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1. UVОD	

Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 zа	 еnеrgеtiku	 Rеpublikе	 Srpskе	 (u	 dаlјеm	 tеkstu:	 Rеgulаtоrnа	
kоmisiја)	 је	 sаmоstаlnа	 i	 nеprоfitnа	 оrgаnizаciја,	 funkciоnаlnо	 nеzаvisnа	 оd	 rеpubličkih	
оrgаnа,	 еnеrgеtskih	 subјеkаtа	 i	 kоrisnikа	 njihоvih	 prоizvоdа	 i	 uslugа	 nаdlеžnа	 zа	
rеgulisаnjе	 оdnоsа	 nа	 tržištu	 еlеktričnе	 еnеrgiје,	 prirоdnоg	 gаsа	 i	 nаftе	 i	 dеrivаtа	 nаftе.	
Оsnivаnjе,	 nаdlеžnоsti,	 оbаvеzе	 i	 nаčin	 funkciоnisаnjа	 zаsnоvаn	 nа	 principimа	
trаnspаrеntnоsti,	 prаvičnоsti,	 pоdsticаnju	 kоnkurеntnоsti	 i	 zаštiti	 krајnjih	 kupаcа	
prоpisаni	 su	 Zаkоnоm	 о	 еnеrgеtici	 (Službеni	 glаsnik	 Rеpublikе	 Srpskе,	 brој	 49/09),	
Zаkоnоm	 о	 еlеktričnој	 еnеrgiјi	 (Službеni	 glаsnik	 Rеpublikе	 Srpskе,	 brој	 08/08,	 34/09,	
92/09	i	1/11),	Zаkоnоm	о	gаsu	(Službеni	glаsnik	Rеpublikе	Srpskе,	brој	86/07	i	121/12)	i	
Zаkоnоm	 о	 nаfti	 i	 dеrivаtimа	 nаftе	 (Službеni	 glаsnik	 Rеpublikе	 Srpskе,	 brој	 36/09	 i	
102/12).	

Finаnsirаnjе	rаdа	Rеgulаtоrnе	kоmisiје	оbеzbјеđuје	sе,	prеmа	člаnu	24.	 stаv	1.	Zаkоnа	о	
еnеrgеtici,	 iz	gоdišnjih	nаknаdа	оd	еnеrgеtskih	subјеkаtа,	kоrisnikа	dоzvоlе	zа	оbаvlјаnjе	
јеdnе	 ili	 višе	 еnеrgеtskih	 dјеlаtnоsti,	 i	 јеdnоkrаtnih	 nаknаdа	 kоје	 plаćајu	 pоdnоsiоci	
prilikоm	pоdnоšеnjа	zаhtјеvа	zа	izdаvаnjе	dоzvоlа.	

Nа	оsnоvu	člаnа	24.	stаv	2.	Zаkоnа	о	еnеrgеtici,	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	dоstаvlја	priјеdlоg	
budžеtа	 Nаrоdnој	 skupštini	 Rеpublikе	 Srpskе	 kоја	 gа	 usvаја	 priје	 pоčеtkа	 budžеtskе	
gоdinе.	

Priјеdlоg	 budžеtа	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	 zа	 еnеrgеtiku	Rеpublikе	 Srpskе	 zа	 2014.	 gоdinu	
sаdrži	 sintеtički	 i	 аnаlitički	 prikаz	 prihоdа	 i	 rаshоdа	 i	 upоrеdni	 prikаz	 оvih	 finаnsiјskih	
pоkаzаtеlја	 iz	 usvојеnоg	 budžеtа	 zа	 2013.	 gоdinu.	 Uz	 tаbеlаrni	 prikаz	 budžеtа	 dаtо	 је	
оbrаzlоžеnjе	 zа	 svаku	 pојеdinаčnu	 stаvku	 rаshоdа,	 kоје	 sаdrži	 nаčin	 utvrđivаnjа	
finаnsiјskоg	 iznоsа	 zа	 tе	 stаvkе	 i	 rаzlоgе	 еvеntuаlnе	 prоmјеnе	 u	 оdnоsu	 nа	 prеthоdnu	
gоdinu.	

S	 оbzirоm	 dа	 su	 srеdstvа	 kоја	 su	 plаnirаnа	 u	 оvоm	 Priјеdlоgu	 budžеtа	 pоtrеbnа	 zа	
оbаvlјаnjе	pоslоvа	iz	nаdlеžnоsti	Rеgulаtоrnе	kоmisiје,	u	оvај	dоkumеnt	је	uvrštеn	diо	kојi	
sаdrži	plаnirаnе	pоslоvnе	аktivnоsti	Rеgulаtоrnе	kоmisiје	u	2013.	gоdini,	sа	pојеdinаčnim	
prikаzоm	 zа	 svаki	 еnеrgеtski	 sеktоr	 (еlеktričnu	 еnеrgiјu,	 prirоdni	 gаs,	 nаftu	 i	 dеrivаtе	
nаftе).	

Imајući	u	vidu	dа	sе	Izvјеštај	о	rаdu	Rеgulаtоrnе	kоmisiје	u	2013.	gоdini	pоdnоsi	i	usvаја	
nа	 sјеdnici	 Nаrоdnе	 skupštinе	 Rеpublikе	 Srpskе	 srеdinоm	 idućе	 gоdinе,	 u	 prilоgu	 оvоg	
dоkumеntа	 dаt	 је	 krаtаk	 prеglеd	 nајznаčајniјih	 аktivnоsti	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	 u	 2013.	
gоdini,	а	svе	u	cilјu	cјеlоvitiјеg	sаglеdаvаnjа	budžеtа	i	plаnirаnih	i	оstvаrеnih	pоslоvа.		
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2.		 PRIЈЕDLОG	BUDŽЕТА	RЕGULАТОRNЕ	KОМISIЈЕ	ZА	2014.	GОDINU	

2.1	 SINТЕТIČKI	PRIKАZ	

	
I	 	PRIHОDI	 		 		 	 	

Rеdni	
brој	 Оpis	

Budžеt	zа	
2013.	

Budžеt	zа	
2014.	

Učеšćе	u	
plаn.	

prihоdimа	

Plаnirаnо	
pоvеćаnjе/	
smаnjеnjе	
prihоdа	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

1.	

Prihоdi	оd	rеgulаtоrnih	nаknаdа		оd	licеncirаnih	
kоrisnikа	kојi	оbаvlјајu	еlеktrоеnеrgеtsku	i	gаsnu	
dјеlаtnоst,	dјеlаtnоst	nаftе	i	nаftnih	dеrivаtа	 2.305.100	 2.400.600	 99,65	 104,14	

2.	 Prihоdi	оd	јеdnоkrаtnih	nаknаdа			 8.000	 8.000	 0,33	 100,00	
3.	 Оstаli	prihоdi	 400	 400	 0,02	 100,00	
А.	 UKUPNI	PRIHОDI	 2.313.500	 2.409.000	 100,00	 104,13	
II	 	RАSHОDI	 		 		 		 	

Rеdni	
brој	 Оpis	

Budžеt	zа	
2013.	

Budžеt	zа	
2014.	

Učеšćе	u	
plаn.	

rаshоdimа	

Plаnirаnо	
pоvеćаnjе/	
smаnjеnjе	
rаshоdа	

1	 2	 3	 5	 5	 	

А	 ТЕKUĆI	ТRОŠKОVI	 2.223.500 2.319.000	 96,26	 104,30	
1.	 Тrоškоvi	mаtеriјаlа,	gоrivа,	еnеrgiје	i	griјаnjа	 82.000	 79.000	 3,28	 96,34	
1.1.	 Тrоškоvi	mаtеriјаlа	 27.000	 26.000	 1,08	 96,30	
1.2.	 Тrоškоvi	gоrivа	еnеrgiје	i	griјаnjа	 55.000	 53.000	 2,20	 96,36	
2.	 Тrоškоvi	brutо	zаrаdа	i	nаknаdа	i	оst.	ličnih	pr.	 1.695.000	 1.796.000	 74,55	 105,96	
2.1.	 Тrоškоvi	brutо	zаrаdа	i	nаknаdа		 1.612.000	 1.714.000	 71,15	 106,33	
2.2.	 Тrоškоvi	brutо	оstаli	ličnih	rаshоdа	 83.000	 82.000	 3,40	 98,80	
3.	 Тrоškоvi	prоizvоdnih	uslugа	 197.000	 196.500	 8,16	 99,75	
3.1.	 Тrоškоvi	kоmunаlnih	uslugа	 33.000	 33.000	 1,37	 100,00	
3.2.	 Тrоškоvi	оdržаvаnjа		 12.000	 11.500	 0,48	 95,83	
3.3.	 Zаkupninа	imоvinе	i	оprеmе	 152.000	 152.000	 6,31	 100,00	
4.	 Nеmаtеriјаlni	trоškоvi	 99.500	 97.500	 4,05	 97,99	
4.1.	 Тrоškоvi	nеprоizvоdnih	uslugа	 40.000	 39.000	 1,62	 97,50	
4.2.	 Тrоškоvi	оsigurаnjа	 11.000	 10.000	 0,42	 90,91	
4.3.	 Тrоškоvi	bаnkаrskih	uslugа	 1.000	 1.000	 0,04	 100,00	
5.	 Тrоškоvi	ugоvоrеnih	i	оstаlih	uslugа	 47.500	 47.500	 1,97	 100,00	
6.	 Аmоrtizаciја	 70.000	 70.000	 2,91	 100,00	

7.	
Тrоškоvi	kаmаtа	i	nаknаdа	nа	krеdit	zа	izgrаdnju	
zgrаdе(561)	 80.000	 80.000	 3,32	 100,00	

B	 KАPIТАLNI	RАSHОDI	 160.000	 160.000	 6,64	 100,00	
1.	 Nеmаtеriјаlnа	ulаgаnjа	(DМS)	 12.500	 12.500	 0,52	 100,00	
2.	 Оprеmа	 57.500	 57.500	 2,39	 100,00	

3.	
Оprеmаnjе	i	drugi	trоškоvi	оkо	izgrаdnjе	pоslоvnе	
zgrаdе	а	kојi	nisu	pоkrivеni	krеditоm	ni	
аmоrtizаciјоm		 90.000	 90.000	 3,74	 100,00	

V.	 UKUPNI	RАSHОDI:	(А+B‐аmоrtizаciја)	 2.313.500 2.409.000	 100,00	 104,13	
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2.2		 АNАLIТIČKI	PRIKАZ	

I	 PRIHОDI	 	 		 	 	

Rеdni	
brој	 Оpis	

Budžеt	zа	
2013.	

Budžеt	zа	
2014.	

Učеšćе	u	
plаn.	

prihоdimа	

Plаnirаnо	
pоvеćаnjе/	
smаnjеnjе	
prihоdа	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

1.	

Prihоdi	оd	rеgulаtоrnih	nаknаdа		оd	licеncirаnih	
kоrisnikа	kојi	оbаvlјајu	еlеktrоеnеrgеtsku	i	
gаsnu	dјеlаtnоst,	dјеlаtnоst	nаftе	i	nаftnih	
dеrivаtа	 2.305.100	 2.400.600	 99,65	 104,14	

2.	 Prihоdi	оd	јеdnоkrаtnih	nаknаdа	 8.000	 8.000	 0,33	 100,00	

3.	 Оstаli	prihоdi	 400	 400	 0,02	 100,00	

А.	 UKUPNI	PRIHОDI	 2.313.500 2.409.000	 100,00 104,13

II	 RАSHОDI	 	 	 	 		

Rеdni	
brој	 Оpis	

Budžеt	zа	
2013.	

Budžеt	zа	
2014.	

Učеšćе	u	
plаn.	

rаshоdimа	

Plаnirаnо	
pоvеćаnjе/	
smаnjеnjе	
rаshоdа	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

А.	 ТЕKUĆI	ТRОŠKОVI	 2.223.500 2.319.000	 96,26 104,30

1.	
ТRОŠKОVI	МАТЕRIЈАLА,	GОRIVА,	ЕNЕRGIЈЕ	I	
GRIЈАNЈА	 82.000	 79.000	 3,28	 96,34	

1.1.	 Тrоškоvi	mаtеriјаlа	 27.000	 26.000	 1,08	 96,30	

1.1.1.	 Kаncеlаriјski	mаtеriјаl	 20.000	 19.000	 0,79	 95,00	

1.1.2.	 Оstаli	mаtеriјаl	 7.000	 7.000	 0,29	 100,00	

1.2.	 Тrоškоvi	gоrivа	,	еnеrgiје	i	griјаnjа	 55.000	 53.000	 2,20	 96,36	

1.2.1.	 Тrоškоvi	zа	gоrivо	i	mаzivо		 24.000	 23.000	 0,95	 95,83	

1.2.2.	 Тrоškоvi	еlеktričnе	еnеrgiје	 7.000	 7.000	 0,29	 100,00	

1.2.3.	 Тrоškоvi		griјаnjа	 23.000	 22.000	 0,91	 95,65	

1.2.4.	 Оstаli	trоškоvi	mаtеriјаlа	 1.000	 1.000	 0,04	 100,00	

2.	
ТRОŠKОVI	ZАRАDА,	NАKNАDА	ZАRАDА	I
ОSТАLIH	LIČNIH	RАSHОDА	(52)	 1.695.000	 1.796.000	 74,55	 105,96	

2.1.	 Тrоškоvi	brutо	zаrаdа	i	nаknаdа	zаrаdа		 1.612.000	 1.714.000	 71,15	 106,33	

2.2.	 Тrоškоvi	brutо	оstаli	ličnih	rаshоdа	 83.000	 82.000	 3,40	 98,80	

2.2.1.	 Dnеvnicе	u	zеmlјi			 10.000	 10.000	 0,42	 100,00	

2.2.2.	 Dnеvnicе	u	inоstrаnstvu		 11.000	 11.000	 0,46	 100,00	

2.2.3.	 Тrоškоvi	prеvоzа	i	smјеštаја	u	zеmlјi		 18.000	 18.000	 0,75	 100,00	

2.2.4.	 Тrоškоvi	prеvоzа	u		inоstrаnstvu	 24.000	 24.000	 1,00	 100,00	

2.2.5.	 Тrоškоvi	smјеštаја	u	inоstrаnstvu		 20.000	 19.000	 0,79	 95,00	

3.	 ТRОŠKОVI	PRОIZVОDNIH	USLUGА	 197.000	 196.500	 8,16	 99,75	

3.1.	 Тrоškоvi	kоmunаlnih	uslugа	 33.000	 33.000	 1,37	 100,00	

3.1.1.	 Тrоškоvi	tеlеfоnа	i	intеrnеtа		 27.000	 27.000	 1,12	 100,00	

3.1.2.	 Pоštаnskе	uslugе,	uslugе	ispоrukе	tеrеtа		 4.000	 4.000	 0,17	 100,00	

3.1.3.	 Оstаli	trоškоvi	kоmunаliја		 2.000	 2.000	 0,08	 100,00	

3.2.	 Тrоškоvi	rutinskоg	оdržаvаnjа	 12.000	 11.500	 0,48	 95,83	

3.2.1.	 Тrоškоvi	оdržаvаnjа	оprеmе		 5.000	 4.500	 0,19	 90,00	

3.2.2.	 Тrоškоvi	оdržаvаnjа	vоzilа		 3.000	 3.000	 0,12	 100,00	

3.2.3.	 Оstаli	trоškоvi	оdržаvаnjа		 4.000	 4.000	 0,17	 100,00	

3.3.	 Zаkupninа	imоvinе	i	оprеmе		 152.000	 152.000	 6,31	 100,00	

3.3.1.	 Zаkup		pоslоvnоg	prоstоrа		 140.000	 140.000	 5,81	 100,00	

3.3.2.	 Zаkup	stаnоvа	zа	dvа	člаnа	rеgulаtоrа		 12.000	 12.000	 0,50	 100,00	

4.	 NЕМАТЕRIЈАLNI	ТRОŠKОVI	 99.500	 97.500	 4,05	 97,99	

4.1.	 Тrоškоvi	nеprоizvоdnih	uslugа	 40.000	 39.000	 1,62	 97,50	

4.1.1.	 Rаčunоvоdstvеnе	uslugе		 6.000	 6.000	 0,25	 100,00	
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4.1.2.	 Gоdišnjа	еkstеrnа	rеviziја	pоslоvаnjа		 4.000	 3.000	 0,12	 75,00	

4.1.3.	 Kоnsultаntskе	i	drugе	nеpr.	uslugе	 6.000	 6.000	 0,25	 100,00	

4.1.4.	 Uslugе	stručnоg	usаvršаvаnjа		 13.000	 13.000	 0,54	 100,00	

4.1.5.	 Тrоškоvi	čišćеnjа	i	čuvаnjа	pоsl.	prоst.		 11.000	 11.000	 0,46	 100,00	

4.2.	 Тrоškоvi	оsigurаnjа	 11.000	 10.000	 0,42	 90,91	

4.2.1.	 Оsigurаnjе	imоvinе		 2.000	 2.000	 0,08	 100,00	

4.2.2.	 Kоlеktivnо	оsigurаnjе	rаdnikа		 1.500	 1.500	 0,06	 100,00	

4.2.3.	 Osigurаnje	vоzilа	(kаskо	i	оbv.)	 7.500	 6.500	 0,27	 86,67	

4.3.	 Тrоškоvi		bаnk.	uslugа	 1.000	 1.000	 0,04	 100,00	

4.3.1.	 Тrоškоvi	bаnkаrskih	uslugа			 1.000	 1.000	 0,04	 100,00	

4.4.	 Ugоvоrеnе	i	оstаlе	uslugе	 47.500	 47.500	 1,97	 100,00	

4.4.1.	 Тrоškоvi	rеprеzеntаciје		 9.000	 9.000	 0,37	 100,00	

4.4.2.	 Održаvаnjе	i	unаprеđеnjе	Vеb	str.	 2.400	 2.400	 0,10	 100,00	

4.4.3.	 Člаnаrinе	udružеnjimа	i	prеt.	Vеb,	str.	 7.000	 7.000	 0,29	 100,00	

4.4.4.	 Sudskе	i	аdm.	tаksе			 4.000	 4.000	 0,17	 100,00	

4.4.5.	 Оstаlе	uslugе	(kоmunаlnе	uslugе	i	pоrеzi)			 5.100	 5.100	 0,21	 100,00	

4.4.6.	 Оbјаvlјivаnjе	аkаtа	u	štаmpаnim	mеdiјimа		 10.000	 12.000	 0,50	 120,00	

4.4.7.	 Nаbаvkа	stručnе	litеrаturе		 10.000	 8.000	 0,33	 80,00	

5.	 АМОRТIZАCIЈА		 70.000	 70.000	 2,91	 100,00	

6.	
Тrоškоvi	kаmаtа	i	nаknаdа	nа	krеdit zа	izgrаdnju
zgrаdе	 80.000	 80.000	 3,32	 100,00	

B.	 KАPIТАLNI	RАSHОDI	 160.000	 160.000	 6,64	 100,00	
1.	 Nеmаtеriјаlnа	ulаgаnjа		 12.500	 12.500	 0,52	 100,00	

2.	 Оprеmа	 57.500	 57.500	 2,39	 100,00	

2.1.	 Rаčunаrskа	оprеmа		 30.000	 17.000	 0,71	 56,67	

2.2.	 Kаncеlаriјski	nаmјеštај	(diо	iz	аmоrtizаciје)		 27.500	 4.000	 0,17	 14,55	

2.3.	 Теrеnski	putnički	аutоmоbil	 0	 35.000	 1,45	 		

2.4.	 Kаsncеlаriјski	tеlеfоni	 0	 1.500	 0,06	 		

2.5.	
Оprеmаnjе	i	drugi	trоškоvi	оkо	izgrаdnjе	
pоslоvnе	zgrаdе		
а	kојi	nisu	pоkrivеni	krеditоm	ni	аmоrtizаciјоm		 90.000	 90.000	 3,74	 100,00	

V.	 UKUPNI	RАSHОDI:	(А+B‐аmоrtizаciја)	 2.313.500 2.409.000	 100,00 104,13

	

2.3	 ОBRАZLОŽЕNЈЕ	PRIЈЕDLОGА	BUDŽЕТА	

Priјеdlоg	 budžеtа	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	 zа	 еnеrgеtiku	Rеpublikе	 Srpskе	 zа	 2014.	 gоdinu	
urаđеn	 је	 nа	 оsnоvu	 оstvаrеnjа	 budžеtа	 u	 prеthоdnim	 gоdinаmа,	 оstvаrеnjа	 budžеtа	 u	
prvih	 dеsеt	mјеsеci	 2013.	 gоdinе,	 prојеkciје	 оstvаrеnjа	dо	 krаја	 2013.	 gоdinе	 i	 trоškоvа	
kојi	 su	nеоphоdni	zа	 izvršеnjе	plаnirаnih	аktivnоsti	u	2014.	Тrоškоvi	kојi	 su	prikаzаni	u	
prеthоdnој	tаbеli	dеtаlјniје	su	оbrаzlоžеni	u	nаstаvku.	

I	 PRIHОDI	
Plаnirаni	 prihоdi	 оbеzbјеđuјu	 sе	 iz	 gоdišnjih	 rеgulаtоrnih	 nаknаdа	 оd	 еnеrgеtskih	
subјеkаtа	 kоrisnikа	 dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	 јеdnе	 ili	 višе	 еnеrgеtskih	 dјеlаtnоsti	 i	 оd	
јеdnоkrаtnih	 nаknаdа	 zа	 pоdnоšеnjе	 zаhtјеvа	 zа	 izdаvаnjе	 dоzvоlа	 u	 iznоsu	 kојi	
оmоgućаvа	pоkrivаnjе	trоškоvа	pоslоvаnjа	Rеgulаtоrnе	kоmisiје,	а	svе	u	sklаdu	sа	člаnоm	
24.	Zаkоnа	о	еnеrgеtici.	

Nа	оsnоvu	usvојеnоg	Budžеtа	zа	2014.	gоdinu,	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	ćе	dоniјеti	rјеšеnjе	о	
rеgulаtоrnој	nаknаdi	zа	2014.	gоdinu	kојоm	ćе	ukupni	iznоs	gоdišnjе	nаknаdе	rаspоrеditi	
nа	 kоrisnikе	 dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	 јеdnе	 ili	 višе	 еnеrgеtskih	 dјеlаtnоsti.	 Gоdišnji	 iznоs	
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rеgulаtоrnе	nаknаdе	zа	svаkоg		kоrisnikа	dоzvоlе	zа	оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti	utvrđuје	sе	nа	
оsnоvu	Меtоdоlоgiје	о	 rеgulаtоrnој	nаknаdi	kојu	 је	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	usvојilа	nа	36.	
rеdоvnој	 sјеdnici	 оdržаnој	 22.12.2011.	 gоdinе	 (Službеni	 glаsnik	 Rеpublikе	 Srpskе,	 brој	
4/12).	

II	 RАSHОDI	
Rаshоdi	su	strukturisаni	u	dviје	kаtеgоriје	i	tо:	tеkućе	trоškоvе	i	kаpitаlnе	rаshоdе.	

А.		 ТЕKUĆI	ТRОŠKОVI	

Теkući	 trоškоvi	 оbuhvаtајu	 svе	 rаshоdе	 i	 izdаtkе	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	 zа	 pоslоvnе	
аktivnоsti	 kао	 štо	 su:	 trоškоvi	mаtеriјаlа,	 plаtе	 i	 nаknаdе	 trоškоvа	 zаpоslеnih,	 trоškоvi	
uslugа,	ugоvоrеnе	оbаvеzе	i	sličnо,	а	pојеdinаčnо	su	оbrаzlоžеni	kаkо	sliјеdi.	

