 
  

Б. РЕГУЛИСАЊЕ СЕКТОРА ПРИРОДНОГ ГАСА 

а) Доношење и одобравање прописа, правила, и аката 

1  
 

Доношење нових или измјене и допуне постојећих подзаконских 
аката за сектор природног гаса:  

Регулаторна комисија ће, у складу са Законом о гасу, односно 
измјенама и допунама Закона о гасу, извршити измјене и допуне 
постојећих подзаконских аката или донијети нове подзаконске 
акте, како слиједи:  

 Правила балансирања и методологију за утврђивање 
висине накнаде за дебаланс, 

 Правилник о тарифној методологији за транспорт 
природног гаса, 

 Правилник о тарифној методологији и тарифном систему 
за дистрибуцију природног гаса, 

 Правилник о извјештавању. 

Такође, током 2022. године планиране су активности на 
имплеменатацији мрежних правила која припадају Трећем 
енергетском пакету ЕУ, а која се односе на интероперабилност и 
размјену података, механизме алокације транспортних 
капацитета, хармонизацију транспортних тарифа и 
балансирање на транспортним системима природног гаса.  

 

2  
 

Давање сагласности или одобрења на акте у сектору природног 
гаса  

Регулаторна комисија, у складу са Законом о гасу, даје 
сагласности или одобрава низ аката које доносе подносиоци 
захтјева, односно корисници дозвола у сектору природног гаса у 
Републици Српској, као што су:  

 Правила о раду транспортног система,  
 Тарифе за прикључење на транспортни систем  природног  

гаса, 
 Десетогодишњи план развоја транспортног система,  
 Програм недискриминаторног понашања који доноси 

власник транспортног система, 
 Комерцијалне и финансијске уговоре са вертикално 

интегрисаним енергетским субјектом које доставља 
независни оператор транспорта,  

 Правила о раду дистрибутивног система,  
 Десетогодишњи план развоја и инвестиција 

дистрибутивног система,  
 Годишњи извјештај оператора дистрибутивног система, 
 Опште услове снабдијевања природним гасом,  
 Годишњи извјештај о обављању дјелатности снабдијевања 

који доноси снабдјевач са обавезом јавне услуге и сл. 

Регулаторна комисија ће током 2022. године водити 
активности око давања сагласности и одобрења на 
горепоменуте акте у складу са динамиком издавања нових 
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дозвола за обављање дјелатности и потребама регулисања 
обављања дјелатности и односа између учесника на 
тржишту природног гаса.   

б) Издавање дозвола 

1  
 

Издавање дозволa за обављање дјелатности транспорта и 
управљања транспортним системом природног гаса 

У складу са Законом о гасу, услов за издавање дозволе за 
обављање дјелатности транспорта и управљања 
транспортним системом природног гаса је цертификација 
оператора транспортног система по једном од три модела 
раздвајања дјелатности. Након поступка цертификације могуће 
је и издавање дозвола за обављање дјелатности. Планиране су 
активности на цертификацији преосталих оператора и 
поступање по захтјевима за издавање дозвола. 

 

2 

 
 
 
 

 Издавање дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и   
управљања дистрибутивним системом природног гаса 

 

У 2022. години очекује се подношење захтјева за издавање дозволе 
за обављање дјелатности дистрибуције и управљања 
дистрибутивним системом природног гаса од стране привредног 
друштва „Бијељина – гас“ д.о.о. Бијељина.  

 
 

3 

 
 
 
 

 Издавање дозвола за обављање дјелатности трговине и 
снабдијевања природним гасом 

 

Очекује се подношење захтјева за издавање дозвола за обављање 
дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом од 
стране нових учесника на тржишту природног гаса. 
  
Снабдјевачу кога Влада Републике Српске одреди као снабдјевача 
са  обавезом јавне услуге, у дозволи ће се дефинисати додатни 
услови у вези снабдијевања са обавезом јавне услуге.  
 

Снабдјевачу кога Влада Републике Српске одреди као снабдјевача 
са  посљедњег избора (резервног снабдјевача), у дозволи ће се 
дефинисати додатни услови у вези снабдијевања посљедњег 
избора (резервног снабдијевања).    
 