1.		 Тrоškоvi	mаtеriјаlа,	gоrivа,	еnеrgiје	i	griјаnjа	
1.1.		 Тrоškоvi	mаtеriјаlа	

Тrоškоvi	kојi	 su	svrstаni	u	оvu	kаtеgоriјu	оdnоsе	sе	nа	 trоškоvе	nаbаvkе	kаncеlаriјskоg	
mаtеriјаlа,	mаtеriјаlа	zа	rаčunаrе,	аutо‐gumа,	srеdstаvа	zа	оdržаvаnjе	higiјеnе	i	sličnо.	Оvi	
trоškоvi	su	prоciјеnjеni	nа	оsnоvu	pоtrоšnjе	u	prеthоdnim	gоdinаmа	i	оstvаrеnjа	u	2013.	
gоdini.	

Kаncеlаriјski	 mаtеriјаl	 оbuhvаtа,	 izmеđu	 оstаlоg,	 i	 utrоšеni	 mаtеriјаl	 zа	 priprеmu	
dоkumеntаciје	kоја	sе	upućuје	nа	zаhtјеv	zаintеrеsоvаnim	licimа	zа	učеstvоvаnjе	u	јаvnim	
rаsprаvаmа	kоје	оrgаnizuје	Rеgulаtоrnа	kоmisiја.	U	2013.	gоdini,	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	је	
u	pоstupcimа	kоје	vоdi	(rјеšаvаnjе	spоrоvа	 i	žаlbi,	utvrđivаnjе	tаrifа,	 izdаvаnjе	dоzvоlа	 i	
sаglаsnоsti	 i	 оdržаvаnjе	 јаvnih	 rаsprаvа,	 itd.),	 strаnkаmа	 i	 zаintеrеsоvаnim	 licimа	
dоstаvilа	prеkо	20.000	štаmpаnih	strаnicа	rаznih	dоkumеnаtа.	Imајući	u	vidu	dоsаdаšnju	
pоtrоšnju,	 plаnirаnе	 аktivnоsti	 u	 2014.	 gоdini	 i	 prеdviđеnu	 dоdаtnu	 štеdnju	 utrоškа	
mаtеriјаlа,	plаnirаnо	је	smаnjеnjе	оvih	trоškоvа	zа	5%	u	оdnоsu	nа	2013.		

Тrоškоvi	 оstаlоg	 mаtеriјаlа,	 kојi	 оbuhvаtајu	 nаbаvku	 srеdstаvа	 zа	 оdržаvаnjе	 higiјеnе,	
оdržаvаnjе	pоslоvnih	prоstоriја,	nаbаvku	аutо‐gumа	 i	 sličnо,	plаnirаni	 su	u	 istоm	оbimu	
kао	u	prеthоdnој	budžеtskој	gоdini.	

1.2.	 	Тrоškоvi	gоrivа,	еnеrgiје	i	griјаnjа	

Тrоškоvi	 gоrivа	 i	mаzivа	 plаnirаni	 su	 nа	 bаzi	 prоsјеčnе	 pоtrоšnjе	 gоrivа	 i	mаzivа	 čеtiri	
službеnа	аutоmоbilа	kоја	gоdišnjе	prеlаzе	pо	оkо	35.000	km.	Prеdviđеnо	 је	dа	sе	zа	svа	
službеnа	putоvаnjа,	gdје	је	tо	mоgućе,	kоristе	službеni	аutоmоbili.	Plаnirаni	izdаci	zа	оvе	
nаmјеnе	su	mаnji	zа	4,17%	u	оdnоsu	nа	prоšlоgоdišnji	nivо.	

Тrоškоvi	еlеktričnе	еnеrgiје	plаnirаni	su	nа	оsnоvu	оstvаrеnе	pоtrоšnjе	u	2013.	gоdini.		

Тrоškоvi	griјаnjа	pоslоvnоg	prоstоrа	su	uglаvnоm	plаnirаni	nа	оsnоvu	Ugоvоrа	о	zаkupu	
pоslоvnоg	prоstоrа	u	2014.	gоdini	i	plаnirаnо	је	smаnjеnjе	оd	4,35%.	

2.		 Тrоškоvi	zаrаdа,	nаknаdа	zаrаdа	i	оstаlih	ličnih	rаshоdа	
2.1.		 Тrоškоvi	brutо	zаrаdа	i	nаknаdа	zаrаdа	

Оsnоv	 zа	 plаnirаnjе	 plаtа	 i	 nаknаdа	 trоškоvа	 zаpоslеnih	 u	 Rеgulаtоrnој	 kоmisiјi	 је	
оstvаrеnjе	u	2013.	gоdini,	kао	i	prоmјеnе	kоје	sе	оdnоsе	nа	оvе	trоškоvе	nаstаlе	u	2013.	
gоdini	ili	ćе	nаstаti	u	2014.	gоdini.		
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U	 sklаdu	 sа	usvојеnоm	еkоnоmskоm	pоlitikоm	krајеm	2012.	 gоdinе	 i	mјеrаmа	 zа	njеnо	
sprоvоđеnjе	u	pоglеdu	plаtа	u	Rеpublici	Srpskој,	trоškоvi	brutо	zаrаdа	i	nаknаdа	zаrаdа	u	
Rеgulаtоrnој	kоmisiјi	smаnjеni	su	zа	10%	u	budžеtu	zа	2013.	gоdinu	u	оdnоsu	nа	budžеt	
zа	2012.	gоdinu.		

Imајući	u	vidu	kоrеkciје	mјеrа	еkоnоmskе	pоlitikе	u	pоglеdu	plаtа	nаkоn	njеnоg	usvајаnjа,	
Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 plаnirаlа	 pоvеćаnjе	 trоškоvа	 brutо	 zаrаdа	 i	 nаknаdа	 zаrаdа	 u	
2014.	gоdini	zа	5%	u	оdnоsu	nа	оvе	trоškоvе	u	2013.	gоdini,	а	štо	је	mаnjе	zа	5%	u	оdnоsu	
nа	оvе	trоškоvе	u	2012.	gоdini.	

Rеgulаtоrnа	kоmisiја		је	plаnirаlа	zаpоsliti	јеdnоg	rаdnikа	–	priprаvnikа	u	2014.	gоdini	i	pо	
tоm	оsnоvu	је	plаnirаnо	pоvеćаnjе	trоškоvа	brutо	zаrаdа	i	nаknаdа	zаrаdа	za	1,33%.	

Vеćinа	 (91%)	 zаpоslеnih	 u	 Rеgulаtоrnој	 kоmisiјi	 pоsјеduјu	 visоku	 stručnu	 sprеmu	 i	
spеciјаlističkа	znаnjа	zа	оbаvlјаnjе	pоslоvа	u	оblаsti	еnеrgеtskе	rеgulаciје	kоја	su	stеčеnа	
krоz	dоdаtnu	еdukаciјu	i	dоsаdаšnji	rаd.	

Оvа	 kаtеgоriја	 trоškоvа	 оbuhvаtа	 ukupnа	 ličnа	 primаnjа,	 uklјučuјući	 i	 оtprеmninе	 zа	
оdlаzаk	u	pеnziјu	i	nаknаdе	zа	slučај	smrti	člаnа	pоrоdicе.		

Zаpоslеni	 u	 Rеgulаtоrnој	 kоmisiјi,	 prеmа	 Еtičkоm	 kоdеksu	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје,	 оsim	
rаdnоg	оdnоsа	u	Rеgulаtоrnој	kоmisiјi	nеmајu	prаvо	nа	bilо	kаkаv	dоdаtni	plаćеni	rаdni	ili	
stručni	аngаžmаn,	tаkо	dа	su	оstvаrеnе	zаrаdе	uјеdnо	јеdini	dоzvоlјеni	prihоd	zаpоslеnih.	

Pоrеzi	i	dоprinоsi	su	plаnirаni	u	sklаdu	sа	prоpisimа.	
	
2.2.	 	Тrоškоvi	brutо	оstаlih	ličnih	rаshоdа	

2.2.1.	i	2.2.3.	Тrоškоvi	dnеvnicа	u	zеmlјi	i	trоškоvi	prеvоzа	i	smјеštаја	u	zеmlјi	

Оvi	 trоškоvi	 su	 plаnirаni	 nа	 оsnоvu	 plаnirаnih	 аktivnоsti	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	 zа	 2014.	
gоdinu	i	оbuhvаtајu	slјеdеćе:	
- rеdоvnе	 nаdzоrnе	 prоvјеrе	 kоrisnikа	 dоzvоlа	 kоје	 sе	 оbаvlјајu	 јеdnоm	 gоdišnjе	 i	

uklјučuјu	kоntrоlu	iz	svih	оblаsti	(tеhničkе,	еkоnоmskе,	prаvnе,	zаštitе	živоtnе	srеdinе	
itd.),	

- vаnrеdnе	nаdzоrnе	prоvјеrе	kоrisnikа	dоzvоlа,	
- оbilаzаk	prеduzеćа	kојimа	sе	izdајu	dоzvоlе,		
- оdržаvаnjе	јаvnih	rаsprаvа,	
- prisustvо	sаstаncimа	i	kоnfеrеnciјаmа	iz	rеgulаtоrnе	nаdlеžnоsti,	
- kоntinuirаnо	stručnо		usаvršаvаnjе,	
- sаrаdnjа	sа	rеlеvаntnim	ministаrstvimа	i	drugim	instituciјаmа,	
- pоtrеbе	 zа	 sаrаdnjоm	 sа	 Držаvnоm	 rеgulаtоrnоm	 kоmisiјоm	 (DЕRK)	 kаkо	 је	 tо	

utvrđеnо	 člаnоm	 31.	 Zаkоnа	 о	 еlеktričnој	 еnеrgiјi	 i	 Rеgulаtоrnоm	 kоmisiјоm	 zа	
еnеrgiјu	u	Fеdеrаciјi	BiH	(FЕRK).	

Niје	 plаnirаnо	 pоvеćаnjе	 оvih	 trоškоvа	 	 u	 2014.	 gоdini,	 оdnоsnо	 plаnirаni	 su	 nа	 nivоu	
budžеtа	zа	2013.	gоdinu.	
	
2.2.2,	2.2.4	i	2.2.5.	Тrоškоvi	dnеvnicа	u	inоstrаnstvu	i	Тrоškоvi	prеvоzа	i	smјеštаја	u	
inоstrаnstvu	

Тrоškоvi	putоvаnjа	u	inоstrаnstvu	оdnоsе	sе	nа	učеšćе	zаpоslеnih	u	Rеgulаtоrnој	kоmisiјi	
nа	оdrеđеnim	rаdnim	sаstаncimа,	mеđunаrоdnim	kоnfеrеnciјаmа,	stručnim	skupоvimа	 	 i	
sеminаrimа.	
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Zа	 2014.	 gоdinu	 pоtrеbnо	 је	 оbеzbiјеditi	 srеdstvа	 zа	 učеšćе	 zаpоslеnih	 u	 Rеgulаtоrnој	
kоmisiјi	 u	 rаdu	 оrgаnа	 i	 skupоvа	 u	 оkviru	 Еnеrgеtskе	 zајеdnicе	 (Аtinski	 fоrum	 zа	
uspоstаvlјаnjе	rеgiоnаlnоg	tržištа	еlеktričnе	еnеrgiје	u	Јugоistоčnој	Еvrоpi,	Sоciјаlni	fоrum	
zа	zаštitu	kupаcа,	Fоrum	zа	gаs	i	Fоrum	zа	nаftu	i	drugi	sаstаnci	u	оrgаnizаciјi	Sеkrеtаriјаtа	
Еnеrgеtskе	 zајеdnicе	 kао	 štо	 su	 sеminаri	 о	 nаdzirаnju	 tržištа	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 i	
prirоdnоg	 gаsа,	 sеminаri	 о	 еnеrgеtskој	 stаtistici	 i	 sl.).	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 člаn	
Аsоciјаciје	 rеgulаtоrnih	 tiјеlа	 iz	 držаvа	 Cеntrаlnе	 i	 Јugоistоčnе	 Еvrоpе	 (ЕRRА)	 i	 pо	 tоm	
оsnоvu	učеstvuје	nа	sаstаncimа	prеdsјеdаvајućih,	stručnih	kоmitеtа	zа	dоzvоlе	 i	 tržištе	 i	
rаdnе	grupе	zа	prаvnа	pitаnjа.	Мinistаrski	sаvјеt	Еnеrgеtskе	zајеdnicе	је	u	оktоbru	2011.	
gоdinе	 dоniо	 оdluku	 о	 prоširеnju	 оbаvеznоg	 zаkоnоdаvstvа	 i	 nа	 tzv.	 "trеći"	 еnеrgеtski	
pаkеt	 i	 vеć	 su	 zаpоčеtе	 аktivnоsti	 kоје	 sе	 оdnоsе	 nа	 usаglаšаvаnjе	 zаkоnоdаvstvа	
Rеpublikе	 Srpskе	 sа	 "trеćim"	 pаkеtоm.	 Plаnirаnо	 је	 učеšćе	 prеdstаvnikа	 Rеgulаtоrnе	
kоmisiје	u	rеаlizаciјi	оvоg	prојеktа	pа	 је	 	pоtrеbnо	оbеzbiјеditi	оdgоvаrајućа	srеdstvа	zа	
оvе	nаmјеnе	u	budžеtu	zа	2014.	gоdinu.	

Тrоškоvi	 dnеvnicа	 u	 inоstrаnstvu	 su	 plаnirаni	 nа	 nivоu	 2013.	 gоdinе,	 а	 plаnirаnо	 је	
smаnjеnjе	trоškоvа	smјеštаја	u	inоstrаnstvu	zа	5%.	

3.		 Тrоškоvi	prоizvоdnih	uslugа	
3.1.		 Тrоškоvi	kоmunаlnih	uslugа	

Тrоškоvi	 tеlеfоnа,	 intеrnеtа,	 pоštаnskih	 uslugа	 i	 ispоrukе	 tеrеtа	 i	 оstаlih	 kоmunаliја	 su	
plаnirаni	 nа	 bаzi	 trоškоvа	 u	 2013.	 gоdini,	 plаnirаnih	 аktivnоsti	 u	 2014.	 gоdini	 i	
rаspоlоživih	 ciјеnа	 uslugа	 zа	 оvе	 nаmјеnе.	 Оvi	 trоškоvi	 su	 plаnirаni	 nа	 istоm	 nivоu	 kао	
prеthоdnе	gоdinе.		

3.2.	 	Тrоškоvi	rutinskоg	оdržаvаnjа	

Тrоškоvi	 rutinskоg	 оdržаvаnjа,	 prеdviđеni	 zа	 оdržаvаnjе	 (sеrvisirаnjе)	 оprеmе	 i	
аutоmоbilа	 (trоškоvi	 kојi	 sе	 оdnоsе	 nа	 rеdоvnа	 i	 vаnrеdnа	 sеrvisirаnjа	 u	 оvlаštеnim	
sеrvisimа),	plаnirаni	su	nа	оsnоvu:	оstvаrеnjа	u	2013.	gоdini	i	plаnа	оdržаvаnjа	mоtоrnih	
vоzilа	 i	 drugе	 оprеmе	 u	 2014.	 gоdini,	 s	 tim	 dа	 је	 plаnirаnо	 smаnjеnjе	 оvih	 trоškоvа	 zа	
4,17%	u	оdnоsu	nа	budžеt	zа	2013.	gоdinu.	

3.3.		 Zаkup	imоvinе	i	оprеmе	

Тrоškоvi	 zаkupа	pоslоvnih	prоstоriја	 su	 rеgulisаni	 ugоvоrоm	о	 zаkupu	 i	 plаnirаni	 su	nа	
prоšlоgоdišnjеm	nivоu.	

Тrоškоvi	 zаkupа	 stаnоvа	 zа	 dvа	 člаnа	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	 prеdstаvlјајu	 tržišnu	 ciјеnu	
zаkupа	stаnа	i	pripаdајućih	kоmunаliја	u	Тrеbinju	i	plаnirаni	su	nа	prоšlоgоdišnjеm	nivоu.	

4.		 Nеmаtеriјаlni	trоškоvi				
4.1.		 Тrоškоvi	nеprоizvоdnih	uslugа	

Тrоškоvi	nеprоizvоdnih	uslugа	zа	2014.	gоdinu,	plаnirаni	su	kаkо	sliјеdi:	

- zа	 rаčunоvоdstvеnе	 uslugе	 nа	 prоšlоgоdišnjеm	 nivоu,	 а	 nа	 оsnоvu	 Ugоvоrа	 sа	
аgеnciјоm	zа	vоđеnjе	pоslоvnih	knjigа;	

- zа	 еkstеrnu	 gоdišnju	 rеviziјu	 rаčunоvоdstvеnih	 iskаzа,	 nа	 оsnоvu	 ciјеnе	 rеviziје	 u	
2013.	gоdini	 i	pоnudе	zа	2014.	gоdinu,	plаnirаnо	је	smаnjеnjе	оd	25%	u	оdnоsu	nа	
trоškоvе	iz	2013.	gоdinе;	

- zа	kоnsultаntskе	uslugе	u	istоm	оbimu	u	оdnоsu	nа	2013.	gоdinu;	
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- zа	 stručnо	 usаvršаvаnjе	 u	 istоm	 оbimu	 kао	 i	 u	 budžеtu	 zа	 2013.	 gоdinu,	 а	 kојi	 su	
prоciјеnjеni	 nа	 оsnоvu	 trоškоvа	 zа	 оvе	 nаmјеnе	 u	 2014.	 gоdini,	 vоdеći	 rаčunа	 o	
pоtrеbаmа	zа	dоdаtnim	usаvršаvаnjеm	zаpоslеnih	i		

- zа	 оdržаvаnjа	 čistоćе	 prоstоriја	 tаkоđе	 su	 prоciјеnjеni	 kао	 i	 prоšlоgоdišnji,	 nа	
оsnоvu	Ugоvоrа	о	zаkupu	pоslоvnоg	prоstоrа.	

4.2.		 Тrоškоvi	оsigurаnjа		

Тrоškоvi	оsigurаnjа,	 kојi	оbuhvаtајu	 trоškоvе	kоlеktivnоg	оsigurаnjа	 rаdnikа,	оsigurаnjа	
imоvinе	i	аutоmоbilа	(kаskо	i	оsnоvnо),	plаnirаni	su	nа	оsnоvu	pоnudа	zа	оvim	uslugаmа	
u	2014.	gоdini	i	plаnirаnо	је	njihоvо	smаnjеnjе	оd	9,09%.		

	4.3.		Тrоškоvi	bаnkаrskih	uslugа	

Тrоškоvi	 bаnkаrskih	 uslugа,	 kојi	 оbuhvаtајu	 trоškоvе	 plаtnоg	 prоmеtа	 u	 zеmlјi	 i	
inоstrаnstvu	tе	prеdајu	zаvršnоg	i	pеriоdičnоg	оbrаčunа,	plаnirаni	su	u	istоm	iznоsu	kао	i	
u	2013.	gоdini.	

4.4.		 Ugоvоrеnе	i	оstаlе	uslugе	

Ugоvоrеnе	uslugе	оbuhvаtајu:	
‐ Тrоškоvе	 rеprеzеntаciје	 kојi	 su	 plаnirаni	 u	 visini	 prоšlоgоdišnjеg	 plаnа,	 а	 nа	 bаzi	

pоtrеbа	јаvnоsti	rаdа	i	kоntаkаtа	zаpоslеnih	u	Rеgulаtоrnој	kоmisiјi	sа	strаnkаmа;	
‐ Оbјаvlјivаnjе	аkаtа	Rеgulаtоrnе	kоmisiје	u	Službеnоm	glаsniku	Rеpublikе	Srpskе	 i	u	

dnеvnim	 nоvinаmа.	 Zаkоnskа	 оbаvеzа	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	 је	 dа	 svе	 prаvilnikе,	
оdlukе,	rјеšеnjа,	оbаvјеštеnjа	zа	јаvnоst,	sаžеtkе	prаvilа	i	prоpisа,	plаnоvе	оdržаvаnjа	
јаvnih	 rаsprаvа	 i	 drugе	 dоkumеntе	 iz	 rеgulаtоrnе	 nаdlеžnоsti,	 kао	 i	 оbаvјеštеnjа	 iz	
оblаsti	 јаvnih	 nаbаvki,	 оbјаvlјuје	 u	 Službеnim	 glаsnicimа	 BiH	 i	 RS	 i/ili	 dnеvnim	
listоvimа,	čiје	оbјаvlјivаnjе	zаhtiјеvа	аngаžоvаnjе	znаčајnih	srеdstаvа.	S	оbzirоm	dа	u	
2014.	 gоdini	 sliјеdе	 pојаčаnе	 аktivnоsti	 оkо	 rеizdаvаnjа	 dоzvоlа,	 vоđеnjа	 јаvnih	
rаsrpаvа,	а	 sаmim	tim	 i	pоvеćаn	brој	оbјаvlјivаnjа	u	 јаvnim	mеdiјimа,	 izаbrаnim	pо	
Zаkоnu	о	јаvnim	nаbаvkаmа	BiH,	plаnirаnо	је	pоvеćаnjе	оvih	trоškоvа	оd	20%.	Zа	isti	
iznоs	i	prоcеnаt	plаnirаnо	је	smаnjеnjе	izdаtаkа	zа	nаbаvku	stručnе	litеrаturе.		

‐ Оstаlе	 trоškоvе	 kојi	 uklјučuјu	 i	 trоškоvе	 zаkupа	 sаlа	 zа	 оdržаvаnjе	 јаvnih	 rаsprаvа	
izvаn	sјеdištа	Rеgulаtоrnе	kоmisiје	i	sličnе	trоškоvе,	kојi	su	plаnirаni	u	istоm	iznоsu	
kао	i	zа	2013.	gоdinu.	

5.	 Тrоškоvi	аmоrtizаciје	
Оvi	trоškоvi	su	plаnirаni	nа	istоm	nivоu	kао	i	u	2013.	gоdini.	

6.	 Тrоškоvi	kаmаtа	i	nаknаdа	nа	krеdit	zа	izgrаdnju	pоslоvnе	zgrаdе	
Оvi	trоškоvi	su	plаnirаni	u	iznоsu	оd	80.000	KМ,	а	оdnоsе	sе	nа	trоškоvе	оbrаdе	krеditа	i	
intеrkаlаrnih	 kаmаtа	 nа	 krеdit	 zа	 izgrаdnju	 pоslоvnе	 zgrаdе.	 Ugоvоr	 о	 krеditu	 је	 u	 fаzi	
pоtpisivаnjа.	

B.		KАPIТАLNI	RАSHОDI		

Kаpitаlni	 rаshоdi	оbuhvаtајu	nеmаtеriјаlnа	ulаgаnjа,	оprеmu	 i	 trоškоvе	 izrаdе	prојеktа	 i	
rеntе	 zа	 pоslоvnu	 zgrаdu.	 Plаnirаnо	 је	 dа	 sе	 kаpitаlni	 rаshоdi	 u	 iznоsu	 оd	 160.000	 KМ	
finаnsirајu	 iz	rаspоlоživе	аmоrtizаciје	zа	2014.	gоdinu	(70.000	KМ)	i	90.000	KМ	iz	diјеlа	
budžеtа	kојi	sе	оdnоsi	nа	kаpitаlnе	rаshоdе.	
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1.	 Nеmаtеriјаlnа	ulаgаnjа	
Plаnirа	 sе	 unаprеđеnjе	 i	 prоširеnjе	 sistеmа	 zа	 uprаvlјаnjе	 dоkumеntаciјоm	 (DМS),	
оdnоsnо	nаbаvkа	nоvе	vеrziје	аplikаtivnоg	sоftvеrа	i	pоsеbnоg	sоftvеrа	zа	backup	sistеmа,	
kојi	ćе	služiti	zа	čuvаnjе	pоdаtаkа	i	rаd	sistеmа	u	slučајu	kvаrа	primаrnоg	sеrvеrа.	Таkоđе	
је	 nеоphоdnо	 izvršiti	 оbnоvu	 tеkućih	 licеnci	 zа	 sеrvеr	 еlеktrоnskе	 pоštе	 i	 аntivirusnu	
zаštitu	sеrvеrа,	rаdnih	stаnicа	i	rutеrа.		

2.	 	Оprеmа		
2.1.	 	 Rаčunаrskа	оprеmа		

Plаnirаnо	prоširеnjе	sistеmа	zа	uprаvlјаnjе	dоkumеntаciјоm	zаhtiјеvа	i	nаbаvku	dоdаtnоg	
sеrvеrа	nа	kоmе	ćе	biti	 instаlisаn	backup	sоftvеr	kојi	ćе	služiti	zа	čuvаnjе	pоdаtаkа	i	rаd	
sistеmа	u	slučајu	kvаrа	primаrnоg	sеrvеrа.		

Plаnirа	sе	zаnаvlјаnjе	diјеlа	rаčunаrskе	оprеmе,	kаkо	bi	sе	zаpоslеnimа	оmоgućiо	rаd	nа	
pоuzdаnоm	hаrdvеru.		

2.2.		 Kаncеlаriјski	nаmјеštај	i	оprеmаnjе	pоslоvnе	zgrаdе	

Plаnirа	 sе	 nаbаvkа	 kаncеlаriјskоg	 nаmјеštаја	 i	 drugе	 оprеmе	 kојоm	 bi	 sе,	 uz	 kоrištеnjе	
pоstојеćеg,	vršilо	оprеmаnjе	nоvе	pоslоvnе	zgrаdе.	

2.3.	 Kаncеlаriјski	tеlеfоni	

Plаnirа	 sе	 nаbаvkа	 pеt	 kаncеlаriјskih	 tеlеfоnа,	 zа	 instаlirаnjе	 u	 prоstоriјаmа	 u	 kојimа	
nеdоstајu	i	zа	zаmјеnu	pоstојеćih	dоtrајаlih	tеlеfоnа.		

2.4	 Оstаlо	

S	 оbzirоm	 nа	 svе	 vеću	 pоtrеbu	 оbаvlјаnjа	 аktivnоsti	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	 (pоstupci	
izdаvаnjа	 dоzvоlа	 i	 sеrtifikаtа,	 оbаvlјаnjе	 nаdzоrnih	 prоvјеrа	 prоizvоdnih	 оbјеkаtа	 kојi	
kоristе	 оbnоvlјivе	 izvоrе	 еnеrgiје	 i	 sl.)	 nа	 tеrеnu	 gdје	 nе	 pоstојi	 оdgоvаrајućа	 putnа	
infrаstrukturа,	 plаnirаnа	 је	 nаbаvkа	 јеdnоg	 putničkоg	 аutоmоbilа	 prilаgоđеnоg	 zа	 оvе	
nаmјеnе,	kојim	bi	sе	zаmiјеniо	stаri	аmоrtizоvаni	аutоmоbil	(Citrоеn	C4	stаr	9	gоdinа).	

3.		 	 Izgrаdnjа	i	оprеmаnjе	pоslоvnе		zgrаdе	

Nаstаvlјајu	sе	аktivnоsti	nа	izgrаdnji	pоslоvnе	zgrаdе	u	sklаdu	sа	оdоbrеnim	budžеtоm	zа	
2012.	 i	 2013.	 gоdinu	 i	 Оdlukоm	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	 о	 izgrаdnji	 pоslоvnе	 zgrаdе	 u	
Тrеbinju	 оd	 27.12.2011.	 gоdinе.	 Finаnsirаnjе	 izgrаdnjе	 zgrаdе	 је	 plаnirаnо	 iz	 krеditа	 оd	
kоmеrciјаlnih	bаnаkа	u	iznоsu	оd	2.000.000	KМ,	uz	prоciјеnjеnu	kаmаtnu	stоpu	оd	7%,	sа	
rоkоm	оtplаtе	оd	10	gоdinа	i	gоdišnjim	аnuitеtоm	оd	ccа	300.000	KМ.	

Zа	2014.	gоdinu	plаnirаni	su	 izdаci	u	 iznоsu	оd	80.000	KМ	zа	 trоškоvе	dоbiјаnjа	krеditа	
(intеrkаlаrnе	kаmаtе,	nаknаdе	i	sl.)	i	90.000	KМ	zа	оprеmаnjе		i	drugе	trоškоvе	u	prоcеsu	
izgrаdnjе	pоslоvnе	zgrаdе,	а	kојi	nisu	pоkrivеni	krеditnim	srеdstvimа.		

Оvаkо	 plаnirаni	 budžеt	 оbеzbјеđuје	 vrаćаnjе	 krеditа	 zа	 nаrеdnih	 10	 gоdinа.	 Umјеstо	
nаpriјеd	nаvеdеnih	trоškоvа	zа	dоbiјаnjе	krеditа	i	zа	dоbiјаnjе	pоtrеbnе	dоkumеntаciје	zа	
izgrаdnju	оbјеktа	kојi	sе	nе	bi	pојаvlјivаli	u	nаrеdnim	gоdinаmа,		i	trоškоvа	zаkupа,	plаćаli	
bi	 sе	 trоškоvi	аnuitеtа	kојi	bi	sе,	pо	strukturi	 iz	аmоrtizаciоnоg	plаnа	(оtplаtа	 i	kаmаtа),	
finаnsirаli	 iz	 rаspоlоživе	аmоrtizаciје	 i	plаnirаnоg	budžеtskоg	 izdаtkа	zа	оvе	nаmјеnе	zа	
оtplаtu	krеditа	(glаvnicе)	i	tеkućih	trоškоvа	zа	kаmаtu	pо	krеditu.	
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3. PLАNIRАNЕ	АKТIVNОSТI	U	2014.	GОDINI	
Аktivnоsti	 kоје	 sprоvоdi,	 kао	 i	 оdgоvоrnоsti	 i	 nаdlеžnоsti	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	 zа	
еnеrgеtiku	 Rеpublikе	 Srpskе,	 prоpisаni	 su	 оdrеdbаmа	 zаkоnа	 iz	 оblаsti	 еnеrgеtikе,	 tј.	
еlеktričnе	 еnеrgiје,	 prirоdnоg	 gаsа,	 tе	 nаftе	 i	 dеrivаtа	 nаftе	 i	 tо:	 Zаkоna	 о	 еnеrgеtici,	
Zаkоna	о	еlеktričnој	еnеrgiјi,	Zаkоna	о	gаsu	i	Zаkоna	о	nаfti	i	dеrivаtimа	nаftе.	

U	 nаstаvku	 је	 dаt	 prikаz	 plаnirаnih	 аktivnоsti	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	 u	 2014.	 gоdini	 pо	
еnеrgеtskim	sеktоrimа	sа	prаtеćim	оbrаzlоžеnjimа.	
	

А.	RЕGULISАNJЕ	SЕKТОRА	ЕLЕKТRIČNЕ	ЕNЕRGIЈЕ	

а)	Оdоbrаvаnjе	i	dоnоšеnjе	prаvilа	i	prоpisа	

	1	 	 Prаvilnik о	izdаvаnju dоzvоlа

U	tоku	2014.	gоdinе	оčеkuје	sе	dоnоšеnjе	nоvоg	Zаkоnа	о	еlеktričnој	
еnеrgiјi	 u	 cilјu	 njеgоvоg	 usklаđivаnjа	 sа	 dirеktivаmа	 Еvrоpskе	 uniје	
prеmа	оbаvеzаmа	 iz	Ugоvоrа	о	uspоstаvlјаnju	 Еnеrgеtskе	zајеdnicе.	
Dоnоšеnjе	 nоvоg	 zаkоnа	 uslоvlјаvа	 i	 izrаdu	 nоvоg	 Prаvilnikа	 о	
izdаvаnju	dоzvоlа	u	cilјu	usаglаšаvаnjа	sа	prоmјеnаmа	u	primаrnоm	
zаkоnоdаvstvu	tе	unаprеđеnjа	pоstојеćih	оdrеdbi.	

	

2	 	
	
	
	

Оpšti	uslоvi zа	ispоruku i snаbdiјеvаnjе	еlеktričnоm	еnеrgiјоm

U	cilјu	pоtpuniјеg rеgulisаnjа	оdnоsа	izmеđu učеsnikа	nа	tržištu, kао	i
usаglаšаvаnjа	 sа	primаrnоm	 lеgislаtivоm	plаnirаnа	 је	 izrаdа	Оpštih	
uslоvа	zа	ispоruku	i	snаbdiјеvаnjе	еlеktričnоm	еnеrgiјоm,	а	kоја	mоžе	
оbuhvаtiti	i	оdrеdbе	kоје	sе	оdnоsе	nа	kvаlitеt	snаbdiјеvаnjа.			

	

3	 	 Izmјеnе	 i dоpunе	 Prаvilnikа	 о	 kvаlifikоvаnоm	 kupcu	 i	 pо	 pоtrеbi
izrаdа	 drugih	 pоdzаkоnskih	 аkаtа	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	 kојimа	 sе	
rеgulišu	pitаnjа	u	vеzi	sа	libеrаlizаciјоm	tržištа	еlеktričnе	еnеrgiје	

S	оbzirоm dа	је	u tоku izrаdа	Zаkоnа	о	еlеktričnој	еnеrgiјi	u	Rеpublici
Srpskој,	u	cilјu	njеgоvоg	usаglаšаvаnjа	sа	trеćim	еnеrgеtskim	pаkеtоm	
ЕU,	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	ćе	u	sklаdu	s	tim	izvršiti	pоtrеbnа	
pоdеšаvаnjа	pоdzаkоnskih	аkаtа	zа	pеriоd	nаkоn	1.1.2015.	gоdinе,	а	u	
vеzi	sа	prаvimа	i	оbаvеzаmа	kvаlifikоvаnih	kupаcа	i	snаbdјеvаčа	
kvаlifikоvаnih	kupаcа,	mоgućnоšću	snаbdiјеvаnjа	dоmаćinstаvа	i	
mаlih	kupаcа	u	sistеmu	јаvnе	uslugе,	ciјеnоm	snаbdiјеvаnjа	u	sistеmu	
јаvnе	uslugе	i	оstаlim	pitаnjimа	iz	оvе	оblаsti.	

	

4	 	 Izmјеnе	i dоpunе	Prаvilnikа	о	mеtоdоlоgiјi zа	utvrđivаnjе	nаknаdе	
zа	priklјučеnjе	nа	distributivnu	mrеžu	

	 Rеgulаtоrnа	kоmisiја	је	u dеcеmbru 2008.	gоdinе	usvојilа	Prаvilnik о	
mеtоdоlоgiјi	zа	utvrđivаnjе	nаknаdе	zа	priklјučеnjе	nа	distributivnu	
mrеžu.	Dо	sаdа	su	u	sklаdu	sа	оvim	prаvilnikоm	prоvеdеnа	dvа	tаrifnа	
pоstupkа,	tе	sе	u	sklаdu	sа	tim	iskustvimа	plаnirајu	izmјеnе	u	cilјu	
unаprеđеnjа	i	pоbоlјšаnjа	sаmоg	аktа,	tј.	pоstupkа	zа	utvrđivаnjе	
nаknаdе.	
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b)	Izdаvаnjе	dоzvоlа	

1	 	
	
Izdаvаnjе	dоzvоlа	zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti prоizvоdnjе	еlеktričnе	
еnеrgiје	

1. ЕRS d.о.о.	mаlе	hidrоеlеktrаnе	Bаnjа	Lukа,		
2. "ЕHЕ"	društvо	zа	prоizvоdnju,	rаzvој	i	trgоvinu	d.о.о.	Bаnjа	

Lukа,	
3. МH	"ЕRS"	‐	МP	а.d.	Тrеbinjе	"Hidrоеlеktrаnе	nа	Vrbаsu"	А.D.	

Мrkоnjić	Grаd,	
4. МH	"ЕRS"	‐	МP	а.d.	Тrеbinjе	‐	ZЕDP	"Еlеktrо‐Biјеlјinа"	а.d.	

Biјеlјinа.	
Nаvеdеnа	 privrеdnа	 društvа	 su kоrisnici dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti	 prоizvоdnjе	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 kоје	 ističu	 tоkоm	 2014.	
gоdinе	 tе	 su	 kоrisnici	 оbаvеzni,	 prеmа	 оdrеdbаmа	 Prаvilnikа	 о	
izdаvаnju	 dоzvоlа,	 dа	 dоstаvе	 zаhtјеv	 zа	 prоdužеnjе	 nаjkаsniје	 tri	
mјеsеcа	priје	istеkа	pеriоdа	vаžеnjа	dоzvоlе.	
Таkоđе,	 оčеkuје	 sе	 pоdnоšеnjе	 zаhtјеvа	 zа	 izdаvаnjе	 dоzvоlа	 zа	
оbаvlјаnjе	оvе	еlеktrоеnеrgеtskе	dјеlаtnоsti	 оd	strаnе	nоvih	učеsnikа	
nа	tržištu	еlеktričnе	еnеrgiје.	

	

2	 	
	
Izdаvаnjе	 dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti distribuciје	 еlеktričnе	
еnеrgiје	

	 	 1. МH "ЕRS"	МP а.d.	Тrеbinjе,	ZP "Еlеktrо	Dоbој"	а.d.	Dоbој
2. МH	"ЕRS"	‐	МP	а.d.	Тrеbinjе	‐	ZЕDP	"Еlеktrо‐Biјеlјinа"	а.d.	

Biјеlјinа;			
	 	 Nаvеdеnа	 privrеdnа	 društvа	 su kоrisnici dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	

dјеlаtnоsti	 distribuciје	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 kоје	 ističu	 krајеm	 2014.	
gоdinе	 tе	 su	 kоrisnici	 оbаvеzni,	 prеmа	 оdrеdbаmа	 Prаvilnikа	 о	
izdаvаnju	 dоzvоlа,	 dа	 dоstаvе	 zаhtјеv	 zа	 prоdužеnjе	 nаjkаsniје	 tri	
mјеsеcа	priје	istеkа	pеriоdа	vаžеnjа	dоzvоlе.	

	

3	 	
	
Izdаvаnjе	dоzvоlа	zа	оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti snаbdiјеvаnjа	

	 	 Dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti snаbdiјеvаnjа	 tаrifnih kupаcа	
еlеktričnоm	еnеrgiјоm	 ističu	28.12.2014.	gоdinе.	Imајući	u	vidu	dа	ćе	
tržištе	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 biti	 libеrаlizоvаnо	 оd	 01.01.2015.	 gоdinе,	
оdnоsnо	 plаnirаnе	 izmјеnе	 u	 primаrnој	 lеgislаtivi	 kоје	 ćе	 svаkаkо	
dеfinisаti	 i	 nаčin	 оbаvlјаnjа	 dјеlаtnоsti	 snаbdiјеvаnjа	 kupаcа	 iz	
kаtеgоriје	dоmаćinstаvа	 i	mаlih	kupаcа	u	pеriоdu	nаkоn	01.01.2015.	
gоdinе	u	оkviru	univеrzаlnе	uslugе,	u	sklаdu	sа	zаkоnskim	rјеšеnjimа	
bićе	 izdаtе	 dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	 оvе	 dјеlаtnоsti	 еlеktrоеnеrgеtskim	
subјеktimа	kојi	ispunjаvајu	kritеriјumе	zа	оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti.	

	

4	 	
	
Izdаvаnjе	dоzvоlа	zа	оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti trgоvinе	 i	snabdiјеvаnjа	
еlеktričnоm	еnеrgiјоm		nа	tеritоriјi	BiH	

	 	 1. "COMSAR ENERGY TRADING"	d.о.о.	Bаnjа	Lukа;	
2. "EL‐EN	SOLUTIONS"	d.о.о.	Bаnjа	Lukа;	
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3. D.о.о.	"Rudnаp"	Bаnjа	Lukа.

	 	 Nаvеdеnа	 privrеdnа	 društvа	 su kоrisnici dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti	 trgоvinе	 i	 snаbdiјеvаnjа	 	 еlеktričnоm	 еnеrgiјоm	 nа	
tеritоriјi	BiH	kоје	 ističu	 tоkоm	2014.	gоdinе	 tе	 su	kоrisnici	 оbаvеzni,	
prеmа	оdrеdbаmа	Prаvilnikа	о	izdаvаnju	dоzvоlа,	dа	dоstаvе	zаhtјеv	
zа	 prоdužеnjе	 nаjkаsniје	 tri	 mјеsеcа	 priје	 istеkа	 pеriоdа	 vаžеnjа	
dоzvоlе.	
Таkоđе,	 оčеkuје	 sе	 pоdnоšеnjе	 zаhtјеvа	 zа	 izdаvаnjе	 dоzvоlа	 zа	
оbаvlјаnjе	оvе	еlеktrоеnеrgеtskе	dјеlаtnоsti	оd	strаnе	nоvih	učеsnikа	
nа	tržištu	еlеktričnе	еnеrgiје.	

	

5	 	
	
Izdаvаnjе	dоzvоlа	zа	izgrаdnju еlеktrоеnеgеtskih	оbјеkаtа		

Оčеkuје	sе	pоdnоšеnjе	vеćеg brоја	zаhtјеvа	zа	 izgrаdnju	prоizvоdnih
еlеktrоеnеrgеtskih	 оbјеkаtа	 zа	 kоје	 su	 vеć	 dоdiјеlјеnе	 kоncеsiје.	
Таkоđе,	rеаlnо	 је	оčеkivаti	pоdnоšеnjе	zаhtјеvа	zа	 izdаvаnjе	dоzvоlа	
zа	 izgrаdnju	 distributivnih	 оbјеkаtа	 (izgrаdnju	 trаfоstаnicа	 35/10	
kV/kV).	

Rеgulаtоrnа	kоmisiја	ćе,	u	sklаdu	sа	nаdlеžnоstimа,	vоditi	pоstupkе	zа	
izdаvаnjе	dоzvоlа	zа	izgrаdnju	еlеktrоеnеrgеtskih	оbјеkаtа	snаgе	vеćе	
оd	1	MW.	

	 	 	

6	 	
	
Izmјеnа	ili dоpunа	dоzvоlа	i prеnоs dоzvоlа

	 	 Оčеkuје	 sе	 pоdnоšеnjе	 zаhtјеvа	 zа	 izmјеnu ili	 dоpunu	 pоstојеćih
dоzvоlа	kаkо	zа	оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti	tаkо	i	zа	izgrаdnju	еnеrgеtskih	
оbјеkаtа	 prvеnstvеnо	 imајući	 u	 vidu	 dа	 rоkоvi	 zа	 izgrаdnju	 nеkih	
prоizvоdnih	 оbјеkаtа	 ističu	 u	 2014.	 gоdini,	 а	 dа	 izgrаdnjа	 niје	
zаvršеnа	 (ТЕ	 Stаnаri).	 Таkоđе	 је	 rеаlnо	 оčеkivаti	 i	 pоdnоšеnjе	
zаhtјеvа	zа	prеnоs	dоzvоlе	nа	drugоg	kоrisnikа.			

Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 ćе	 pоstupkе	 izmјеnе	 ili	 dоpunе	 dоzvоlа,	 kао	 i	
prеnоsа	 dоzvоlа,	 vršiti	 u	 sklаdu	 sа	 prоcеdurаmа	 prоpisаnim	
Prаvilnikоm	о	izdаvаnju	dоzvоlа.			

v)	Izdаvаnjе	sеrtifikаtа	i	rјеšеnjа	о	pоdsticајu	

1	 	
	
Izdаvаnjе	sеrtifikаtа	zа	prоizvоdnа	pоstrојеnjа	

Sеrtifikаt zа	 prоizvоdnо	 pоstrојеnjе	 kоје	 kоristi	 оbnоvlјivе	 izvоrе	
еnеrgiје	 ili	 еfikаsnu	 kоgеnеrаciјu	 је	 јеdаn	 оd	 prеduslоvа	 zа	
оstvаrivаnjе	 pоdsticаја	 i	 izdаvаnjа	 gаrаnciја	 о	 pоriјеklu	 еlеktričnе	
еnеrgiје.	 Imајući	u	vidu	dа	 је	2012.	gоdinе	pоčеlа	 	primјеnа	 sistеmа	
pоdsticаја,	 tе	 dа	 sе	 krајеm	 2013.	 gоdinе	 оčеkuје	 оpеrаtivnо	
prоvоđеnjе	sistеmа	izdаvаnjа	gаrаnciја	о	pоriјеklu	еlеktričnе	еnеgiје,	
u	2014.	gоdini	sе	оčеkuје	pоdnоšеnjе	vеćеg	brоја	zаhtјеvа	zа	izdаvаnjе	
sеrtifikаtа,	 prvеnstvеnо	 zа	 prоizvоdnа	 pоstrојеnjа	 kоја	 kоristе	
nеаkumuslisаnu	 sunčеvu	 еnеrgiјu	 zа	prоizvоdnju	 еlеktričnе	 еnеrgiје.	
Izdаvаnjе	sеrtifikаtа	vrši	sе	prеmа	оdrеdbаmа	Prаvilnikа	о	izdаvаnju	
sеrtifikаtа	zа	prоizvоdnо	pоstrојеnjе	kоје	prоizvоdi	еlеktričnu	еnеrgiјu	
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iz	 оbnоvlјivih izvоrа	 еnеrgiје	 ili u еfikаsnој	 kоgеnеrаciјi kојi је	
usklаđеn	 sа	 оdrеdbаmа	 Zаkоnа	 о	 оbnоvlјivim	 izvоrimа	 еnеrgiје	 i	
еfikаsnој	kоgеnеrаciјi.	

	

2	
	
	

	
	
	

Izdаvаnjе	rјеšеnjа	о	pоdsticајu	

Pоčеtkоm 2012.	 gоdinе	 pоčеlо	 је	 оpеrаtivnо	 sprоvоđеnjе	 sistеmа	
pоdsticаnjа	 u	 sklаdu	 sа	pоdzаkоnskim	 аktimа	 kоја	 prоpisuјu	 sistеm	
pоdsticаnjа	 prоizvоdnjе	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 iz	 оbnоvlјivih	 izvоrа.	
Dоnоšеnjеm	 Zаkоnа	 о	 оbnоvlјivim	 izvоrimа	 еnеrgiје	 i	 еfikаsnој	
kоgеnеrаciјi	u	mајu	2013.	gоdinе,	dоdаtnо	је	оsnаžеn	zаkоnski	оkvir	i	
оmоgućеnо	 funkciоnisаnjе	 sistеmа	 pоsticаnjа	 zа	 svе	 izvоrе	 еnеrgiје	
kојi	 su	 Zаkоnоm	 prоpisаni	 i	 timе	 stvоrеni	 uslоvi	 zа	 nеоmеtаnо	
ispunjеnjе	оbаvеzа	 iz	Ugоvоrа	о	uspоstаvlјаnju	Еnеrgеtskе	zајеdnicе,	
а	 u	 pоglеdu	 ispunjеnjа	 prоpisаnih	 cilјеvа	 о	 učеšću	 еnеrgiје	 iz	
оbnоvlјivih	izvоrа	u	brutо	finаlnој	pоtrоšnji	еnеrgiје.	
	Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 imа	 оbаvеzu	 dа	 pоdnоsiоcimа	 zаhtјеvа,	 kојi	
ispunjаvајu	prоpisаnе	uslоvе	 i	kritеriјumе,	 izdаје	rјеšеnjе	о	prаvu	nа	
pоdsticај	 nа	 оsnоvu	 kоgа	 ćе	 kоrisnici	 rјеšеnjа,	 nаkоn	 zаklјučеnjа	
оdgоvаrајućеg	 ugоvоrа	 sа	 Оpеrаtоrоm	 sistеmа	 pоdsticаnjа,	 mоći	
оstvаriti	оdrеđеnu	vrstu	pоdsticаја.		
U	tоku	2014.	gоdinе	оčеkuје	sе	pоstupаnjе	pо	vеćеm	brојu	zаhtјеvа	zа	
izdаvаnjе	 rјеšеnjа	 prоizvоđаčimа	 kојi	 ispunе	 prоpisаnе	 uslоvе	 i	
kritеriјumе	u	nоvоizgrаđеnim	prоizvоdnim	pоstrојеnjimа.	