Уколико буде неопходно, биће извршена и потребна усклађивања, 
односно измјене и допуне дозвола које имају дужи период важења, 
у смислу њиховог усаглашавања са законом. 

 

4 

 
 
 
 

 Издавање дозвола за обављање осталих дјелатности у сектору 
природног гаса 

Очекује се подношење захтјева за издавање дозвола за обављање 
осталих дјелатности у сектору природног гаса, првенствено за 
обављање дјелатности управљања постројењем за 
компримовани природни гас. 
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в)  Претходно одобрење за изградњу директног гасовода 

1               Издавање претходног одобрења за изградњу директног гасовода     

У случају подношења захтјева биће размотрена оправданост 
захтјева и испуњеност услова за издавање претходног одобрења 
за изградњу директног гасовода. Иначе ради се о веома 
специфичном поступку давања одређене врсте изузећа за 
изградњу нове инфраструктуре за потребе крајњег купца 
природног гаса. 

 

г) Цертификација оператора транспортног система 

1  
 

Издавање цертификата за оператора транспортног система 
природног гаса 

  Цертификација је поступак којим се утврђује усклађеност 
оператора транспортног система у погледу независности и 
раздвајања од других енергетских дјелатности, односно 
вертикално интегрисаног субјекта, а који проводи Регулаторна 
комисија.  

У складу са Законом о гасу, током 2022. године, а након што 
ускладе своју огранизацију и пословање, проводиће се поступци 
цертификације оператора транспортног система природног 
гаса по захтјевима привредних субјеката. 

„Сарајево гас“ а.д. Источно Сарајево је вертикално интегрисани 
енергетски субјекат који није ускладио организацију рада и 
пословање са захтјевима Закона о гасу како би могао да поднесе 
захтјев за цертификацију оператора транспортног система, те 
се очекују активности по питању раздвајња и усклађивања 
дјелатности, односно спровођење цертифкације и за овај дио 
транспортног система природног гаса у Републици Српској. 

 

г) Тарифни поступци 

1  
 

Спровођење тарифних поступака  

Законом о гасу прописано је да Регулаторна комисија даје 
сагласност на тарифе за приступ транспортном, 
дистрибутивном и складишном систему, на накнаде за 
прикључење, као и на тарифе за снабдијевање природним гасом у 
обавези јавне услуге и на тарифе природног гаса у случају 
снабдијевања посљедњег избора. 

Сва привредна друштва из сектора природног гаса имају право да 
поднесу захтјев за покретање тарифног поступка уколико то 
сматрају оправданим, а Регулаторна комисија, сходно 
прописима, анализира захтјеве и спроводи тарифни поступак. 

д) Надгледање пословних активности корисника дозвола у оквиру 
регулаторне надлежности 

1  
 

Надзорне провјере у сједишту и на локацијама постројења 
корисника дозволе 
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Надзорне провјере се раде у циљу праћења усаглашености рада 
корисника дозвола са условима дозвола, те утврђивања нивоа 
проведених мјера сходно рјешењу са претходне надзорне провјере.  
Редовне надзорне провјере спроводе се на основу годишњег плана 
надзорних провјера као редовна активност Регулаторне 
комисије. 
Ванредне надзорне провјере спроводе се по потреби, односно 
уколико се на основу редовних извјештаја које корисници дозвола 
достављају Регулаторној комисији или на други начин дође до 
сазнања да корисник дозволе крши услове дозволе за обављање 
дјелатности. 