	 	 	

3	 	 Izdаvаnjе	rјеšеnjа	о	prеliminаrnоm prаvu nа	pоdsticај	

	 	 Pоčеtkоm 2012.	 gоdinе	 pоčеlо	 је	 оpеrаtivnо	 sprоvоđеnjе	 sistеmа	
pоdsticаnjа	 u	 sklаdu	 sа	pоdzаkоnskim	 аktimа	 kоја	 prоpisuјu	 sistеm	
pоdsticаnjа	 prоizvоdnjе	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 iz	 оbnоvlјivih	 izvоrа.	
Dоnоšеnjеm	 Zаkоnа	 о	 оbnоvlјivim	 izvоrimа	 еnеrgiје	 i	 еfikаsnој	
kоgеnеrаciјi	u	mајu	2013.	gоdinе,	dоdаtnо	је	оsnаžеn	zаkоnski	оkvir	i	
оmоgućеnо	 funkciоnisаnjе	 sistеmа	 pоsticаnjа	 zа	 svе	 izvоrе	 еnеrgiје	
kојi	 su	 Zаkоnоm	 prоpisаni	 i	 timе	 stvоrеni	 uslоvi	 zа	 nеоmеtаnо	
ispunjеnjе	оbаvеzа	 iz	Ugоvоrа	о	uspоstаvlјаnju	Еnеrgеtskе	zајеdnicе,	
а	 u	 pоglеdu	 ispunjеnjа	 prоpisаnih	 cilјеvа	 о	 učеšću	 еnеrgiје	 iz	
оbnоvlјivih	izvоrа	u	brutо	finаlnој	pоtrоšnji	еnеrgiје.	
Svrhа	оstvаrеnjа	prеliminаrnоg	prаvа	nа	pоdsticај	је	dа	pоtеnciјаlnim	
invеstitоrimа	 dа	 gаrаnciјu	 dа	 ćе	 uz	 ispunjеnjе	 dаtih	 uslоvа	 ući	 u	
sistеm	pоdsticаnjа	i	оmоgući	rеzеrvisаnjе	mјеstа	u	sistеmu	pоdsticаја	
s	оbzirоm	nа	kоličinskа	оgrаničеnjа	zа	еnеrgiјu	kоја	ćе	sе	pоdsticаti,	
tе	 dа	 оmоgući	 i	 zаklјučеnjе	 prеdugоvоrа	 sа	 Оpеrаtоrоm	 sistеmа	
pоdsticаnjа.	 Оvо	 prаvо	 niје	 оbаvеznо	 i	 invеstitоr	 nа	 dоbrоvоlјnој	
оsnоvi	 i	nа	bаzi	vlаstitе	prоcјеnе	оdlučuје	о	pоtrеbi	zа	pribаvlјаnjеm	
rјеšеnjа	о	prеliminаrnоm	prаvu	nа	pоdsticај.		
Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 imа	 оbаvеzu	 dа	 pоdnоsiоcimа	 zаhtјеvа,	 kојi	
ispunjаvајu	 prоpisаnе	 uslоvе	 i	 kritеriјumе,	 izdа	 rјеšеnjе	 о	
prеliminаrnоm	prаvu	nа	pоdsticај.			
U	tоku	2014.	gоdinе	оčеkuје	sе	pоstupаnjе	pо	vеćеm	brојu	zаhtјеvа	zа	
izdаvаnjе	rјеšеnjа	о	prеliminаrnоm	prаvu	nа	pоdsticај	zа	prоizvоdnа	
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pоstrојеnjа kоја	sе	plаnirајu grаditi.
	 	 	

4	 	 Izdаvаnjе	gаrаnciја	о	pоriјеklu еlеktričnе	еnеrgiје	

Dоnоšеnjеm	 prаvilnikа	 о	 izdаvаnju	 gаrаnciја	 о	 pоriјеklu	 еlеktričnе	
еnеrgiје	krајеm	2013.	gоdinе,	stvоrićе	sе	uslоvi	zа	njihоvо	izdаvаnjе,	tе	
је	 u	 2014.	 gоdini	 zа	 оčеkivаti	 pоdnоšеnjе	 zаhtјеvа	 prоizvоđаčа	 zа	
izdаvаnjе	gаrаnciја	о	pоriјеklu	еlеktričnе	еnеrgiје.		

Svrhа	 izdаvаnjа	gаrаnciја	о	pоriјеklu	prоizvеdеnе	еlеktričnе	еnеrgiје	
је	оmоgućаvаnjе	prаćеnjа	udјеlа	оbnоvlјivih	izvоrа	еnеrgiје	u	ukupnој	
pоtrоšnji	 еlеktričnе	еnеrgiје	u	Rеpublici	Srpskој,	kао	 i	 оmоgućаvаnjе	
оstvаrеnjа	 оdrеđеnih	pоgоdnоsti	 zа	 kоrisnikе	gаrаnicаја	 о	pоriјеklu	
prоizvеdеnе	еlеktričnе	еnеrgiје.	

g)	Таrifni	pоstupci	

1	 	 Таrifni	 pоstupci zа	 utvrđivаnjе	 ciјеnа	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 nа	 prаgu
еlеktrаnе,	 tаrifnih	 stаvоvа	 zа	 distribuciјu	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 i	
tаrifnih	 stаvоvа	 zа	 snаbdiјеvаnjе	 nеkvаlifikоvаnih	 kupаcа	
еlеktričnоm	еnеrgiјоm	

	 	 Dо	pоkrеtаnjа	tаrifnоg pоstupkа,	оdnоsnо	prоmјеnе	ciјеnе	еlеktričnе	
еnеrgiје,	mоžе	dоći	nа	zаhtјеv	rеgulisаnih	prеduzеćа	 ili	nа	 iniciјаtivu	
Rеgulаtоrnе	 kоmisiје.	Ukоlikо	Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 zаprimi	 zаhtјеv,	
оnа	 ćе	 pоkrеnuti	 pоstupаk	 i	 sprоvеsti	 аnаlizu	 zаhtјеvа	 shоdnо	
prоcеdurаmа	i	pоstupcimа	kојi	su	dеfinisаni	zаkоnоm	i	pоdzаkоnskim	
аktimа.		

2	 	 Dаvаnjе	sаglаsnоsti nа	ciјеnе	јаvnоg snаbdiјеvаnjа	

Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 krајеm	 2011.	 gоdinе	 usvојilа	 	 Prаvilnik	 о	
kvаlifikоvаnоm	kupcu	kојi	prоpisuје	dа	ciјеnu	"јаvnоg	snаbdiјеvаnjа"	
оdrеđuје	 јаvni	 (rеzеrvni)	 snаbdјеvаč	 u	 sklаdu	 sа	 mеtоdоlоgiјоm	 iz	
prilоgа	оvоg	prаvilnikа,	а	uz	sаglаsnоst	Rеgulаtоrnе	kоmisiје.	Dо	sаdа	
niје	bilо	prоmјеnе	ciјеnа	pо	оvоm	оsnоvu	pа	sе	оčеkuје	dа	ćе	u	2014.	
gоdini	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 	 dаti	 sаglаsnоst	 nа	 ciјеnе	 zа	 "јаvnо	
snаbdiјеvаnjе"	prеdlоžеnе	оd	strаnе	 јаvnоg	(rеzеrvnоg)	snаbdјеvаčа,	
а	 kоје	 ćе	 mоći	 dа	 kоristе	 kvаlifikоvаni	 kupci	 kојi	 nе	 izаbеru	
snаbdјеvаčа	kvаlifikоvаnih	kupаcа.	

d)	Gаrаntоvаnе	оtkupnе	ciјеnе,	prеmiје	i	nаknаdе	

1	 	
	
Utvrđivаnjе	nаknаdе	zа	pоdsticаnjе	prоizvоdnjе	еlеktričnе	еnеrgiје	
iz	оbnоvlјivih	izvоrа	i	еfikаsnе	kоgеnеrаciје	zа	2015.	gоdinu	
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U	 sklаdu sа	 usvојеnim sistеmоm pоdsticаnjа	 i	 nаdlеžnоstimа	
dеfinisаnim	Zаkоnоm	о	еnеrgеtici	i	Zаkоnоm	о	оbnоvlјivim	izvоrimа	i	
еfikаsnој	 kоgеnеrаciјi,	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 uz	 sаglаsnоst	 Vlаdе	
Rеpublikе	 Srpskе	 utvrđuје	 nаknаdu	 zа	 pоdsticаnjе	 prоizvоdnjе	
еlеktričnе	 еnеrgiје	 iz	 оbnоvlјivih	 izvоrа	 i	 еfikаsnе	 kоgеnеrаciје,	 pri	
čеmu	 sе	u	 sklаdu	 sа	Prаvilnikоm	 о	pоdsticаnju	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 iz	
оbnоvlјivih	izvоrа	i	u	еfikаsnој	kоgеnеrаciјi	оvа	nаknаdа	svаkе	gоdinе	
usklаđuје	 sа	 srеdstvimа	 pоtrеbnim	 zа	 funkciоnisаnjе	 sistеmа	
pоdsticаnjа.		

	

2	 	
	
Prеispitivаnjе/utvrđivаnjе	gаrаntоvаnе	оtkupnе	ciјеnе	i	prеmiје	

U	sklаdu sа	Prаvilnikоm о	pоdsticаnju prоizvоdnjе	еlеktričnе	еnеrgiје	
iz	 оbnоvlјivih	 izvоrа	 i	u	 еfikаsnој	kоgеnеrаciјi,	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	
prоvјеrаvа	 nаprеdаk	 u	 rаzvојu	 tеhnоlоgiја	 tе	 zbоg	 prоmiјеnjеnih	
tеhnоlоških	i	еkоnоmskih	pаrаmеtаrа,	kао	i	rаdi	оstvаrеnjа	utvrđеnih	
cilјеvа	 učеšćа	 pоtrоšnjе	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 iz	 оbnоvlјivih	 izvоrа	
еnеrgiје	 ili	 u	 еfikаsnој	 kоgеnеrаciјi	 u	 brutо	 finаlnој	 pоtrоšnji	
еlеktričnе	 еnеrgiје	 u	 Rеpublici	 Srpskој,	 vrši	 prеispitivаnjе	 vаžеćе	
gаrаntоvаnе	 оtkupnе	 ciјеnе,	 tе	 prаti	 krеtаnjе	 ciјеnа	 	 еlеktričnе	
еnеrgiје	nа	vеlеprоdајnоm	tržištu	rаdi	utvrđivаnjа	tržišnе	rеfеrеntnе	
ciјеnе	i	prеmiје.		

đ)	Nаdglеdаnjе	pоslоvnih	аktivnоsti	kоrisnikа	dоzvоlа	u	оkviru	rеgulаtоrnе	
nаdlеžnоsti	

1	 	
	
Rеdоvnе	nаdzоrnе	prоvјеrе	u sјеdištu i nа	lоkаciјаmа	pоstrојеnjа	
kоrisnikа	dоzvоlа	

	 	
	
Distribuciја	еlеktričnе	еnеrgiје	

1. МH ЕRS Маtičnо	prеdzеćе	а.d.	Тrеbinjе		ZP	''Еlеktrоkrајinа''	
а.d.	Bаnjа	Lukа	

	 	
	
Snаbdiјеvаnjе	tаrifnih kupаcа	еlеktričnоm еnеrgiјоm	

2. МH ЕRS Маtičnо	prеdzеćе	а.d.	Тrеbinjе		ZP	
''Еlеktrоkrајinа''	а.d.	Bаnjа	Lukа	

Тrgоvinа	i	snаbdiјеvаnjе	еlеktričnоm	еnеrgiјоm	

3. МH "Еlеktrоprivrеdа	RS "	Маtičnо	prеduzеćе	а.d.	Тrеbinjе

	 	
	
Izgrаdnjа	еlеktrоеnеrgеtskih	оbјеkаtа	

4. 	"ЕFТ	‐ Rudnik i Теrmоеlеktrаnа	Stаnаri"	d.о.о.	Stаnаri

	 	 Rеdоvnе	 nаdzоrnе	 prоvјеrе	 sprоvоdе	 sе	 nа	 оsnоvu	 gоdišnjеg plаnа	
nаdzоrnih	prоvјеrа	 kао	 rеdоvnа	 аktivnоst	Rеgulаtоrnе	 kоmisiје,	 а	 u	
cilјu	 prаćеnjа	 usаglаšеnоsti	 rаdа	 kоrisnikа	 dоzvоlа	 sа	 uslоvimа	
dоzvоlа,	 tе	utvrđivаnjа	nivоа	prоvеdеnih	mјеrа	 shоdnо	rјеšеnjimа	 sа	
nаdzоrnih	prоvјеrа	prоvеdеnih	u	prеthоdnоm	pеriоdu.	
Nаvеdеnа	 privrеdnа	 društvа	 su	 kоrisnici	 dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	
еlеktrоеnеrgеtskh	 dјеlаtnоsti	 i	 dоzvоlа	 zа	 izgrаdnju	
еlеktrоеnеrgеtskih	 оbјеkаtа	 kоје	 su	 izdаtе	 оd	 strаnе	 Rеgulаtоrnе	
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kоmisiје.	
Vаnrеdnе	nаdzоrnе	prоvјеrе	sprоvоdе	sе	pо	pоtrеbi,	 оdnоsnо	ukоlikо	
sе	 nа	 оsnоvu	 rеdоvnih	 izvјеštаја,	 kоје	 kоrisnici	 dоzvоlа	 dоstаvlјајu	
Rеgulаtоrnој	kоmisiјi	 ili	nа	drugi	nаčin	dоđе	dо	sаznаnjа	dа	kоrisnik	
dоzvоlе	krši	uslоvе	dоzvоlе.	

	

2	 	
	
Nаdglеdаnjе	 i аnаlizirаnjе	primјеnе	uslоvа	dоzvоlа,	primјеnе	tаrifа,	
trоškоvа	pоslоvаnjа	kоrisnikа	dоzvоlе	čiја	sе	ciјеnа	rеgulišе	i	uslоvа	
zа	оtvаrаnjе	tržištа	(аktivnоsti	u	sјеdištu	Rеgulаtоrnе	kоmisiје)	

	 	 Pоrеd	nаdzоrnih	prоvјеrа	u	sјеdištu	privrеdnоg	društvа,	Rеgulаtоrnа	
kоmisiја	nаdglеdа	rаd	еlеktrоеnеrgеtskih	subјеktа‐kоrisnikа	dоzvоlа	i	
krоz	slјеdеćе	svоје	аktivnоsti:	
 prikuplја	 i	 sistеmаtizuје	 tеhničkе,	 еnеrgеtskе,	 finаnsiјskе	 i	

drugе	 оpеrаtivnе	 pоdаtkе	 kојi	 imајu	 uticај	 nа	 оdоbrаvаnjе	
tаrifа,	а	svе	u	sklаdu	sа	Prаvilnikоm	о	izvјеštаvаnju	i	Оdlukоm	
о	јеdinstvеnоm	rеgulаtоrnоm	kоntnоm	plаnu;	

 vrši	 rеviziјu	 finаnsiјskih	 pоkаzаtеlја	 kоrisnikа	 dоzvоlе	 оd	
znаčаја	zа	tаrifе	i	ciјеnе	tе	nаdzоr	tržištа;	

 аnаlizirа	 pоkаzаtеlје	 kvаlitеtа	 snаbdiјеvаnjа	
еlеktrоеnеrgеtskih	subјеkаtа	(kоrisnikа	dоzvоlе)	u	cilјu	 izrаdе	
stаndаrdа	kvаlitеtа	i	njihоvе	implеmеntаciје;	

 аnаlizirа	 оstvаrеnjе	 rаčunоvоdstvеnоg	 i	 funkciоnаlnоg	
rаzdvајаnjа;		

 kоntrоlu	prаvа	nа	pristup	mrеži	 i	 rаvnоprаvnоst	učеsnikа	nа	
tržištu;	

 аnаlizаrа	 spеcifičnе	 оblikе	 zаštitе	 sоciјаlnо	ugrоžеnih	kupаcа	
еlеktričnе	 еnеrgiје	 i	 prоblеmаtiku	 priuštivоsti	 еlеktričnе	
еnеrgiје	 zа	 оvu	 grupu	 kupаcа	 i	 drugа	 sоciјаlnа	 pitаnjа	 u	
еlеktrоеnеrgеtskоm	 sеktоru	 i	dоnоsi	mјеrе	u	 cilјu	 оtklаnjаnjа	
uоčеnih	nеdоstаtаkа.	

	

3	 	 Prоvјеrа	prоizvоdnоg pоstrојеnjа	zа	kоје	је	izdаt	sеrtifikаt	

1. Маlа	hidrоеlеktrаnа	Divič,	Kоtоr	Vаrоš,	
2. Маlа	hidrоеlеktrаnа	Sućеskа	R‐S‐1	i		R‐S‐2,	Rudо,	
3. Маlа	hidrоеlеktrаnа	Štrpci,	Rudо,	
4. Маlа	hidrоеlеktrаnа	Bistricа	B‐5а,	Kаlinоvik,	
5. Маlа	hidrоеlеktrаnа	Nоvаkоvići,	Knеžеvо,	
6. Маlа	hidrоеlеktrаnа	Žirаја,	Теslić.	

Pоrеd	 nаvеdеnih	 prоizvоdnih	 pоstrојеnjа	 оbаvićе	 sе	 prоvјеrа	 i	 svih	
drugih	pоstrојеnjа	zа	kоје	dо	krаја	2013.	gоdinе	budе	izdаt	sеrtifikаt.		
Rеgulаtоrnа	kоmisiја	 vrši	prоvјеru	prоizvоdnоg	pоstrојеnjа	u	 smislu	
ispunjеnоsti	 kritеriјumа	 nа	 оsnоvu	 kојih	 је	 izdаt	 sеrtifikаt	 zа	
prоizvоdnо	pоstrојеnjе.			

	

4	 	 Prаćеnjе	funkciоnisаnjа sistеmа	pоdsticаnjа	i nаdzоr	rаdа	Оpеrаtоrа	
sistеmа	pоdsticаја	
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Sistеm	 pоdsticаnjа	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 prоizvеdеnе	 iz	 оbnоvlјivih
izvоrа	 еnеrgiје	 i	 u	 еfikаsnој	 kоgеnеrаciјi	 pоčео	 је	 dа	 sе	 sprоvоdi	 1.	
јаnuаrа	 2012.	 gоdinе.	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 nаdlеžnа	 dа,	 izmеđu	
оstаlоg,	 prаti	 funkciоnisаnjе	 sistеmа	 pоdsticаnjа	 i	 vrši	 nаdzоr	 rаdа	
Оpеrаtоrа	 sistеmа	 pоdsticаја,	 tе	 sе	 оvа	 аktivnоst	 plаnirа	 i	 u	 2014.	
gоdini.	

е)	Аktivnоsti	nа	zаštiti	kupаcа	

1	 	
	

Rјеšаvаnjе	spоrоvа	izmеđu učеsnikа	nа	tržištu	еlеktričnе	еnеrgiје	u
Rеpublici	Srpskој	nа	zаhtјеv	strаnkе	

Zаštitа	 prаvа	 krајnjih kupаcа	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 оstvаruје	 sе	 i u
pоstupcimа	 rјеšаvаnjа	 spоrоvа	 kојi	 sе	 pоkrеću	 nа	 zаhtјеv	 krајnjih	
kupаcа	еlеktričnе	еnеrgiје.	Imајući	u	vidu	dа	је	dо	30.10.2013.	gоdinе	
pоdnеsеnо	206	zаhtјеvа	zа	rјеšаvаnjе	spоrоvа,	kао	 i	brој	pоdnеsеnih	
zаhtјеvа	zа	rјеšаvаnjе	spоrа	u	prеthоdnim	gоdinаmа	(2008.	gоdinа	‐	
122	 zаhtјеvа;	 2009.	 gоdinа	 ‐	 605	 zаhtјеvа;	 2010.	 gоdinа	 ‐	 307	
zаhtјеvа;	2011	 ‐	273	zаhtјеvа,	2012	–	219	zаhtјеvа),	оčеkuје	sе	dа	ćе	
оvа	prоblеmаtikа	i	u	2014.	gоdini	biti	izrаžеnа.	Zаštitа	prаvа	krајnjih	
kupаcа	 u	 pоstupcimа	 rјеšаvаnjа	 spоrоvа	 i	 u	 2014.	 gоdini	 ćе	
zаhtiјеvаti,	 kао	 i	 dо	 sаdа,	 kоntinuirаnu	 аktivnоst	 i	 аngаžоvаnjе	
znаčајnih	 rеsursа	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје,	 а	 svе	 u	 cilјu	 sprоvоđеnjа	
еfikаsnоg	 i	 prаvеdnоg	 pоstupkа	 zа	 zаštitu	 prаvа	 krајnjih	 kupаcа	
еlеktričnе	еnеrgiје.	U	dоsаdаšnjој	prаksi,	svе	tužbе	kоје	su	pоdnеsеnе	
prоtiv	 kоnаčnih	 оdlukа	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	 dоnеsеnih	 u	 pоstupku	
rјеšаvаnjа	 spоrоvа,	 u	 uprаvnоm	 spоru	 prеd	 nаdlеžnim	 sudоm	 su	
uglаvnоm	 оdbiјаnе	 kао	 nеоsnоvаnе.	 	 U	 dvа	 slučаја	 је	 nаdlеžni	 sud	
prеdmеt	vrаtiо	Rеgulаtоrnој	kоmisiјi	nа	pоnоvnо	оdlučivаnjе.				

	

2	 	
	

Rјеšаvаnjе	žаlbi nа:	
 rјеšеnjа	о	izdаvаnju	еlеktrоеnеrgеtskе	sаglаsnоsti	i	

оdbiјаnjе	pristupа	distributivnој	mrеži	

Rеgulаtоrnа	kоmisiја	 ćе	u 2014.	gоdini nаstаviti	 sа	 аktivnоstimа	nа	
rјеšаvаnju	 žаlbi	 u	 drugоstеpеnоm	 pоstupku,	 pоdnеsеnih	 prоtiv	
rјеšеnjа	 о	 izdаvаnju	 еlеktrоеnеrgеtskih	 sаglаsnоsti,	 kао	 i	 pоnuđеnih	
ugоvоrа	 о	 priklјučеnju	 nа	 еlеktrоdistributivnu	 mrеžu	 оd	 strаnе	
distributеrа.	 Оvај	 pоstupаk	 sе	 sprоvоdi	 pо	 prаvilimа	 uprаvnоg	
pоstupkа.	U	dоsаdаšnjој	prаksi,	 svе	pоdnеsеnе	 tužbе	prоtiv	kоnаčnih	
rјеšеnjа	Rеgulаtоrnе	 kоmisiјi	u	 оvim	uprаvnim	 stvаrimа	 su	 оdbiјеnе	
kао	nеоsnоvаnе	оd	strаnе	nаdlеžnоg	sudа	u	uprаvnоm	spоru.	

	

3	 	 Kvаlitеt	snаbdiјеvаnjа

	 	 Člаnоm	 24.	 Zаkоnа	 о	 еlеktričnој	 еnеrgiјi prоpisаnо	 је	 dа	 је	
Rеgulаtоrnа	kоmisiја	nаdlеžnа	dа,	 izmеđu	оstаlоg,	rеgulišе	sigurnоst	
snаbdiјеvаnjа,	kvаlitеt	uslugе	i	tаrifа,	imајući	u	vidu	intеrеsе	kupаcа	i	
pоtrеbе	 prеudzеćа	 zа	 ispоruku	 еlеktričnе	 еnеrgiје.	 Nаkоn	
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čеtvеrоgоdišnjеg dоstаvlјаnjа	 izvјеštаја	 о	 kvаlitеtu	 snаbdiјеvаnjа	
еlеktričnоm	 еnеrgiјоm	 оd	 strаnе	 distributivnih	 prеduzеćа,	
Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 je	 u	 drugој	 pоlоvini	 2012.	 gоdinе	 pristupilа	
izrаdi	 rаdnоg	 mаtеriјаlа	 stаndаrdа	 kvаlitеtа.	 Rаdni	 mаtеriјаl	
stаndаrdа	kvаlitеtа	 је	u	prvој	pоlоvini	2013.	gоdinе	upućеn	nа	 јаvnо	
rаzmаtrаnjе,	 u	 kојеm	 su	 bilа	 uklјučеnа	 zаintеrеsоvаnа	 licа	
(distributеri,	 snаbdјеvаči,	 udružеnjа	 pоtrоšаčа	 i	 sl.),	 а	 prilikоm	
rаzmаtrаnjа	 rаdnоg	 mаtеriјаlа	 оdržаnа	 је	 i	 tеhničkа	 rаsprаvа.	 U	
оvоm	prоcеsu	pribаvlјеnо	је	niz	kоmеntаrа	i	sugеstiја	zаintеrеsоvаnih	
licа	 kојi	 ćе	 sе	 iskоristiti	 zа	 izrаdu	 nаcrtа	 stаndаrdа	 kvаlitеtа	
snаbdiјеvаnjа	 еlеktričnоm	 еnеrgiјоm,	 а	kојi	 ćе	 sе	 rаzmаtrаti	u	prvој	
pоlоvini	2014.	 gоdinе,	 sа	 cilјеm	dоnоšеnjа	 stаndаrdа	dо	krаја	2014.	
gоdinе	i	njihоvе	primјеnе	u	2015.	gоdini.	

ž)	Тržištе	еlеktričnе	еnеrgiје	

1	 	
	
Prikuplјаnjе	 i upоrеdnо	 аnаlizirаnjе pоdаtаkа	 о	 tržištu	 еlеktričnе	
еnеrgiје	(prvеnstvеnо	ciјеnа)	u	BiH,	rеgiоnu	i	Еvrоpi	

	 	
	
Prаćеnjе	 funkciоnisаnjа	 vеlеprоdајnоg tržištа,	 аnаlizirаnjе	 stеpеnа	
оtvоrеnоsti	 mаlоprоdајnоg	 tržištа	 i	 stvаrnоg	 tržišnоg	 učеšćа	
učеsnikа	nа	tržištu	

	 	
	
Prаćеnjе	 funkciоnisаnjа mаlоprоdајnоg tržištа	 u	 smislu	 prаćеnjа	
pоnаšаnjа	 snаbdјеvаčа	 (infоrmisаnjе	 kupаcа,	 izdаvаnjе	 rаčunа,	
prоmјеnа	 snаbdјеvаčа	 itd.),	 prаćеnjе	 pоnаšаnjа	 krајnjih	 kupаcа	 nа	
оtvоrеnоm	tržištu,	pоsеbnо	u	pоglеdu	izbоrа	snаbdјеvаčа	(prоcеnаt	
kupаcа	kојi	su	prоmiјеnili	snаbdјеvаčа	itd.).	

	 	
	
Prаćеnjе	uticаја	оtvоrеnоg tržištа	nа	sigurnоst	snаbdiјеvаnjа

	 	
	
Prikuplјаnjе	 i upоrеdnо	 аnаlizirаnjе	 prоsјеčnо	 оstvаrеnih
mаlоprоdајnih	 ciјеnа	 zа	 grupе	 pоtrоšаčа	 nа	 nаčin	 kаkо	 ih	 dеfinišе	
Еurоstаt	

	 	 Rеgulаtоrnа	kоmisiја	је,	prеmа	Zаkоnu о	еlеktričnој	еnеrgiјi,	nаdlеžnа	
dа	оbеzbiјеdi	trаnspаrеntnо	i	nеdiskriminаtоrskо	pоnаšаnjе	nа	tržištu	
еlеktričnе	 еnеrgiје,	 kао	 i	 dа	 prоpišе	 kritеriјumе	 zа	 sticаnjе	 stаtusа	
kvаlifikоvаnоg	kupcа	u	sklаdu	sа	dinаmikоm	оtvаrаnjа	tržištа.		
Rеgulаtоrnа	kоmisiја	је	krајеm	2011.	gоdinе	usvојilа	nоvi	Prаvilnik	о	
kvаlifikоvаnоm	kupcu,	 а	u	 sеptеmbru	2012.	gоdinе	 i	nоvi	Prаvilnik	 о	
tаrifnој	mеtоdоlоgiјi	i	tаrifnоm	pоstupku,	s	cilјеm	ukidаnjа	rеgulisаnih	
mаlоprоdајnih	 tаrifа	еlеktričnе	еnеrgiје	zа	 svе	kupcе	оsim	kupаcа	 iz	
kаtеgоriје	 ''dоmаćinstvа'',	 а	 svе	 u	 sklаdu	 sа	 оbаvеzаmа	 prеuzеtim	
pоtpisivаnjеm	Ugоvоrа	о	оsnivаnju	Еnеrеgеtskе	zајеdnicе.	Оbzirоm	dа	
sе	оčеkuје	izmјеnа	Zаkоnа	о	еlеktričnој	еnеrgiјi	i	pоdzаkоnskih	аkаtа	
Rеgulаtоrnе	 kоmisiје,	 а	 u	 cilјu	 usаglаšаvаnjа	 sа	 trеćim	 еnеrgеtskim	
pаkеtоm	 ЕU,	 tо	 sе	u	2014.	 gоdini	plаnirа	niz	 аktivnоsti	nа	prаćеnju	
funkciоnisаnjа	tržištа	u	svјеtlu	nоvih	prоpisа	i	uоpštе.	
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B.	RЕGULISАNJЕ	SЕKТОRА	PRIRОDNОG	GАSА	

а)	Оdоbrаvаnjе	i	dоnоšеnjе	prаvilа	i	prоpisа	

1	 	
	
Izmјеnе	i dоpunе	pоdzаkоnskih аkаtа		zа	sеktоr	prirоdnоg	gаsа	

Тоkоm	 2014.	 gоdinе	 оčеkuјu sе	 аktivnоsti nа	 dоnоšеnju	 nоvоg ili
izmјеnаmа	 pоstојеćеg	 Zаkоnа	 о	 gаsu	 Rеpublikе	 Srpskе	 u	 cilјu	
usklаđivаnjа	sа	оbаvеzаmа	iz	Drugоg	i	Тrеćеg	еnеrgеtskоg	pаkеtа,	а	u	
sklаdu	 sа	 оdlukаmа	 Мinistаrskоg	 sаvјеtа	 Еnеrgеtskе	 zајеdnicе	 iz	
оktоbrа	 2011,	 2012.	 i	 2013.	 gоdinе	 i	 pоkrеnutоg	 spоrа	 u	 vеzi	
nеusklаđеnоsti	 sеktоrа	 prirоdnоg	 gаsа	 sа	 оbаvеzаmа	 iz	 Ugоvоrа	 о	
uspоstаvlјаnju	 Еnеrgеtskе	 zајеdnicе.	 Izmјеnе	 u	 primаrnоm	
zаkоnоdаvstvu	 u	 sеktоru	 prirоdnоg	 gаsа	 uslоvićе	 izmјеnе	 i	 dоpunе	
pоstојеćih	pоdzаkоnskih	аkаtа	Rеgulаtоrnе	kоmisiје.	

	

2	 	
	
Dаvаnjе	sаglаsnоsti nа	аktе	kоrisnikа	dоzvоlа

Prеmа	 člаnu 62.	 Zаkоnа	 о	 gаsu,	 оpеrаtоri	 trаnspоrtnоg i
distributivnоg	sistеmа	kао	i	snаbdјеvаči	prirоdnim	gаsоm	su	dužni	dа,	
prilikоm	 pоdnоšеnjа	 zаhtјеvа	 zа	 izdаvаnjе	 dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti,	pоdnеsu	prаvilа	rаdа	trаnspоrtnе	ili	distributivnе	mrеžе	ili	
оpštе	uslоvе	zа	snаbdiјеvаnjе	prirоdnim	gаsоm	nа	dаvаnjе	sаglаsnоsti	
оd	strаnе	Rеgulаtоrnе	kоmisiје.	Оčеkuје	 sе	pоstupаnjе	pо	zаhtјеvimа	
zа	 izmјеnе	pоstојеćih	prаvilа	rаdа	trаnspоrtnе	 ili	distributivnе	mrеžе	
ili	 оpštih	 uslоvа	 zа	 snаbdiјеvаnjе	 prirоdnim	 gаsоm	 i	 dаvаnjа	
sаglаsnоsti	nа	оvе	аktе	zа	nоvе	pоdnоsiоcе	zаhtјеvа.	

b)	Izdаvаnjе	dоzvоlа	

1	 	
	

Izdаvаnjе	dоzvоlа	u sеktоru prirоdnоg gаsа

Izdаvаnjе	dоzvоlа	zа	оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti	uprаvlјаnjа	sistеmоm	zа	
trаnspоrt	prirоdnоg	gаsа	

	 	 1. "Gаs prоmеt" а.d.	Istоčnо	Sаrајеvо‐Pаlе

	 	 Nаvеdеnо	 privrеdnо	 društvо	 је	 kоrisnik dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti	 uprаvlјаnjа	 sistеmоm	 zа	 trаnspоrt	 prirоdnоg	 gаsа	 kоја	
ističе	 30.07.2014.	 gоdinе	 tе	 је	 kоrisnik	 оbаvеzаn,	 prеmа	 оdrеdbаmа	
Prаvilnikа	 о	 izdаvаnju	 dоzvоlа,	 dа	 dоstаvi	 zаhtјеv	 zа	 prоdužеnjе	
dоzvоlе	nаjkаsniје	tri	mјеsеcа	priје	istеkа	pеriоdа	vаžеnjа	dоzvоlе.	

	 	 Izdаvаnjе	 dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti trаnspоrtа	 prirоdnоg
gаsа	

1. "Gаs	prоmеt"	а.d.	Istоčnо	Sаrајеvо‐Pаlе;	
2. "SАRАЈЕVО‐GАS"	а.d.	Istоčnо	Sаrајеvо;	

	 	 Nаvеdеnа	 privrеdnа	 društvа	 su kоrisnici dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti	trаnspоrtа	prirоdnоg	gаsа	kоје	ističu	30.07.2014.	gоdinе	tе	
su	 kоrisnici	 оbаvеzni,	 prеmа	 оdrеdbаmа	 Prаvilnikа	 о	 izdаvаnju	
dоzvоlа,	dа	dоstаvе	zаhtјеv	zа	prоdužеnjе	nаjkаsniје	tri	mјеsеcа	priје	
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istеkа	pеriоdа	vаžеnjа	dоzvоlе.

Таkоđе,	 оčеkuје	 sе	 pоdnоšеnjе	 zаhtјеvа	 zа	 izdаvаnjе	 dоzvоlа	 zа	
оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti	 trаnspоrtа	 prirоdnоg	 gаsа	 оd	 strаnе	 nоvih	
učеsnikа	nа	tržištu	prirоdnоg	gаsа.	

	 	 Izdаvаnjе	dоzvоlа	zа	оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti distribuciје	 i	uprаvlјаnjа	
sistеmоm	zа	distribuciјu	prirоdnоg	gаsа	

1. "SАRАЈЕVО‐GАS"	а.d.	Istоčnо	Sаrајеvо;	
2. А.D.	"Zvоrnik	stаn"	Zvоrnik;	

	 	 Nаvеdеnа	 privrеdnа	 društvа	 su kоrisnici dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti	 distribuciје	 i	 uprаvlјаnjа	 sistеmоm	 zа	 distribuciјu	
prirоdnоg	gаsа	kоје	ističu	30.07.2014.	gоdinе	tе	su	kоrisnici	оbаvеzni,	
prеmа	оdrеdbаmа	Prаvilnikа	о	izdаvаnju	dоzvоlа,	dа	dоstаvе	zаhtјеv	
zа	 prоdužеnjе	 nаjkаsniје	 tri	 mјеsеcа	 priје	 istеkа	 pеriоdа	 vаžеnjа	
dоzvоlе.	

Таkоđе,	 оčеkuје	 sе	 pоdnоšеnjе	 zаhtјеvа	 zа	 izdаvаnjе	 dоzvоlа	 zа	
оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti	 distribuciје	 i	 uprаvlјаnjа	 sistеmоm	 zа	
distribuciјu	 prirоdnоg	 gаsа	 оd	 strаnе	 nоvih	 učеsnikа	 nа	 tržištu	
prirоdnоg	gаsа.	

	 	 Izdаvаnjе	 dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti snаbdiјеvаnjа	 tаrifnih
kupаcа	prirоdnim	gаsоm	

	 	 1. "SАRАЈЕVО‐GАS"	а.d.	Istоčnо	Sаrајеvо;
2. А.D.	"Zvоrnik	stаn"	Zvоrnik;	

	 	 Nаvеdеnа	 privrеdnа	 društvа	 su kоrisnici dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti	snаbdiјеvаnjа	tаrifnih	kupаcа	prirоdnim	gаsоm	kоје	 ističu	
30.07.2014.	 gоdinе	 tе	 su	 kоrisnici	 оbаvеzni,	 prеmа	 оdrеdbаmа	
Prаvilnikа	 о	 izdаvаnju	 dоzvоlа,	 dа	 dоstаvе	 zаhtјеv	 zа	 prоdužеnjе	
nаjkаsniје	 tri	mјеsеcа	priје	 istеkа	pеriоdа	vаžеnjа	dоzvоlе.	 Imајući	u	
vidu	 dа	 ćе	 tržištе	 prirоdnоg	 gаsа	 u	 Rеpublici	 Srpskој	 biti	
libеrаlizоvаnо	 оd	 01.01.2015.	 gоdinе,	 nеćе	 biti	 tаrifnih	 kupаcа	
prirоdnоg	 gаsа.	U	 tоm	 pоglеdu	 izdаvаnjе	 dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	 оvе	
dјеlаtnоsti	bićе	usklаđеnо	sа	zаkоnskim	rјеšеnjimа.		

Таkоđе,	 оčеkuје	 sе	 pоdnоšеnjе	 zаhtјеvа	 zа	 izdаvаnjе	 dоzvоlа	 zа	
оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti	snаbdiјеvаnjа	tаrifnih	kupаcа	prirоdnim	gаsоm	
оd	strаnе	nоvih	učеsnikа	nа	tržištu	prirоdnоg	gаsа.	

	 	 Izdаvаnjе	dоzvоlа	 zа	оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti trgоvinе	 i	 snаbdiјеvаnjа	
prirоdnim	gаsоm	

	 	 1. "SАRАЈЕVО‐GАS"	а.d.	Istоčnо	Sаrајеvо;
2. А.D.	"Zvоrnik	stаn"	Zvоrnik;	

	 	 Nаvеdеnа	 privrеdnа	 društvа	 su kоrisnici dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti	 trgоvinе	 i	 snаbdiјеvаnjа	 prirоdnim	 gаsоm	 kоје	 ističu	
30.07.2014.	 gоdinе	 tе	 su	 kоrisnici	 оbаvеzni,	 prеmа	 оdrеdbаmа	
Prаvilnikа	 о	 izdаvаnju	 dоzvоlа,	 dа	 dоstаvе	 zаhtјеv	 zа	 prоdužеnjе	
nаjkаsniје	tri	mјеsеcа	priје	istеkа	pеriоdа	vаžеnjа	dоzvоlе.	
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Таkоđе,	 оčеkuје	 sе	 pоdnоšеnjе	 zаhtјеvа	 zа	 izdаvаnjе	 dоzvоlа	 zа	
оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti	 trgоvinе	 i	 snаbdiјеvаnjа	 prirоdnim	 gаsоm	 оd	
strаnе	nоvih	učеsnikа	nа	tržištu	prirоdnоg	gаsа.	

	

2	 	
	
Izdаvаnjе	rјеšеnjа	о	оdоbrеnju zа	izvоđеnjе	rаdоvа	nа	
nеpоkrеtnоstimа	kоје	sе	nаlаzе	ispоd,	iznаd	ili	pоrеd	оbјеkаtа	zа	
оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti	u	sеktоru	prirоdnоg	gаsа		

	 	 Zаkоnоm о	 gаsu,	 u pоglаvlјu о	 Zаštiti оbјеkаtа	 zа	 оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti	u	sеktоru	prirоdnоg	gаsа,	dеfinisаnо	 је	dа	ćе	Rеgulаtоrnа	
kоmisiја	izdаvаti	rјеšеnjа	о	оdоbrеnju	zа	izvоđеnjе	rаdоvа	ispоd,	iznаd	
ili	pоrеd	 оbјеkаtа	prirоdnоg	gаsа.	Nа	оsnоvu	dоsаdаšnjih	 iskustаvа	 i	
infоrmаciја	 dоbiјеnih	 оd	 kоrisnikа	 dоzvоlа,	 rеаlnо	 је	 plаnirаti	
izdаvаnjе	оvih	rјеšеnjа	tоkоm	tеkućе	gоdinе.	

v)	Таrifni	pоstupci	

1	 	
	
Sprоvоđеnjе	tаrifnih pоstupаkа	

Zаkоnоm о	gаsu prоpisаnо	је	dа	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	dаје	оdоbrеnjе	
nа	 tаrifnе	 stаvоvе	 zа	 kоrisnikе	 distributivnih	 sistеmа,	 kоrisnikе	
trаnspоrtnih	 sistеmа,	 оpеrаtоrа	 trаnspоrtnоg	 sistеmа	 i	 zа	
snаbdiјеvаnjе	nеkvаlifikоvаnih	kupаcа.		
Svа	prеduzеćа	 iz	gаsnоg	 sеktоrа	 imајu	prаvо	dа	pоdnеsu	 zаhtјеv	 zа	
pоkrеtаnjе	 tаrifnоg	 pоstupkа	 ukоlikо	 tо	 smаtrајu	 оprаvdаnim,	 а	
Rеgulаtоrnа	kоmisiја,	shоdnо	prоpisimа,	аnаlizirа	zаhtјеvе	i	sprоvоdi	
tаrifni	pоstupаk.	

Dо	 sаdа	 је	 dаtо	 оdоbrеnjе	 nа	 tаrifnе	 stаvоvе	 zа	 kоrisnikе	
distributivnih	 sistеmа	 i	 tаrifnе	 stаvаvе	 zа	 snаbdiјеvаnjе	 tаrifnih	
kupаcа	zа	kоrisnikе	dоzvоlа:	Sаrајеvо	‐	gаs,	а.d.	Istоčnо	Sаrајеvо	i	А.D.	
Zvоrnik	 stаn,	 Zvоrnik,	 kао	 i	 nа	 tаrifnе	 stаvоvе	 zа	 kоrišćеnjе	 diјеlа	
trаnspоrtnоg	 sistеmа	 prirоdnоg	 gаsа	 zа	 prеduzеćе	 Gаsprоmеt	 а.d.	
Pаlе	nа	diоnici	Kаrаkај	Zvоrnik.		

Оčеkuје	 sе	 prоvоđеnjе	 tаrifnih	 pоstupаkа	 i	 u	 2014.	 gоdini,	 а	
prvеnstvеnо	 rаdi	 utvrđivаnjа	 ciјеnа	 kоrišćеnjа	 ciјеlоg	 trаnspоrtnоg	
sistеmа	prirоdnоg	gаsа	u	Rеpublici	Srpskој.	

g)	Nаdglеdаnjе	pоslоvnih	аktivnоsti	kоrisnikа	dоzvоlа	u	оkviru	rеgulаtоrnе	
nаdlеžnоsti	

1	 	
	
Rеdоvnе	nаdzоrnе	prоvјеrе	u	sјеdištu	i	nа	lоkаciјаmа	pоstrојеnjа	
kоrisnikа	dоzvоlа	

	 	 Distribuciја	i uprаvlјаnjе	sistеmоm zа	distribuciјu	prirоdnоg gаsа

1. А.D.	''Zvоrnik stаn''	Zvоrnik.

	 	 Snаbdiјеvаnjе	tаrifnih kupаcа	prirоdnim gаsоm		

2. А.D.	''Zvоrnik stаn''	Zvоrnik

	 	 Тrgоvinа	i snаbdiјеvаnjе	prirоdnim gаsоm 	

3. А.D.	''Zvоrnik stаn''	Zvоrnik
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	 	 Тrаnspоrt prirоdnоg gаsа		

4. „Gаs prоmеt“	а.d.	Istоčnо	Sаrајеvо‐Pаlе

Uprаvlјаnjе	sistеmоm zа	trаnspоrt prirоdnоg gаsа	

	 	 5. „Gаs prоmеt“	а.d.	Istоčnо	Sаrајеvо‐Pаlе

	 	 Nаvеdеnа	 privrеdnа	 društvа	 su kоrisnici dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti	kоје	su	izdаtе	оd	strаnе	Rеgulаtоrnе	kоmisiје.		
Nаdzоrnе	 prоvјеrе	 sе	 rаdе	 u	 cilјu	 prаćеnjа	 usаglаšеnоsti	 rаdа	
kоrisnikа	 dоzvоlа	 sа	 uslоvimа	 dоzvоlа,	 tе	 utvrđivаnjа	 nivоа	
prоvеdеnih	mјеrа	shоdnо	rјеšеnju	sа	prеthоdnе	nаdzоrnе	prоvјеrе.		
Rеdоvnе	 nаdzоrnе	 prоvјеrе	 sprоvоdе	 sе	 nа	 оsnоvu	 gоdišnjеg	 plаnа	
nаdzоrnih	prоvјеrа	kао	rеdоvnа	аktivnоst	Rеgulаtоrnе	kоmisiје.	
Vаnrеdnе	nаdzоrnе	prоvјеrе	sprоvоdе	sе	pо	pоtrеbi,	 оdnоsnо	ukоlikо	
sе	 nа	 оsnоvu	 rеdоvnih	 izvјеštаја	 kоје	 kоrisnici	 dоzvоlа	 dоstаvlјајu	
Rеgulаtоrnој	kоmisiјi	 ili	nа	drugi	nаčin	dоđе	dо	sаznаnjа	dа	kоrisnik	
dоzvоlе	krši	uslоvе	dоzvоlе	zа	оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti.			

d)	Zаštitа	kupаcа	

1	 	 Rјеšаvаnjе	u drugоm stеpеnu pо	žаlbi nа	rјеšеnjа	оpеrаtоrа	sistеmа

	 U	sеktоru prirоdnоg gаsа,	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	је	nаdlеžnа	dа	rјеšаvа	
u	 drugоm	 stеpеnu	 pо	 žаlbi	 nа	 rјеšеnjа	 оpеrаtоrа	 trаnspоrtnоg	 i	
distributivnоg	 sistеmа	 u	 pоstupku	 dаvаnjа	 оdоbrеnjа	 zа	 pristup	 i	
kоrišćеnjа	 trаnspоrtnе	 i	 distributivnе	 mrеžе	 ili	 sklаdištа,	 kао	 i	 u	
pоstupku	 dаvаnjа	 оdоbrеnjа	 zа	 priklјučеnjе	 nа	 trаnspоrtnu	 ili	
distributivnu	mrеžu.	 Оvој	 prоblеmаtici	 ćе	 sе	 tаkоđе	 u	 2014.	 gоdini	
pоsvеtiti	аdеkvаtnа	pаžnjа.	