ђ) Заштита купаца 

1  Рјешавање спорова и жалби 

 У сектору природног гаса, Регулаторна комисија је надлежна да 
рјешава у другом степену по жалби на рјешења оператора 
транспортног и дистрибутивног система у поступку давања 
одобрења за приступ и коришћење транспортног и 
дистрибутивног система или складишта, као и у поступку 
давања одобрења за прикључење на транспортни или 
дистрибутивни систем.  
У сектору природног гаса, Регулаторна комисија је такође 
надлежна да на захтјев странке рјешава спорове на тржишту 
природног гаса између корисника система и оператора система, 
енергетских субјеката и купаца природног гаса и енергетских 
субјеката међусобно, у вези са: 
а) правом на снабдијевање природним гасом, 
б) приступом системима, 
в) накнадама за прикључење, 
г) накнадама за дебалансе система, 
д) обрачуном природног гаса, 
ђ) обрачуном накнаде за неовлаштену потрошњу природног гаса, 
е) обуставом испоруке природног гаса и 
ж) квалитетом снабдијевања природним гасом. 

е) Тржиште природног гаса 

1  Прикупљање и упоредно анализирање података о тржишту 
природног гаса (првенствено цијена) у БиХ, региону и Европи  

  Упоредне анализе код одобравања цијена и тарифа за 
регулисане дјелатности 

 Евидентирање препрека за успјешно функционисање 
тржишта природног гаса у РС, односно БиХ и региону и 
дефинисање начина (политике) за њихово елиминисање у 
сарадњи са другим надлежним субјектима у Републици 
Српској и Босни и Херцеговини 

 Надгледање услова сигурности снабдијевања 
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Регулаторна комисија је, према Закону о гасу, надлежна за 
усмјеравање развоја тржишта природног гаса на принципима 
недискриминације, конкуренције, јавности и чувања пословне 
тајне учесника на тржишту природног гаса. У складу са законом, 
сви купци природног гаса у Републици Српској су квалификовани 
купци и имају могућност да слободно изаберу снабдјевача. 
Регулаторна комисија у 2022. години планира низ активности на 
на праћењу функционисања тржишта природног гаса, а посебно 
са становишта могућности приступа систему природног гаса 
Републике Српске и могућности избора снабдјевача за све купце у 
Републици Српској. 

В. РЕГУЛИСАЊЕ СЕКТОРА НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ 

а) Доношење и одобравање прописа, правила, и аката 

1  Израда, измјена и допуна подзаконских аката  

  Измјене у примарном законодавству у сектору нафте и деривата 
нафте, које су планиране, условиће измјене и допуне постојећих, 
односно доношење нових подзаконских аката. 

б) Издавање дозвола 

1  Издавање дозвола у сектору нафте и деривата  нафте 

  Регулаторна комисија је, према Закону о нафти и дериватима 
нафте, надлежна за издавање дозвола за обављање дјелатности 
у сектору нафте и деривата нафте. Издавање дозвола у сектору 
нафте и деривата нафте дефинисано је Правилником о издавању 
дозвола.  
У току 2022. године је за очекивати подношење нових захтјева за 
издавање дозволе за обављање дјелатности у сектору нафте и 
деривата нафте од стране нових учесника на тржишту. 

в) Надгледање пословних активности корисника дозвола у оквиру 
регулаторне надлежности 

1  Надзорне провјере у сједишту и на локацијама постројења 
корисника дозвола   

Надзорне провјере се раде у циљу праћења усаглашености рада 
корисника дозвола са условима дозвола те утврђивања нивоа 
проведених мјера сходно рјешењима са надзорних провјера 
проведених у претходном периоду.  
Редовне надзорне провјере спроводе се на основу годишњег плана 
надзорних провјера као редовна активност Регулаторне 
комисије. 
Ванредне надзорне провјере спроводе се по потреби, односно 
уколико се на основу редовних извјештаја које корисници дозвола 
достављају Регулаторној комисији или на други начин дође до 
сазнања да корисник дозволе крши услове дозволе за обављање 
дјелатности. 
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г) Заштита купаца 

1  Рјешавање жалби у другостепеном поступку 

У сектору нафте и деривата нафте, Регулаторна комисија ће и у 
2022. години посветити адекватну пажњу рјешавању жалби у 
другостепеном поступку. 

Г. АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ 

а) Административно-финансијске активности из регулаторне надлежности 

1  Израда годишњег извјештаја о раду Регулаторне комисије за 
2021. годину 

Регулаторна комисија je основана као независна и непрофитна 
организација и о свом раду, у складу са чланом 26. Закона о 
енергетици, подноси извјештај Народној скуптшини Републике 
Српске. Израда годишњег извјештаја за 2021. годину планира се 
по истеку пословне године. 