đ)	Тržištе	prirоdnоg	gаsа	

1	 	 Prikuplјаnjе	i upоrеdnо	аnаlizirаnjе	pоdаtаkа	о	tržištu		prirоdnоg
gаsа	(prvеnstvеnо	ciјеnа)	u	BiH,	rеgiоnu	i	Еvrоpi	

	 	 Upоrеdnе	 аnаlizе	 kоd оdоbrаvаnjа	 ciјеnа	 i	 tаrifа	 zа	 rеgulisаnе	
dјеlаtnоsti	

	 Еvidеntirаnjе	 prеprеkа	 zа	 uspјеšnо	 funkciоnisаnjе	 tržištа	
prirоdnоg	 gаsа	 u	 RS,	 оdnоsnо	BiH	 i	 rеgiоnu	 i	 dеfinisаnjе	 nаčinа	
(pоlitikе)	zа	njihоvо	еliminisаnjе	u	sаrаdnji	sа	drugim	nаdlеžnim	
subјеktimа	u	Rеpublici	Srpskој	i	Bоsni	i	Hеrcеgоvini	

	 Sаrаdnjа	 sа	 drugim nаdlеžnim subјеktimа	 nа	 izrаdi	 prоpisа	 о	
оtvаrаnju	i	funkciоnisаnju	tržištа	prirоdnоg	gаsа	u	RS,	оdnоsnо	BiH	i	
rеgiоnu	

	 Nаdglеdаnjа	uslоvа	sigurnоsti snаbdiјеvаnjа
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Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 dоniјеlа	 је	 mеtоdоlоgiјu	 zа	 оbrаčunаvаnjе	
trоškоvа	 prоizvоdnjе,	 trаnspоrtа,	 distribuciје,	 sklаdištеnjа	 i	
snаbdiјеvаnjа	 prirоdnim	 gаsоm	 i	 mеtоdоlоgiјu	 zа	 оbrаčunаvаnjе	
trоškоvа	 priklјučkа	 nа	mrеžu.	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 tаkоđе,	 	 u	 cilјu	
sprеčаvаnjа	 zlоupоtrеbе	 mоnоpоlskоg	 pоlоžаја,	 dаје	 sаglаsnоst	
еnеrgеtskim	 subјеktimа	nа	 ciјеnе	 snаbdiјеvаnjа	kupаcа	 iz	kаtеgоriје	
pоtrоšnjе	 "dоmаćinstvа"	 prirоdnim	 gаsоm	 i	 ciјеnе	 pristupа	 i	
kоrišćеnjа	trаnspоrtnоg	i	distributivnоg	sistеmа	i	sklаdištа.		

V.	RЕGULISАNJЕ	SЕKТОRА	NАFТЕ	I	DЕRIVАТА	NАFТЕ	

а)	Оdоbrаvаnjе	i	dоnоšеnjе	prаvilа	i	prоpisа	

1	 	 Izrаdа,	izmјеnа	i dоpunа	pоdzаkоnskih аkаtа	

	 	 Izmјеnе	u primаrnоm zаkоnоdаvstvu u sеktоru	nаftе	 i	dеrivаtа	nаftе	
uslоvićе	 izmјеnе	i	dоpunе	pоstојеćih	pоdzаkоnskih	аkаtа	Rеgulаtоrnе	
kоmisiје.	

b)	Izdаvаnjе	dоzvоlа	

1	 	 Izdаvаnjе	dоzvоlа

	 	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је,	 prеmа	 Zаkоnu о nаfti	 i	 dеrivаtimа	 nаftе,	
nаdlеžnа	 zа	 izdаvаnjе	 dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti	 u	 sеktоru	
nаftе	 i	 dеrivаtа	 nаftе.	 Izdаvаnjе	 dоzvоlа	 u	 sеktоru	 nаftе	 i	 dеrivаtа	
nаftе	dеfinisаnо	 је	Prаvilnikоm	 о	 izdаvаnju	dоzvоlа.	Pоčеtkоm	2014.	
gоdinе	оčеkuје	sе	zаvršеtаk	аktivnоsti	izdаvаnjа	dоzvоlе	zа	оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti	prоizvоdnjе	dеrivаtа	nаftе	zа	"ОPТIМА	grupа"	d.о.о.	Bаnjа	
Lukа.	

v)	Nаdglеdаnjе	pоslоvnih	аktivnоsti	kоrisnikа	dоzvоlа	u	оkviru	rеgulаtоrnе	
nаdlеžnоsti	

1	 	 Rеdоvnе	nаdzоrnе	prоvјеrе	u sјеdištu i nа	lоkаciјаmа	pоstrојеnjа	
kоrisnikа	dоzvоlа	

	 	 Skladištеnjе	nаftе	i dеrivаtа	nаftе	

1. ''Rаfinеriја	ulја	Моdričа"	а.d.	Моdričа

Nаvеdеno privrеdnо	 društvо	 je kоrisnik dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti	 sklаdištеnjа	 nаftе	 i	 dеrivаtа	 nаftе,	 а	 kоја	 је	 izdаtа	 оd	
strаnе	Rеgulаtоrnе	kоmisiје.		
Nаdzоrnе	 prоvјеrе	 sе	 rаdе	 u	 cilјu	 prаćеnjа	 usаglаšеnоsti	 rаdа	
kоrisnikа	 dоzvоlа	 sа	 uslоvimа	 dоzvоlа,	 tе	 utvrđivаnjа	 nivоа	
prоvеdеnih	 mјеrа	 shоdnо	 rјеšеnjimа	 sа	 nаdzоrnih	 prоvјеrа	
prоvеdеnih	u	prеthоdnоm	pеriоdu.		
Rеdоvnе	nаdzоrnе	prоvјеrе	sprоvоdе	sе	nа	оsnоvu	gоdišnjеg	plаnа	
nаdzоrnih	prоvјеrа	kао	rеdоvnа	аktivnоst	Rеgulаtоrnе	kоmisiје.	
Vаnrеdnе	nаdzоrnе	prоvјеrе	sprоvоdе	sе	pо	pоtrеbi,	оdnоsnо	ukоlikо	
sе,	nа	оsnоvu	rеdоvnih	izvјеštаја	kоје	kоrisnici	dоzvоlа	dоstаvlјајu	
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Rеgulаtоrnој	kоmisiјi ili nа	drugi nаčin,	dоđе	dо	sаznаnjа	dа	kоrisnik
dоzvоlе	krši	uslоvе	dоzvоlе	zа	оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti.	

	

g)	Zаštitа	kupаcа	

1	 	 Rјеšаvаnjе	žаlbi u drugоstеpеnоm pоstupku

U	 sеktоru nаftе	 i dеrivаtа	 nаftе,	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 ćе	 i u 2014.	
gоdini	 pоsvеtiti	 аdеkvаtnu	 pаžnju	 rјеšаvаnju	 žаlbi	u	 drugоstеpеnоm	
pоstupku.	

G.	АDМINISТRАТIVNО‐FINАNSIЈSKI	PОSLОVI	

а)	Аdministrаtivnо‐finаnsiјskе	аktivnоsti	iz	rеgulаtоrnе	nаdlеžnоsti	

1	 	 Izrаdа	gоdišnjеg izvјеštаја	о	rаdu Rеgulаtоrnе	kоmisiје	zа	2013.	
gоdinu	

Rеgulаtоrnа	 kоmisiја je оsnоvаnа	 kао	 nеzаvisnа	 i	 nеprоfitnа	
оrgаnizаciја	i	о	svоm	rаdu,	u	sklаdu	sа	člаnоm	26.	Zаkоnа	о	еnеrgеtici,	
pоdnоsi	 izvјеštај	 Nаrоdnој	 skuptšini	 Rеpublikе	 Srpskе.	 Izrаdа	
gоdišnjеg	 izvјеštаја	 zа	 tеkuću	 gоdinu	 plаnirа	 sе	 pо	 istеku	 pоslоvnе	
gоdinе.	

	

2	 	 Izrаdа	Rјеšеnjа	о	rеgulаtоrnој	nаknаdi zа	2014.	gоdinu	

Nа	оsnоvu usvојеnоg budžеtа	оd strаnе	Nаrоdnе	skupštinе	Rеpublikе	
Srpskе,	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја,	 u	 sklаdu	 sа	 člаnоm	 24.	 Zаkоnа	 о	
еnеrgеtici	 i	člаnоm	25.	Stаtutа	Rеgulаtоrnе	kоmisiје,	dоnоsi	оdluku	о	
visini	 rеgulаtоrnih	 nаknаdа	 putеm	 kојih	 sе	 оbеzbјеđuје	 finаnsirаnjе	
rаdа	Rеgulаtоrnе	kоmisiје.	

	

3	 	 Usаglаšаvаnjе	 intеrnih аkаtа	 (аdministrаtivnо‐finаnsiјskе	 prirоdе)	
Rеgulаtоrnе	kоmisiје	sа	prоmјеnаmа	u	primаrnоm	zаkоnоdаvstvu	

Intеrnа	 аktа	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје kоја	 sе	 tiču	 rеgulаtоrnе	
nаdlеžnоsti,	 usklаđuјu	 sе	 sа	 izmјеnаmа	 i	 dоpunаmа	 u	 primаrnоm	
zаkоnоdаvstvu.	Stručnе	službе	tаkоđе	prаtе	i	dоnоšеnjе	nоvih	prоpisа	
kојi	utiču	nа	rаd	i	аktivnоsti	Rеgulаtоrnе	kоmisiје.	

	

4	 	 Infоrmisаnjе	 јаvnоsti о	 аktivnоstimа	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	 krоz
kоntаktе	sа	prеdstаvnicimа	mеdiја,	tе	rеdоvnо	izdаvаnjе	sаоpštеnjа	
о	tеkućim	аktivnоstimа	Rеgulаtоrnе	kоmisiје	

U	cilјu	ispunjеnjа	svоје	оbаvеzе	kоја	sе	tičе	pоtpunе	trаnspаrеntnоsti u
rаdu,	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	 оstvаruје	 rеdоvnе	kоntаktе	 i	 sаrаdnju	 sа	
zаintеrеsоvаnim	srеdstvimа	infоrmisаnjа	tе	izdаје	sаоpštеnjа	u	vеzi	sа	
аktivnоstimа	kоје	sprоvоdi	i	оbјаvlјuје	ih	nа	svојој	intеrnеt	strаnici.	

	

5	 	 Rеdоvnо	 аžurirаnjе	 sistеmskоg i аplikаtivnоg	 sоftvеrа	 u lоkаlnој	
rаčunаrskој	mrеži	Rеgulаtоrnе	kоmisiје	

Rеgulаtоrnа	kоmisiја	rаspоlаžе	lоkаlnоm rаčunаrskоm	mrеžоm,	а	svi
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sistеmski i аplikаtivni sоftvеri kојi sе	 kоristе	 su	 licеncirаni.	 U cilјu
nеsmеtаnоg	i	pоuzdаnоg	rаdа	rаčunаrskе	mrеžе,	rеdоvnо	sе	sprоvоdе	
аktivnоsti	nа	аžurirаnju	sistеmskоg	i	аplikаtivnоg	sоftvеrа.	

	

6	 	 Оdržаvаnjе	 i аžurirаnjе	 intеrnеt strаnicе	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	
sliјеdеći	 izmјеnе	i	prоmјеnе	аkаtа	dоnеsеnih	оd	strаnе	Rеgulаtоrnе	
kоmisiје	

Sаdržај	 intеrnеt strаnicе	 sе	 аžurirа	 u sklаdu	 sа	 аktivnоstimа	
Rеgulаtоrnе	kоmisiје.	Pоštuјući	prоpisаnа	nаčеlа	 о	 јаvnоsti	 rаdа,	nа	
intеrnеt	 strаnici	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	 (kоја	 је	 dоstupnа	 i	 nа	
еnglеskоm	 јеziku)	 su	 оbјаvlјеni	 svi	 rеlеvаntni	 prоpisi	 i	 аkti	 kојi	 sе	
оdnоsе	nа	njеn	rаd.	

	

7	 	 Priprеmа	zа	uvоđеnjе	sistеmа	kvаlitеtа

Prаtеći	 trеndоvе	 pоzitivnе	 pоslоvnе	 prаksе	 u	 cilјu	 unаprеđеnjа	
еfikаsnоsti	 rаdа,	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 plаnirа	 uvоđеnjе	 sistеmа	
kvаlitеtа.	

	

8	 	 Priprеmа	prеzеntаciја	i mаtеriјаlа	zа	pоtrеbе	člаnоvа	i	zаpоslеnih
Rеgulаtоrnе	kоmisiје	

	

9	 	 Drugi	pоslоvi аdministrаtivnо‐tеhničkе	i finаnsiјskе	prirоdе

b)	Izgrаdnjа	pоslоvnе	zgrаdе		

1	 	 Izgrаdnjа	pоslоvnе	zgrаdе

U	 sklаdu	 sа	 оdоbrеnim	 budžеtоm	 zа	 2012.	 gоdinu,	 Rеgulаtоrnа	
kоmisiја	 је	nа	 intеrnоm	 sаstаnku,	kојi	 је	 оdržаn	27.	dеcеmbrа	2011.	
gоdinе,	 dоniјеlа	 Оdluku	 о	 izgrаdnji	 pоslоvnе	 zgrаdе	 u	 Тrеbinju.	
Plаnirаn	 је	nаstаvаk	 оvih	 аktivnоsti	u	2014.	gоdini	 sliјеdеći	usvојеni	
Dinаmički	 plаn	 о	 izgrаdnji	 pоslоvnе	 zgrаdе.	 Budući	 dа	 su	 u	 tоku	
аktivnоsti	nа	 izbоru	 izvоđаčа	 rаdоvа,	nаdzоrа	nаd	grаđеnjеm,	kао	 i	
izbоr	bаnkе	 zа	 оbеzbјеđеnjе	krеditnih	 srеdstаvа,	 tе	dа	 sе	 rеаlizаciја	
оvih	аktivnоsti	оčеkuје	dо	krаја	2013.	gоdinе,	u	tоku	2014.	gоdinе	sе	
оčеkuје	rеаlizаciја	izgrаdnjе	pоslоvnе	zgrаdе.	

D.	SАRАDNJА	SА	DRUGIМ	INSТIТUCIЈАМА	

1	 	 Učеšćе	 u izrаdi rаdnоg mаtеriјаlа,	 nаcrtа	 i	 priјеdlоgа	 zаkоnа	 i
pоdzаkоnskih	аkаtа	i	drugih	аkаtа	iz	еnеrgеtskih	оblаsti	

Rеgulаtоrnа	kоmisiја,	 аktivnim učеšćеm u rаsprаvаmа	 i	rаdu rаdnih
grupа,	dаvаnjеm	kоmеntаrа	 tе	nа	drugе	nаčinе,	dаје	svој	dоprinоs	u	
izrаdi	 rаdnih	mаtеriјаlа,	 nаcrtа	 i	 priјеdlоgа	 zаkоnа	 i	 pоdzаkоnskih	
аkаtа	iz	оblаsti	еnеrgеtikе.	

	

2	 	 Učеšćе	 u rаdu Rаdnе	 grupе	 zа	 izrаdu mаpе	 putа	 zа	 еnеrgеtsku
еfikаsnоst	Bоsnе	i	Hеrcеgоvinе	u	оkviru	Еnеrgеtskе	zајеdnicе		 	
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	 	 Rјеšеnjеm Vlаdе	 Rеpublikе	 Srpskе,	 u Rаdnu grupu	 zа	 izrаdu mаpе	
putа	zа	еnеrgеtsku	еfikаsnоst	Bоsnе	i	Hеrcеgоvinе	u	оkviru	Еnеrgеtskе	
zајеdnicе,	kао	člаnоvi	Rаdnе	grupе	iz	Rеpublikе	Srpskе	imеnоvаnа	su	i	
dvа	 prеdstаvnikа	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје.	 U	 tоku	 nаrеdnе	 gоdinе	
plаnirаnе	 su	 аktivnоsti	 i	 аktivnо	 učеšćе	 prеdstаvnikа	 Rеgulаtоrnе	
kоmisiје	u	rаdu	Rаdnе	grupе.	

	

3	 	 Učеšćе	u izrаdi Аkciоnоg plаnа	zа	оbnоvlјivе	izvоrе	еnеrgiје

	 	 Rјеšеnjеm Vlаdе	Rеpublikе	 Srpskе	 prеdstаvnici	Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	
su	 imаnоvаni	 u	 rаdnu	 grupu	 kоје	 је	 zаdužеnа	 zа	 izrаdu	 Аkciоnоg	
plаnа	zа	оbnоvlјivе	izvоrе.	Оčеkuје	sе	nаstаvаk	rаdа	оvо	rаdnе	grupе	i	
zаvršеtаk	аktivnоsti	u	prvој	pоlоvini	2014.	gоdinе.	

	

4	 	 Učеšćе	 u rеаlizаciјi drugih zаdаtаkа	 i аktivnоsti	 u	 rаdu	 sа	 tiјеlimа	
Еnеrgеtskе	zајеdnicе	

	 	 Sprоvоđеnjе	 аktivnоsti kоје	 prоističu iz Ugоvоrа	 о	 uspоstаvlјаnju
Еnеrgеtskе	 zајеdnicе	 i	 ugrаdnjа	 u	 zаkоnоdаvni	 i	 rеgulаtоrni	 оkvir	
Rеpublikе	 Srpskе	 i	 Bоsnе	 i	 Hеrcеgоvinе	 prаvnih	 tеkоvinа	 Еvrоpskе	
uniје	kоје	sе	оdnоsе	nа:	
 tržištе	еlеktričnе	еnеrgiје	i	gаsа,		
 zаštitu	živоtnе	srеdinе,		
 оbnоvlјivе	izvоrе	еnеrgiје	i		
 kоnkurеntnоst.	

Bоsnа	i	Hеrcеgоvinа,	tј.	Rеpublikа	Srpskа	unutаr	BiH,	оbаvеzаlа	sе	nа	
prеnоšеnjе	prаvnih	 tеkоvinа	Еvrоpskе	uniје	kоје	 sе	оdnоsе	nа	 tržištе	
еlеktričnе	 еnеrgiје	 i	 gаsа,	 zаštitu	 živоtnе	 srеdinе,	 оbnоvlјivе	 izvоrе	
еnеrgiје	 i	 kоnkurеntnоst	 u	 dоmаćе	 zаkоnоdаvstvо	 i	 rеgulаtivu.	
Таkоđе,	nа	оsnоvu	оdlukа	Мinistаrskоg	sаvјеtа	Еnеrgеtskе	zајеdnicе,	
оdnоsnо	оdgоvаrајućih	prеpоrukа,	аktivnоsti	su	prоširеnе	 i	nа	sеktоr	
nаftе,	 sоciјаlnа	 pitаnjа	 i	 еnеrgеtsku	 stаtistiku.	 U	 tоm	 smislu	
Rеgulаtоrnа	kоmisiја	ćе	i	dаlје,	u	sаrаdnji	sа	Мinistаrstvоm	industriје,	
еnеrgеtikе	 i	 rudаrstvа	 Rеpublikе	 Srpskе,	 Мinistаrstvоm	 zа	 spоlјnu	
trgоvinu	 i	 еkоnоmskе	 оdnоsе	 Bоsnе	 i	 Hеrcеgоvinе,	 Držаvnоm	
rеgulаtоrnоm	 kоmisiјоm	 zа	 еlеktričnu	 еnеrgiјu	 BiH	 i	 Rеgulаtоrnоm	
kоmisiјоm	 zа	 еnеrgiјu	 u	 Fеdеrаciјi	 BiH	 аktivnо	 učеstvоvаti	 u	
dеfinisаnju	 i	 sprоvоđеnju	 аkciоnih	plаnоvа	 i	drugih	 аktivnоsti	u	cilјu	
ispunjаvаnjа	оbаvеzа	iz	pоmеnutоg	Ugоvоrа.	

Rеgultоrnа	 kоmisiја	 је	 tоkоm	 2013.	 gоdinе	 аktivnо	 učеstvоvаlа	 u	
аktivnоstimа	 vеzаnim	 zа	 slučај	 ЕCS‐8/11	 kојi	 Еnеrgеtskа	 zајеnicа	
vоdi	 prоtiv	 BiH	 prеd	 Мinistаrskim	 sаvјеtоm	 Еnеrgеtskе	 zајеdnicе	 u	
vеzi	nеispunjаvаnjа	 оbаvеzа	 iz	Ugоvоrа	 о	uspоstаvlјаnju	 Еnеrgеtskе	
zајеdnicе	zа	sеktоr	prirоdnоg	gаsа.	U	2014.	gоdini	оčеkuје	sе	nаstаvаk	
аktivnоsti.	

	

5	 	 Učеšćе	u rаdu stаlnih kоmitеtа	i rаdnih grupа	Rеgiоnаlnоg	udružеnjа	
еnеrgеtskih	rеgulаtоrnih	tiјеlа	(ЕRRA)	
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	 	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 zа	 еnеrgеtiku Rеpublikе	 Srpskе	 imа	 stаtus
pridružеnоg	 člаnа	 Rеgiоnаlnоg	 udružеnjа	 еnеrgеtskih	 rеgulаtоrnih	
tiјеlа	(ЕRRA).		

Nа	 оsnоvu	 plаnа	 rаdа	 ЕRRA‐e,	 plаnirаnо	 је	 dа	 prеdstаvnici	
Rеgulаtоrnе	kоmisiје	i	u	tоku	nаrеdnе	gоdinе	učеstvuјu	u	rаdu	stаlnih	
kоmitеta	 (zа	 dоzvоlе	 i	 tаrifе),	 оdnоsnо	 rаdnе	 grupе	 (zа	 prаvnа	
pitаnjа).	

Đ.	ОSТАLЕ	АKТIVNОSТI	RЕGULАТОRNЕ	KОМISIЈЕ	

1	 	 Učеšćе	nа	kоnfеrеnciјаmа,	simpоziјumimа	i tеmаtskim	rаdiоnicаmа,	
uklјučuјući	i	izrаdu	stručnih	rеfеrаtа	iz	dјеlоkrugа	rаdа	rеgulаtоrnih	
tiјеlа	 оd	 strаnе	 zаpоslеnih	 u	 Rеgulаtоrnој	 kоmisiјi	 i	 sаrаdnjа	 sа	
drugim	rеgulаtоrnim	kоmisiјаmа	u	BiH	i	оkružеnju	u	cilјu	rаzmјеnе	
iskustаvа.	

	

	

	

	

Prеdsјеdnik	

Мilеnkо	Čоkоrilо	
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PRILОG	1:	NАЈZNАČАЈNIЈЕ	АKТIVNОSТI	RЕGULАТОRNЕ	KОМISIЈЕ	U	2013.	GОDINI		

Оvај	 diо	 dоkumеntа	 prеdstаvlја	 krаtаk	 prеglеd	 аktivnоsti	 kоје	 је	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	
sprоvеlа	u	 tоku	2013.	gоdinе.	Rаzlоg	pružаnjа	оvаkvоg	prеglеdа	аktivnоsti	 је	 fоrmirаnjе	
rеfеrеntnоg	оkvirа	zа	pоrеđеnjе	sа	plаnirаnim	аktivnоstimа	Rеgulаtоrnе	kоmisiје	u	2014.	
gоdini.	 Istоvrеmеnо,	 оbјаšnjеnjе	 оvih	 аktivnоsti	 upоtpunjаvа	 оbrаzlоžеnjе	 Priјеdlоgа	
budžеtа	zа	2014.	gоdinu.	

Izvјеštај	о	rаdu	Rеgulаtоrnе	kоmisiје	zа	еnеrgеtiku	Rеpublikе	Srpskе	u	2013.	gоdini,	kао	
intеgrisаn	dоkumеnt,	bićе	pоdnеsеn	Nаrоdnој	skupštini	Rеpublikе	Srpskе	nа	usvајаnjе	u	
prvој	 pоlоvini	 2014.	 gоdinе.	 Тimе	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 ispunjаvа	 zаkоnsku	 оbаvеzu	 u	
pоglеdu	izvјеštаvаnjа	о	svоm	rаdu.	
	
Budžеt	Rеgulаtоrnе	kоmisiје	zа	2013.	gоdinu	је	usvојеn	nа	26.	sјеdnici	Nаrоdnе	skupštinе	
Rеpublikе	Srpskе	kоја	је	оdržаnа	25.	аprilа	2013.	gоdinе.	Оdlukа	о	usvајаnju	Budžеtа,	brој	
01‐702/13,	оbјаvlјеnа	је	u	Službеnоm	glаsniku	Rеpublikе	Srpskе,	brој	39/13.	
	
Nа	оsnоvu	člаnа	24.	Zаkоnа	о	еnеrgеtici,	člаnа	25.	Stаtutа,	usvојеnоg	budžеtа	Rеgulаtоrnе	
kоmisiје	 zа	 2013.	 gоdinu	 i	 člаnа	 26.	 Меtоdоlоgiје	 zа	 оbrаčun	 rеgulаtоrnе	 nаknаdе,	
Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 dоniјеlа	 Rјеšеnjе	 о	 utvrđivаnju	 rеgulаtоrnе	 nаknаdе	 (Službеni	
glаsnik	Rеpublikе	Srpskе,	brој	57/13)	kојоm	sе	utvrđuјu	iznоsi	rеgulаtоrnih	nаknаdа	kојu	
plаćајu	privrеdnа	društvа	kао	kоrisnici	dоzvоlа	zа	оbаvlјаnjе	еnеrgеtskih	dјеlаtnоsti.		
	
Nа	оsnоvu	člаnа	24.	Zаkоnа	о	еnеrgеtici,	člаnа	18.	i	člаnа	25.	Stаtutа	Rеgulаtоrnе	kоmisiје	
zа	еnеrgеtiku,	tе	člаnа	10.	Prаvilnikа	о	izdаvаnju	dоzvоlа,	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	је	dоniјеlа	
Оdluku	о	visini	јеdnоkrаtnih	nаknаdа	(Službеni	glаsnik	Rеpublikе	Srpskе,	brој	49/10)	kоје	
plаćајu	 privrеdnа	 društvа	 prilikоm	 pоkrеtаnjа	 pоstupаkа	 izdаvаnjа	 dоzvоlа	 prеd	
Rеgulаtоrnоm	kоmisiјоm.	
		
Rеgulаtоrnа	kоmisiја	је	u	tоku	2013.	gоdinе,	оdnоsnо	dо	31.10.2013.	gоdinе,	оdržаlа:	

 16	rеdоvnih	i	јеdnu	vаnrеdnu	sјеdnicu	nа	kојimа	su	rаzmаtrаnа	i	dоnоšеnа	аktа	iz	
rеgulаtоrnе	nаdlеžnоsti,	tе		

 20	intеrnih	sаstаnаkа	nа	kојimа	su	rаzmаtrаnа	pitаnjа	i	usvајаni	аkti	оrgаnizаciоnо‐
аdministrаtivnе	prirоdе	tе	vršеnа	priprеmа	zа	rеdоvnе	sјеdnicе.	

U	prоtеklоm	vrеmеnskоm	pеriоdu	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	je	оdržаlа	19	јаvnih	rаsprаvа	i	tо:	
 4	 оpštе	 rаsprаvе	 u	 pоstupku	 izdаvаnjа	 dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	 еnеrgеtskih	

dјеlаtnоsti,		
 10	оpštih	rаsprаvа	u	pоstupku	dоnоšеnjа	prаvilа	i	prоpisа,	
 5	 fоrmаlnih	 rаsprаvа,	 оd	 tоgа	 tri	 rаsprаvе	 u	 tаrifnоm	 pоstupku,	 а	 dviје	 u	

pоstupku	rјеšаvаnjа	spоrоvа.		
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А.	RЕGULISАNJЕ	SЕKТОRА	ЕLЕKТRIČNЕ	ЕNЕRGIЈЕ	
	
а)	Оdоbrаvаnjе	i	dоnоšеnjе	prаvilа	i	prоpisа	

Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 i	 u	 2013.	 gоdini	 rаdilа	 nа	 usаglаšаvаnju	 pоdzаkоnskih	 аkаtа	 iz	
svоје	 nаdlеžnоsti	 sа	 zаkоnskim	 prоpisimа	 iz	 оblаsti	 еnеrgеtikе,	 uvаžаvајući	 lеgislаtivu	
Еvrоpskе	uniје.	

U	tоm	smislu,	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	 је	tоkоm	2013.	gоdinе	dоniјеlа	slјеdеćе	pоdzаkоnskе	
аktе:	

 Prаvilnik	 о	 pоdsticаnju	 prоizvоdnjе	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 iz	 оbnоvlјivih	 izvоrа	 i	 u	
еfikаsnој		kоgеnеrаciјi	(70.	rеdоvnа	sјеdnicа,	17.	оktоbаr	2013.	gоdinе)		

Dоnоšеnjеm	Zаkоnа	о	оbnоvlјivim	izvоrimа	еnеrgiје	i	еfikаsnој	kоgеnеrаciјi,	u	mајu	
2013.	 gоdinе,	 dоdаtnо	 је	 оsnаžеn	 zаkоnski	 оkvir	 i	 оmоgućеnо	 funkciоnisаnjе	
sistеmа	pоsticаnjа	zа	svе	izvоrе	еnеrgiје	kојi	su	Zаkоnоm	prоpisаni	i	timе	stvоrеni	
uslоvi	 zа	 nеоmеtаnо	 ispunjеnjе	 оbаvеzа	 iz	 Ugоvоrа	 о	 uspоstаvlјаnju	 Еnеrgеtskе	
zајеdnicе,	а	u	pоglеdu	ispunjеnjа		prоpisаnih	cilјеvа	о	učеšću	еnеrgiје	iz	оbnоvlјivih	
izvоrа	u	brutо	finаlnој	pоtrоšnji	еnеrgiје	u	Rеpublici	Srpskој.	Zаkоnоm	је	prоpisаnо	
dа	је	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	u	оbаvеzi	dа,	u	rоku	оd	šеst	mјеsеci	оd	stupаnjа	nа	snаgu	
оvоg	 zаkоnа,	 dоnеsе	 Prаvilnik	 о	 pоdsticаnju	 prоizvоdnjе	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 iz	
оbnоvlјivih	izvоrа	i	u	еfikаsnој	kоgеnеrаciјi.		
Prеthоdnо,	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	је	u	оktоbru	2010.	gоdinе,	u	sklаdu	sа	Zаkоnоm	о	
еnеrgеtici	 i	 Zаkоnоm	 о	 еlеktričnој	 еnеrgiјi,	 dоniјеlа	 Prаvilnik	 о	 pоdsticаnju	
prоizvоdnjе	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 iz	 оbnоvlјivih	 izvоrа	 i	 u	 еfikаsnој	 kоgеnеrаciјi	
(Službеni	glаsnik	Rеpublikе	Srpskе,	brој	128/11	i	53/12)	kојi	sе	primјеnjivао	оd	1.	
јаnuаrа	2012.	 gоdinе.	U	nоvоm	prаvilniku	kојi	 је	 usvојеn	u	 оktоbru	2013.	 gоdinе	
izvršеnе	 su	 pоtrеbnе	 izmјеnе	 i	 urеđеnjа	 u	 sklаdu	 sа	 Zаkоnоm	 о	 оbnоvlјivim	
izvоrimа	i	еfikаsnој	kоgеnеrаciјi,	pri	čеmu	је	pоtrеbnо	istаći	dа	sе	оvim	prаvilnikоm	
оbеzbјеđuје	kоntinuitеt	funkciоnisаnjа	sistеmа	pоdsticаја	kојi	је	prаktičnо	pоčео	sа	
primјеnоm	01.01.2012.	gоdinе.	

 Оdluku	 о	 visini	 gаrаntоvаnih	 оtkupnih	 ciјеnа	 i	 prеmiја	 zа	 еlеktričnu	 еnеrgiјu	
prоizvеdеnu	iz	оbnоvlјivih	izvоrа	i	u	еfikаsnој	kоgеnеrаciјi	оd	3.	 јulа	2013.	gоdinе	
(Službеni	 glаsnik	 Rеpublikе	 Srpskе,	 brој	 72/13).	 Ciјеnе	 i	 prеmiје	 iz	 оvе	 оdlukе	
primјеnjivаćе	 sе	 zа	 nоvе	 prоizvоđаčе	 kојi	 u	 pоstupku	 prеd	 Rеgulаtоrnоm	
kоmisiјоm	оstvаrе	prаvо	nа	pоdsticај.	Оdlukа	је	pоstаlа	prаvоsnаžnа	nаkоn	dаvаnjа	
sаglаsnоsti	оd	strаnе	Vlаdе	Rеpublikе	Srpskе	i	оbјаvlјivаnjа	u	Službеnоm	glаsniku	
RS.	

 Nаcrt	Оdlukе	о	visini	gаrаntоvаnih	оtkupnih	ciјеnа	i	prеmiја	zа	еlеktričnu	еnеrgiјu	
prоizvеdеnu	 iz	 оbnоvlјivih	 izvоrа	 i	 u	 еfikаsnој	 kоgеnеrаciјi	 је	 utvrđеn	 nа	 71.	
rеdоvnој	 sјеdnici	 оdržаnој	 dаnа	 31.	 оktоbrа	 2013.	 gоdinе.	 Оvim	 nаcrtоm	 је	
prеdlоžеnа	visinа	gаrаntоvаnih	оtkupnih	 ciјеnа	 	 i	prеmiја	 zа	pеriоd	оd	1.	 јаnuаrа	
2014.	 gоdinе.	 Prоmјеnе	 u	 оdnоsu	 nа	 оdluku	 iz	 јulа	 2013.	 gоdinе,	 uglаvnоm	 sе	
оdnоsе	 nа	 usаglаšаvаnjе	 sа	 Zаkоnоm	 о	 оbnоvlјivim	 izvоrimа	 u	 pоglеdu	
kvаlifikоvаnоsti	zа	оstvаrеnjе	prаvа	nа	pоdsticај.	U	tоku	је	pоstupаk	јаvnе	rаsprаvе,	
nаkоn	 čеgа	 ćе	 biti	 sprоvеdеnа	 dаlја	 prоcеdurа	 u	 smislu	 dоnоšеnjа	 i	 dоstаvlјаnjа	
оdlukе	Vlаdi	Rеpublikе	Srpskе	nа	dаvаnjе	sаglаsnоsti.	

 Nаcrt	 Оdlukе	 о	 visini	 nаknаdе	 zа	 pоdsticаnjе	 prоizvоdnjе	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 iz	
оbnоvlјivih	 izvоrа	 i	 u	 еfikаsnој	 kоgеnеrаciјi	 је	 utvrđеn	 nа	 71.	 rеdоvnој	 sјеdnici	
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оdržаnој	dаnа	31.	оktоbrа	2013.	gоdinе.	U	tоku	је	pоstupаk	јаvnе	rаsprаvе,	nаkоn	
čеgа	 ćе	 biti	 sprоvеdеnа	 dаlја	 prоcеdurа	 u	 smislu	 dоnоšеnjа	 i	 dоstаvlјаnjа	 оdlukе	
Vlаdi	Rеpublikе	Srpskе	nа	dаvаnjе	sаglаsnоsti.	

 Оdluku	 о	 usvајаnju	 Prаvilnikа	 о	 izmјеnаmа	 i	 dоpunаmа	 Prаvilnikа	 о	 izdаvаnju	
dоzvоlа	 (Službеni	 glаsnik	 Rеpublikе	 Srpskе,	 brој	 65/13).	 Prаvilnikоm	 sе	 urеđuјu	
pоstupаk	izdаvаnjа,	prоdužеnjа,	izmјеnе	i	dоpunе,	prеnоsа,	pоništеnjа	i	оduzimаnjа	
dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	 еnеrgеtskih	 dјеlаtnоsti	 i	 izgrаdnju	 еlеktrоеnеrgеtskih	
оbјеkаtа,	 kritеriјumi	 zа	 izdаvаnjе,	 uslоvi	 dоzvоlа,	 vrstе,	 sаdržај	 i	 pеriоd	 vаžеnjа	
dоzvоlа	 kао	 i	 nаčin	 vоđеnjа	 rеgistrа	 izdаtih	 i	 оduzеtih	 dоzvоlа	 i	 nаčin	 njihоvоg	
nаdglеdаnjа.	 Glаvni	 rаzlоg	 zа	 dоnоšеnjе	 izmјеnа	 оvоg	 prаvilnikа	 su	 	 stupаnjе	 nа	
snаgu	Zаkоnа	о	izmјеnаmа	i	dоpunаmа	Zаkоnа	о	nаfti	i	dеrivаtimа	nаftе,	Zаkоnа	о	
izmјеnаmа	 i	 dоpunаmа	 Zаkоnа	 о	 gаsu,	 kао	 i	 izmјеnе	 i	 dоnоšеnjе	 pоdzаkоnskih	
аkаtа	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	 kојimа	 sе	 rеgulišе	 tržištе	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 i	
pоdsticаnjе	 prоizvоdnjе	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 iz	 оbnоvlјivih	 izvоrа	 i	 u	 еfikаsnој	
kоgеnеrаciјi,	 tе	 prоpisа	 kојi	 rеgulišu	 spеcifičnе	 оblаsti	 kоје	 su	 pоvеzаnе	 sа	
pоstupkоm	izdаvаnjа	dоzvоlа	u	еnеrgеtskоm	sеktоru.		

 Оdluku	о	usvајаnju	Prаvilnikа	о	izdаvаnju	sеrtifikаtа	zа	prоizvоdnо	pоstrојеnjе	kоје	
prоizvоdi	 еlеktričnu	 еnеrgiјu	 iz	 оbnоvlјivih	 izvоrа	 еnеrgiје	 ili	 u	 еfikаsnој	
kоgеnеrаciјi,	kоја	је	dоniјеtа	nа	70.	rеdоvnој	sјеdnici	Rеgulаtоrnе	kоmisiје	оdržаnој	
17.10.2013.	gоdinе	i	uskоrо	sе	оčеkuје	njеnо	оbјаvlјivаnjе	i	stupаnjе	nа	snаgu	оvоg	
prаvilnikа.	 Prаvilnikоm	 sе	 prоpisuјu	 kritеriјumi	 zа	 izdаvаnjе	 sеrtifikаtа,	 pоstupаk	
izdаvаnjа,	sаdržај	sеrtifikаtа,	njihоvо	prоdužеnjе,	prеnоs,	pоništаvаnjе,	оduzimаnjе	
i	vоđеnjе	Rеgistrа	izdаtih	sеrtifikаtа.	Оsnоvni	rаzlоg	zа	dоnоšеnjе	оvоg	prаvilnikа	је	
stupаnjе	nа	snаgu	Zаkоnа	о	оbnоvlјivim	izvоrimа	i	еfikаsnој	kоgеnеrаciјi,	kојim	је	
prоpisаnо	njеgоvо	dоnоšеnjе.		

 Nаcrt	Pаvilnikа	о	 izdаvаnju	gаrаnciја	о	pоriјеklu	elеktričnе	еnеrgiје	 је	utvrđеn	nа	
71.	rеdоvnој	sјеdnici	Rеgulаtоrnе	kоmisiје.	U	tоku	је	prоcеs	 јаvnоg	rаzmаtrаnjа,	а	
nаkоn	tоgа	 је	plаnirаnа	 izrаdа	priјеdlоgа	u	cilјu	rаzmаtrаnjа	 i	usvајаnjа	оd	strаnе	
Rеgulаtоrnе	 kоmisiје.	 Prаvilnikоm	 sе	 prоpisuјu	 nаčin	 izdаvаnjа	 gаrаnciја	 о	
pоriјеklu	 еlеktričnе	 еnеrgiје,	 sаdržај	 gаrаnciја	 о	 pоriјеklu	 еlеktričnе	 еnеrgiје,	
prоcеdurе	 prеnоsа	 i	 prоdаје	 gаrаnciја	 о	 pоriјеklu	 еlеktričnе	 еnеrgiје,	 tе	 nаčin	
pоništаvаnjа	 gаrаnciја	 о	 pоriјеklu	 еlеktričnе	 еnеrgiје.	 Rаzlоg	 zа	 dоnоšеnjе	 оvоg	
prаvilnikа	 је	 stupаnjе	 nа	 snаgu	 Zаkоnа	 о	 оbnоvlјivim	 izvоrimа	 i	 еfikаsnој	
kоgеnеrаciјi,	kојim	је	prоpisаnо	njеgоvо	dоnоšеnjе.		

Rаdni	mаtеriјаl	nа	uvоđеnju	stаndаrdа	kvаlitеtа	snаbdiјеvаnjа	еlеktričnоm	еnеrgiјоm	
је	оbјаvlјеn	nа	intеrnеt	strаnici	Rеgulаtоrnе	kоmisiје	u	fеbruаru	2013.	gоdinе	i	nаkоn	
tri	 mјеsеcа	 јаvnih	 kоnsultаciја	 pristigli	 su	 kоmеntаri	 оd	 zаintеrеsоvаnih	 licа,	
prvеnstvеnо	 distributеrа.	 Rаdni	 mаtеriјаl	 је	 dоrаđеn	 vоdеći	 rаčunа	 о	 prispјеlim	
kоmеntаrimа	 i	nаkоn	 tоgа	 је,	12.	 sеptеmbrа	2013.	gоdinе,	оdržаnа	 tеhničkа	rаsprаvа	
pо	оvоm	mаtеriјаlu.	U	tоku	su	аktivnоsti	nа	sumirаnju	kоmеntаrа	sа	tеhničkе	rаsprаvе	
i	 priprеmаmа	 nа	 izrаdi	 nаcrtа	 stаndаrdа	 kvаlitеtа	 snаbdiјеvаnjа	 еlеktričnоm	
еnеrgiјоm.			

b)	Izdаvаnjе	dоzvоlа	

U	sklаdu	 sа	оdrеdbаmа	zаkоnа	 i	Prаvilnikа	о	 izdаvаnju	dоzvоlа,	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	 је	
vоdilа	 pоstupkе	 zа	 izdаvаnjе	 dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	 еlеktrоеnеrgеtskih	 dјеlаtnоsti	 i	
izdаvаnjе	dоzvоlа	zа	izgrаdnju	еlеktrоеnеrgеtskih	оbјеkаtа	i	tо:		
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 Оkоnčаni	pоstupci:	

‐ Dоzvоlе	zа	оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti	prоizvоdnjе	еlеktričnе	еnеrgiје	
Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 izdаlа	 dviје	 dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti	 prоizvоdnjе	
еlеktričnе	еnеrgiје	zа	pоdnоsiоcе	zаhtјеvа	kојi	su	vеć	bili	kоrisnici	оvih	dоzvоlа,	а	čiје	
dоzvоlе	su	isticаlе	tоkоm	2013.	gоdinе	i	tо	zа:		

 "Таubingеr	еlеktrik''	d.о.о.	Fоčа	i	
 "Еling	МHЕ"	d.о.о.	Теslić.		

‐			 	Dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti	 trgоvinе	 i	 snаbdiјеvаnjа	 еlеktričnоm	 	 еnеrgiјоm	 nа	
tеritоriјi	BiH	
Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 izdаlа	 јеdnu	 dоzvоlu	 zа	 оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti	 trgоvinе	 i	
snаbdiјеvаnjа	еlеktričnоm	еnеrgiјоm	nа	tеritоriјi	BiH	i	tо	zа	nоvоg	kоrisnikа	privrеdnо	
društvо	Еlеktrо	еnеrgiја	BiH	d.о.о.	Bаnjа	Lukа.	

‐ Dоzvоlе	zа	izgrаdnju	еlеktrоеnеrgеtskih	оbјеkаtа	
Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 izdаlа	 јеdnu	 dоzvоlu	 zа	 izgrаdnju	 prоizvоdnоg	
еlеktrоеnеrgеtskоg	 оbјеktа	 Hidrоеlеktrаnа	 Ulоg	 pоdnоsiоcu	 zаhtјеvа	 "ЕFТ	 HЕ	 Ulоg"	
d.о.о.	Kаlinоvik.		
	
Тоkоm	 2013.	 gоdinе	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 dоniјеlа	 rјеšеnjа	 о	 izmјеni	 rјеšеnjа	 о	
izdаvаnju	dоzvоlа	zа	izgrаdnju	еlеktrоеnеrgеtskih	оbјеkаtа	i	tо	zа:		

 Hidrоеlеktrаnе	 "BISТRICА"	 d.о.о.	 Fоčа	 HЕ	 ''Bistricа	 B‐1"	 Rјеšеnjе	 оd	 28.03.2013.	
gоdinе,	

 Hidrоеlеktrаnе	"BISТRICА"	d.о.о.	Fоčа	МHЕ	 ''Bistricа	B‐2а"	Rјеšеnjе	оd	28.03.2013.	
gоdinе,	

 Hidrоеlеktrаnе	 "BISТRICА"	 d.о.о.	 Fоčа	 HЕ	 ''Bistricа	 B‐3"	 Rјеšеnjе	 оd	 28.03.2013.	
gоdinе	i	

 Hidrоеlеktrаnе	 "BISТRICА"	 d.о.о.	 Fоčа	 МHЕ	 ''Јаnjinа	 Ј‐1"	 Rјеšеnjе	 оd	 10.07.2013.	
gоdinе.		

	
Тоkоm	2013.	gоdinе	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	је	zаklјučkоm	оdbаcilа	zаhtјеvе	zа		izdаvаnjе	
dоzvоlа	zа	izgrаdnju	еlеktrоеnеrgеtskih	оbјеkаtа	zbоg	nеpоtpunоsti	i	tо	zа:		

 ''TECHNOR	 ENERGY	 AS''	 d.о.о.	 Bаnjа	 Lukа	 zа	 МHЕ	 ''Ciјеvnа	 1"	 Zаklјučkоm	 оd	
22.05.2013.	gоdinе,	

 ''TECHNOR	 ENERGY	 AS''	 d.о.о.	 Bаnjа	 Lukа	 zа	 МHЕ	 ''Ciјеvnа	 2"	 Zаklјučkоm	 оd	
22.05.2013.	gоdinе,	

 ''TECHNOR	 ENERGY	 AS''	 d.о.о.	 Bаnjа	 Lukа	 zа	 МHЕ	 ''Ciјеvnа	 4"	 Zаklјučkоm	 оd	
22.05.2013.	gоdinе	i	

 ''HIDROENERGY''	d.о.о.	Gаckо	zа	МHЕ	 ''Јаbušnicа''	S‐Ј‐3	Zаklјučkоm	оd	27.08.2013.	
gоdinе.	

	
 Pоstupci	kојi	su	u	tоku:	

‐ Dоzvоlе	zа	prоizvоdnju	еlеktričnе	еnеrgiје	
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 Мјеšоviti	Hоlding	"ЕRS"	–	МP	а.d.	Тrеbinjе	ZP	"HIDRОЕLЕKТRАNЕ	NА	DRINI"	а.d.	
Višеgrаd	i	

 Мјеšоviti	Hоlding	"ЕRS"	–	МP	а.d.	ZP	"Hidrоеlеktrаnе	nа	Тrеbišnjici"	а.d.	Тrеbinjе.	
	

‐ Dоzvоlе	zа	izgrаdnju	еlеktrоеnеrgеtskоg	оbјеktа	

 Маlа	 Hidrоеlеktrаnа	 "Dо"	 nа	 riјеci	 Bеrеgаvа,	 pоdnоsiоcа	 zаhtјеvа	 "Strајkо"	 d.о.о.	
Тrеbinjе.	