 

2  Израда Рјешења о регулаторној накнади за 2022. годину 

На основу усвојеног буџета од стране Народне скупштине 
Републике Српске, Регулаторна комисија, у складу са чланом 24. 
Закона о енергетици и чланом 25. Статута Регулаторне 
комисије, доноси одлуку о висини регулаторних накнада путем 
којих се обезбјеђује финансирање рада Регулаторне комисије. 

 

3  Усаглашавање интерних аката (административно-финансијске 
природе) Регулаторне комисије са промјенама у примарном 
законодавству 

Интерна акта Регулаторне комисије усклађују се са измјенама и 
допунама у примарном законодавству. Стручне службе такође 
прате и доношење нових прописа који утичу на рад и активности 
Регулаторне комисије. 

 

4  Информисање јавности о активностима Регулаторне комисије 
кроз контакте са представницима медија те редовно издавање 
саопштења о текућим активностима Регулаторне комисије 

У циљу испуњења своје обавезе која се тиче јавности рада, 
Регулаторна комисија остварује редовне контакте и сарадњу са 
средствима информисања те издаје саопштења у вези са 
активностима које спроводи и објављује их на својој интернет 
страници. 

 

5  Редовно ажурирање системског и апликативног софтвера у 
локалној рачунарској мрежи Регулаторне комисије 

Регулаторна комисија располаже локалном рачунарском 
мрежом, а сви системски и апликативни софтвери који се 
користе у склопу мреже су лиценцирани. У циљу несметаног и 
поузданог рада цјелокупне рачунарске мреже, редовно се спроводе 
активности на ажурирању системског и апликативног 
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софтвера. 

 

6  Одржавање и ажурирање интернет странице Регулаторне 
комисије у складу са измјенама и промјенама аката донесених од 
стране Регулаторне комисије 

Садржај интернет странице се ажурира у складу са 
активностима Регулаторне комисије. Поштујући прописана 
начела о јавности рада, на интернет страници Регулаторне 
комисије су објављени сви релевантни прописи и акти који се 
односе на њен рад. 

 

7  Припрема презентација и материјала за потребе чланова и 
запослених Регулаторне комисије 

 

8  Други послови административно-техничке и финансијске 
природе 

Д. САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

1  Учешће у изради радног материјала, нацрта и приједлога закона 
и подзаконских аката и других аката из сектора енергетике 

Регулаторна комисија, активним учешћем у расправама и раду 
радних група, давањем коментара те на друге начине, даје свој 
допринос у изради радних материјала, нацрта и приједлога 
закона и подзаконских аката из области енергетике. 

 

2  Учешће у реализацији обавеза и активности у раду са тијелима 
Енергетске заједнице 

Регулаторна комисија активно спроводи обавезе и учествује у 
активностима које проистичу из Уговора о успостављању 
Енергетске заједнице, а нарочито у погледу уградње правних 
тековина Европске уније које се односе на: 
 тржиште електричне енергије и гаса,  
 заштиту животне средине,  
 обновљиве изворе енергије и  
 конкуренцију  

у законодавни и регулаторни оквир Републике Српске и Босне и 
Херцеговине. 

Босна и Херцеговина, тј. Република Српска, обавезала се на 
преношење правних тековина Европске уније које се односе на 
тржиште електричне енергије и гаса, заштиту животне 
средине, обновљиве изворе енергије и конкурентност у домаће 
законодавство и регулативу. Такође, на основу одлука 
Министарског савјета Енергетске заједнице Југоисточне Европе, 
односно одговарајућих препорука, активности су проширене и на 
сектор нафте, социјална питања и енергетску статистику. У 
том смислу, Регулаторна комисија ће и даље, у сарадњи са 
Министарством енергетике и рударства Републике Српске, 
Министарством за спољну трговину и економске односе Босне и 
Херцеговине, Државном регулаторном комисијом за електричну 