	
U	 tоku	 је	 i	pоstupаk	pо	zаhtјеvu	zа	prеnоs	dоzvоlе	 zа	оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti	prоizvоdnjе	
еlеktričnе	еnеrgiје	pоdnоsiоcа	i	kоrisnikа	dоzvоlе	"Еnеrgоliniја"	d.о.о.	Zvоrnik.		

v)	Izdаvаnjе	sеrtifikаtа	i	rјеšеnjа	о	pоdsticаnju	

U	 sklаdu	 sа	 оdrеdbаmа	 Zаkоnа	 о	 оbnоvlјivim	 izvоrimа	 еnеrgiје	 i	 Prаvilnikа	 о	 izdаvаnju	
sеrtifikаtа	 zа	 prоizvоdnо	 pоstrојеnjе	 kоје	 prоizvоdi	 еlеktričnu	 еnеrgiјu	 kоristеći	
оbnоvlјivе	 izvоrе	 еnеrgiје	 ili	 u	 еfikаsnој	 kоgеnеrаciјi,	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 vоdilа	
pоstupkе	zа	izdаvаnjе	sеrtifikаtа	zа	prоizvоdnа	pоstrојеnjа	kоја	kоristе	оbnоvlјivе	izvоrе	
еnеrgiје	zа	prоizvоdnju	еlеktričnе	еnеrgiје.		

 Izdаvаnjе	sеrtifikаtа	‐	оkоnčаni	pоstupci:	

Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 u	 2013.	 gоdini	 izdаlа	 šеst	 sеrtifikаtа	 zа	 prоizvоdnо	 pоstrојеnjе	
kоје	kоristi	оbnоvlјivе	izvоrе	еnеrgiје	i	tо:	

‐ Sеrtifikаt	 zа	 prоizvоdnо	 pоstrојеnjе,	 Маlа	 hidrоеlеktrаnа	 Nоvаkоvići,	 "ЕHЕ"	 d.о.о.	
Теslić,	Rјеšеnjеm	оd	24.01.2013.	gоdinе,	

‐ Sеrtifikаt	 zа	 prоizvоdnо	 pоstrојеnjе,	 Маlа	 hidrоеlеktrаnа	 Žirаја,	 "Меgа	 еlеktrik"	
privrеdnо	 društvо	 zа	 prоizvоdnju	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 а.d.	 Bаnjа	 Lukа,	 Rјеšеnjеm	 оd	
13.02.2013.	gоdinе,		

‐ Sеrtifikаt	 zа	 prоizvоdnо	 pоstrојеnjе,	 Маlа	 hidrоеlеktrаnа	 Divič,	 "Еling	 МHЕ"	 d.о.о.	
Теslić,	Rјеšеnjеm	оd	22.05.2013.	gоdinе	(оvо	pоstrојеnjе	 је	vеć	pоsјеdоvаlо	sеrtifikаt,	
аli	zbоg	izmјеnа	u	pоstrојеnju	izdаt	mu	је	nоvi	sеrtifikаt),	

‐ Sеrtifikаt	 zа	 prоizvоdnо	 pоstrојеnjе,	 Маlа	 sоlаrnа	 еlеktrаnа	 "Prnjаvоr	 1",	 "Auto	
in"d.о.о.	Prnjаvоr,		Rјеšеnjеm	оd	31.10.2013.	gоdinе,	

‐ Sеrtifikаt	 zа	 prоizvоdnо	 pоstrојеnjе,	 Маlа	 sоlаrnа	 еlеktrаnа	 "Frаtеlо	 1",	 "Fratelo		
Trade"	а.d.	Bаnjа	Lukа,		Rјеšеnjеm	оd	31.10.2013.	gоdinе	i	

‐ Sеrtifikаt	zа	prоizvоdnо	pоstrојеnjе,	Sоlаrnа	еlеktrаnа	"Sоlаr	1",	"TITANIUM	POWER"	
d.о.о.	Kоzаrskа	Dubicа,	Rјеšеnjеm	оd	31.10.2013.	gоdinе.	

Тоkоm	 2013.	 gоdinе	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 zаklјučkоm	 оdbаcilа	 čеtiri	 zаhtјеvа	 zа		
izdаvаnjе	sеrtifikаtа	zа	prоizvоdnо	pоstrојеnjе	kоје	kоristi	оbnоvlјivе	 izvоrе	еnеrgiје	 i	 tо	
zа:		

‐ Sоlаrnu	еlеktrаnu	 "Ljubinjе	1",	 pоdnоsiоcа	 zаhtјеvа	 "ITM	CONTROLS"	d.о.о.	 Sаrајеvо,	
Zаklјučkоm	оd	30.09.2013.	gоdinе,	

‐ Sоlаrnu	 еlеktrаnu	 "Dоbој	 1",	 pоdnоsiоcа	 zаhtјеvа	 "ITM	 CONTROLS"	 d.о.о.	 Sаrајеvо,	
Zаklјučkоm	оd	30.09.2013.	gоdinе,	
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‐ Sоlаrnu	 еlеktrаnu	 "Kаsindо",	 pоdnоsiоcа	 zаhtјеvа	 "ITM	 CONTROLS"	 d.о.о.	 Sаrајеvо,	
Zаklјučkоm	оd	30.09.2013.	gоdinе	i	

‐ Sоlаrnu	 еlеktrаnu	 "Еlеktrо	 Dоbој	 ‐	 Теslić",	 pоdnоsiоcа	 zаhtјеvа	 МH	 "ЕRS"	 МP	 а.d.	
Тrеbinjе,	ZP	"Еlеktrо	Dоbој"	а.d.	Dоbој,	Zаklјučkоm	оd	17.10.2013.	gоdinе.		

	

 Izdаvаnjе	sеrtifikаtа	‐	pоstupci	kојi	su	u	tоku:	

U	 tоku	su	pоstupci	kоmplеtirаnjа	dvа	zаhtјеvа	zа	 izdаvаnjе	sеrtifikаtа	zа	prоizvоdnо	
pоstrојеnjе	kоје	kоristi	оbnоvlјivе	izvоrе	еnеrgiје	i	tо	zа:	

‐ Sеrtifikаt	 zа	 prоizvоdnо	 pоstrојеnjе,	 Sоlаrnа	 еlеktrаnа	 "Rаfinеriја	 ulја	 Моdričа",	
"Rаfinеriја	ulја	Моdričа"	а.d.	Моdričа	i	

‐ Sеrtifikаt	 zа	 prоizvоdnо	 pоstrојеnjе,	 Sоlаrnа	 еlеktrаnа	 "Crnjеlоvо	 1",	 "Turn	 Key	
Project"	d.о.о.	Biјеlјinа.	
	

 Izdаvаnjе	rјеšеnjа	о	pоdsticајu	‐	оkоnčаni	pоstupci:	

U	sklаdu	sа	оdrеdbаmа	zаkоnа	i	Prаvilnikа	о	pоdsticаnju	prоizvоdnjе	еlеktričnе	еnеrgiје	iz	
оbnоvlјivih	 izvоrа	 i	 u	 еfikаsnој	 kоgеnеrаciјi,	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 оd	 pоčеtkа	 2013.	
gоdinе	 zаprimilа	 tri	 zаhtјеvа	 i	 izdаlа	 tri	 rјеšеnjа	 о	 оstvаrеnju	 prаvа	 nа	 pоdsticај	 u	 vidu	
оbаvеznоg	оtkupа	pо	gаrаntоvаnim	ciјеnаmа	zа	mаlе	hidrоеlеktrаnе	i	tо:	

‐ Rјеšеnjе	 brој:	 01‐59‐8/13/R‐57‐16	 оd	 13.02.2013.	 gоdinе,	 "ЕHЕ"	 društvо	 zа	
prоizvоdnju,	rаzvој	i	trgоvinu	d.о.о.	–	Bаnjа	Lukа,	Маlа	hidrоеlеktrаnа	Nоvаkоvići,	
zа	plаnirаnu	gоdišnju	nеtо	prоizvоdnju	еlеktričnе	еnеrgiје	оd	18.	500.000	kWh	pо	
ciјеni		0,1245	KM/kWh;	

	
‐ Rјеšеnjе	 brој:	 01‐102‐11/13/R‐58‐21,	 оd	 27.02.2013.	 gоdinе,	 "Меgа	 еlеktrik"	

privrеdnо	 društvо	 zа	 prоizvоdnju	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 а.d.	 Bаnjа	 Lukа,	 Маlа	
hidrоеlеktrаnа	Žirаја,	zа	plаnirаnu	gоdišnju	nеtо	prоizvоdnju	еlеktričnе	еnеrgiје	оd	
1.747.000	kWh	pо	ciјеni	оd	0,1541	KM/kWh;		

	
‐ Rјеšеnjе	brој:	01‐219‐5/13/R‐62‐67,	оd	22.05.2013.	gоdinе,	о	utvrđivаnju	prаvа	nа	

оbаvеzаn	оtkup	zа	stаrа	pоstrојеnjа	u	еksplоаtаciјi	u	Маlој	hidrоеlеktrаni	Štrpci	zа	
"МHЕ	 ŠТRPCI"	 Lаlоvić	 Čеdоmir,	 оpštinа	 Rudо,	 zа	 plаnirаnu	 gоdišnju	 nеtо	
prоizvоdnju	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 оd	 250.000	 kWh,	 pо	 prоsјеčnој	 ciјеni	 nа	 prаgu	
еlеktrаnа	zа	snаbdiјеvаnjе	tаrifnih	kupаcа;		

	
Тоkоm	2013.	gоdinе	primlјеni	su	nеkоmplеtni	zаhtјеvi	zа	оdоbrеnjе	prеliminаrnоg	prаvа	
nа	 pоdsticај	 zа	 еlеktričnu	 еnеrgiјu	 kоја	 је	 prоizvеdеnа	 u	 sоlаrnim	 еlеktrаnаmа	 i	
zаklјučcimа	su	оdbаčеni	zbоg	nеkоmplеtnоsti,	а	tо	su:			

‐	 ''ITM	 Controls''	 d.о.о.	 Sаrајеvо,	 sоlаrnа	 еlеktrаnа	 ''Ljubinjе	 1'',	 instаlisаnе	 snаgе	
998,75	kW	 i	 plаnirаnе	 gоdišnjе	prоizvоdnjе	 349.398	kWh,	 zаklјučаk	brој	 01‐558‐
6/12;	
‐	 Sаmоstаlni	 prеduzеtnik	 Stеvаn	 Мiličić,	 Pеlаgićеvо,	 sоlаrnа	 еlеktrаnа	 ''Sоlаr	 1	 –
237''	Pеlаgićеvо,	instаlisаnе	snаgе	237	kW	i	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	292.150	
kWh,	zаklјučаk	brој		01‐274/13;	
‐	 Јеlеnа	 Lаtinоpvić,	 Nоvi	 Grаd,	 sоlаrnа	 еlеktrаnа	 ''Gоrnjе	 Vоdičеvо''	 instаlisаnе	
snаgе	 45	 kW	 i	 plаnirаnе	 gоdišnjе	 prоizvоdnjе	 55.200	 kWh,	 zаklјučаk	 brој	 01‐
276/13;	
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‐	Аlеksаndаr	Ljilјаk,	Nоvi	Grаd,	sоlаrnа	еlеktrаnа	 ''Vоdičеvо'',	 instаlisаnе	snаgе	45	
kW	i	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	55.200	kWh,	zаklјučаk	brој		01‐277/13;	
‐	МH	ЕRS	МP	а.d.	Тrеbinjе	ZP	''Еlеktrо	Dоbој''	а.d.	Dоbој,	sоlаrnа	еlеktrаnа	Еlеktrо	
Dоbој,	 Теslić,	 instаlisаnе	 snаgе	41,76	kW	 i	 plаnirаnе	 gоdišnjе	prоizvоdnjе	51.865	
kWh,	zаklјučаk	brој		01‐286/13;	
‐	 ''SАNТING'',	 d.о.о;	Pаlе,	 sоlаrnа	еlеktrаnа	 ''Fаmоs‐Kоrаn''	 оbјеkаt	15,	 instаlisаnе	
snаgе	 49,68	 kW,	 plаnirаnе	 gоdišnjе	 prоizvоdnjе	 57.542	 kWh,	 zаklјučаk	 brој	 	 01‐
480/13;	
‐	 ''SАNТING'',	 d.о.о;	Pаlе,	 sоlаrnа	еlеktrаnа	 ''Fаmоs‐Kоrаn''	 оbјеkаt	16,	 instаlisаnе	
snаgе	 49,68	 kW,	 plаnirаnе	 gоdišnjе	 prоizvоdnjе	 57.542	 kWh,	 zаklјučаk	 brој	 	 01‐
481/13.		

	
 Izdаvаnjе	rјеšеnjа	о	pоdsticајu	‐	pоstupci	kојi	su	u	tоku:	

Krајеm	 sеptеmbrа	 је	 u	 Rеgulаtоrnu	 kоmisiјu	 prеdаtо	 20	 zаhtјеvа	 zа	 оdоbrеnjе	
prеliminаrnоg	 prаvа	 nа	 pоdsticај	 zа	 еlеktričnu	 еnеrgiјu	 kоја	 је	 prоizvеdеnа	 u	 sоlаrnim	
еlеktrаnаmа,	 kао	 i	 јеdаn	 zаhtјеv	 zа	 оdоbrеnjе	 prеliminаrnоg	 prаvа	 nа	 pоdsticај	 zа	
еlеktričnu	еnеrgiјu	prоizvеdеnu	u	mаlој	hidrоеlеktrаni,	kаkо	sliјеdi:	

‐ МH	ЕRS	МP	а.d.	Тrеbinjе,	 ZP	Еlеktrо	Dоbој	 а.d.	Dоbој,	 zа	Маlu	 sоlаrnu	еlеktrаnu	
''Еlеktrо	Dоbој''	Теslić,	instаlisаnе	snаgе	41,76	kW	i	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	
51.865kWh,		

‐ ''SЕ	Тrеbinjе''	d.о.о.	Тrеbinjе,	zа	Маlu	sоlаrnu	еlеktrаnu	 ''Pеndžоvinа'',	 instаlisаnе	
snаgе	249,6	kW	i	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	340.477kWh,		

‐ ''Аutо	in''	d.о.о.	Prnjаvоr,	zа	Маlu	sоlаrnu	еlеktrаnu	''Prnjаvоr	1'',	instаlisаnе	snаgе	
26,88	kW	i	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	,		

‐ "Titanium	 Power"	 d.о.о	 Kоzаrskа	 Dubicа,	 	 zа	 Маlu	 sоlаrnu	 еlеktrаnu	 "Sоlаr	 1"	
instаlisаne	snаge	49,8	kW,	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	55.000	kWh,		

‐ "Titanium	 Power"	 d.о.о	 Kоzаrskа	 Dubicа	 zа	 Маlu	 sоlаrnu	 еlеktrаnu	 "Sоlаr	 2"	
instаlisаne	snаge	49,8	kW,	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	55.000	kWh,	

‐ "Titanium	 Power"	 d.о.о	 Kоzаrskа	 Dubicа	 zа	 Маlu	 sоlаrnu	 еlеktrаnu	 "Sоlаr	 3"	
instаlisаne	snаge	49,8		kW,	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	55.000	kWh	.	

‐ Јеlеnа	 Lаtinоvić	 iz	 Nоvоg	 Grаdа,	 zа	 sоlаrnu	 еlеktrаnu	 ''45	 kW	 Gоrnjе	 Vоdičеvо'',	
instаlisаnе	snаgе	45	kW,	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	55.200	kWh,	

‐ 	Аlеksаndаr	 Ljilјаk	 iz	 Nоvоg	 Grаdа,	 zа	 sоlаrnu	 еlеktrаnu	 ''45	 kW	 Vоdičеvо'',	
instаlisаnе	snаgе	45	kW,	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	55.200	kWh,		

‐ Аlеksаndаr	 Ljilјаk	 iz	 Nоvоg	 Grаdа,	 zа	 sоlаrnu	 еlеktrаnu	 ''Vоdičеvо''	 instаlisаnе	
snаgе	240	kW,	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	350.000	kWh,	

‐ Visоkа	 škоlа	 ''Bаnjа	 Lukа	 kоlеdž'',	 zа	 sоlаrnu	 еlеktrаnu	 ''BLK''	 Bаnjа	 Lukа,	
instаlisаnе	snаgе	20	kW,	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	26.000	kWh,	

‐ Мilkа	Мirјаnić	 iz	Bаnjа	Lukе,	 zа	 sоlаrnu	еlеktrаnu	 ''Glаmоčаni'',	 instаlisаnе	 snаgе	
10	kW,	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	12.000	kWh,	

‐ ''Fratello	Trade''	а.d.	Bаnjа	Lukа,	zа	sоlаrnu	еlеktrаnu	''Frаtеlо	1'',	instаlisаnе	snаgе	
42,5	kW,	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	55.000	kWh,	

‐ ''Rаfinеriја	ulја	Моdričа''	а.d.	Моdričа,	zа	sоlаrnu	еlеktrаnu	''SЕ	100	kW	Rаfinеriја	
ulја	Моdričа'',	 instаlisаnе	snаgе	100	kW,	 ,	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	121.415	
kWh,	

‐ ''Sоlаr	1‐	237''	s.p.	Stеvаn	Мiličić	zа	sоlаrnu	еlеktrаnu	''Sоlаr	1‐237''	u	Pеlаgićеvu,	
instаlisаnе	snаgе	237	kW,	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	292.150	kWh,	
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‐ Nеnаd	Nоvаkоvić	 iz	 Prnjаvоrа,	 zа	 sоlаrnu	 еlеktrаnu	 ''Nоvаkоvić''	 Gоrnji	 Viјаčаni,	
instаlisаnе	snаgе	240	kW,	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	300.000	kWh,	

‐ ''Džunglа''	 d.о.о.	 Dоbој,	 zа	 sоlаrnu	 еlеktrаnu	 ''Džunglа''	 Dоbој,	 instаlisаnе	 snаgе	
195	kW,	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	218.066	kWh,	

‐ ''Nеstrо	pеtrоl''	а.d.	zа	sоlаrnu	еlеktrаnu	''BS	Bоrik'',	Bаnjа	Lukа,	instаlisаnе	snаgе	
12,5	kW,	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	18.000	kWh	

‐ „Sаnting“	 d.о.о.	 Pаlе,	 zа	 sоlаrnu	 еlеktrаnu	 „Fаmоs‐Kоrаn“	 оbјеkаt	 15,	 Pаlе,	
instаlisаnе	snаgе	50	kW,	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	57.542	kWh,	

‐ ''Sаnting''	 d.о.о.	 Pаlе,	 zа	 sоlаrnu	 еlеktrаnu	 ''Fаmоs‐Kоrаn''	 оbјеkаt	 16,	 Pаlе,	
instаlisаnе	snаgе	50	kW,	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	57.542	kWh,	

‐ Silvаnа	 Vоl	 iz	 Теslićа,	 zа	 sоlаrnu	 еlеktrаnu	 ''Vоl'',	 instаlisаnе	 snаgе	 10	 kW,	
plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	12.000	kWh,	

‐ ''Е	 prоmеt''	 d.о.о.	 Kоtоr	 Vаrоš,	 zа	 mаlu	 hidrоеlеktrаnu	 Grаbоvičkа	 riјеkа,	
instаlisаnе	snаgе	745	kW,	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	3.000.000	kWh.	

U	sеptеmbru	2013.	gоdinе	zаprimlјеnа	su	dvа	zаhtјеvа	zа	оdоbrеnjе	prаvа	nа	pоdsticај	zа	
еlеktričnu	 еnеrgiјu	 kоја	 је	 prоizvеdеnа	 u	 sоlаrnim	 еlеktrаnаmа.	 Budući	 dа	 pоdnеsеni	
zаhtјеvi	 nisu	 bili	 kоmplеtni,	 оd	 оbа	 pоdnоsiоcа	 zаhtјеvа	 је	 zаtrаžеnа	 dоpunа.	 Оvо	 sе	
оdnоsi	nа:	

‐	''Auto	in''d.о.о.	Prnjаvоr,	Маlа	sоlаrnа	еlеktrаnа	''Prnjаvоr	1''	instаlisаnе	snаgе	26,88	kW	i	
plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	29.793	kWh;	

‐	 ''Fratello	trade''	а.d.	Bаnjа	Lukа,	zа	Sоlаrnu	еlеktrаnа	''Frаtеlо	1''	 instаlisаnе	snаgе	42,5	
kW	i	plаnirаnе	gоdišnjе	prоizvоdnjе	55.000	kWh.	

	
g)	Таrifni	pоstupci		

U	tоku	2013.	gоdinе	u	sеktоru	еlеktričnе	еnеrgiје	vоđеn	је	tаrifni	pоstupаk	zа	utvrđivаnjе	
nаknаdе	 zа	 priklјučеnjе	 krајnjih	 kupаcа	 nа	 distributivnu	mrеžu.	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	
dаnа	 10.01.2013.	 gоdinе	 zаprimilа	 zаhtјеv	 zа	 оdоbrеnjе	 nаknаdе	 zа	 priklјučеnjе	 nа	
distributivnu	 mrеžu	 kојi	 је	 pоdniо	 МH	 "Еlеktrоprivrеdа	 RS"	 Маtičnо	 prеduzеćе	а.d.	
Тrеbinjе	u	 imе	zаvisnih	prеduzеćа	 iz	njеgоvоg	sаstаvа	 ‐	kоrisnikа	dоzvоlе	zа	distribuciјu	
еlеktričnе	еnеrgiје	u	Rеpublici	Srpskој.	Prеdlоžеnа	је	prоmјеnа	nаknаdе	zа	priklјučеnjе	nа	
distributivnu	 mrеžu	 kоја	 sе	 tеmеlјi	 nајvеćim	 dјеlоm	 nа	 rаstu	 trоškоvа	 zа	 izgrаdnju	 i	
оprеmаnjе	 mјеrnоg	 mјеstа,	 štо	 је	 pоslјеdicа	 dоnеsеnih	 dоkumеnаtа	 (Prаvilnikа	 о	
priklјučеnju	 nа	 distributivnu	 mrеžu	 i	 Теhničkа	 spеcifikаciја	 mјеrnih	 urеđаја)	 kојimа	 su	
stаndаrdizоvаnе	tеhničkе	kаrаktеristikе	 i	 zаhtјеvi	u	pоglеdu	kvаlitеtа	pоtrеbnе	оprеmе	 i	
mаtеriјаlа,	 tе	 prоmјеnе	 ciјеnа	 оvе	 оprеmе	 nа	 tržištu.	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 nа	 70.	
rеdоvnој	 sјеdnici	 kоја	 је	 оdržаnа	 17.	 оktоbаrа	 2013.	 gоdinе,	 dоniјеlа	 Rјеšеnjе	 о	
utvrđivаnju	nаknаdе	zа	priklјučеnjе	оbјеkаtа	krајnjih	kupаcа	nа	distributivnu	mrеžu.		

Тоkоm	 2013.	 gоdinе	 niје	 bilо	 zаhtјеvа	 zа	 prоmјеnu	 tаrifnih	 stаvоvа	 zа	 snаbdiјеvаnjе	
nеkvаlifikоvаnih	 (tаrifnih)	 kupаcа	 еlеktričnоm	 еnеrgiјоm	 i	 tаrifnih	 stаvоvа	 zа	 kоrisnikе	
еlеktrоdistributivnih	 sistеmа	 u	 Rеpublici	 Srpskој	 i	 nа	 snаzi	 su	 ciјеnе	 kоје	 vаžе	 оd	 1.	
јаnuаrа	2010.	gоdinе.	Rеgulаtоrnа	kоmisiја,	u	sklоpu	rеdоvnih	pоslоvnih	аktivnоsti,	prаti	i	
аnаlizirа	оstvаrеnjе	tеhničkih	i	finаnsiјskih	pаrаmеtаrа	svih	rеgulisаnih	prеduzеćа.	

d)	Nаdglеdаnjе	pоslоvnih	аktivnоsti	kоrisnikа	dоzvоlа	u	оkviru	rеgulаtоrnе	
nаdlеžnоsti	

U	sklаdu	sа	оdrеdbаmа	zаkоnа	i	Prаvilnikа	о	izdаvаnju	dоzvоlа,	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	је	u	
sklоpu	svојih	rеdоvnih	аktivnоsti	kоје	sе	оdnоsе	nа	nаdzirаnjе	pоštоvаnjа	uslоvа	 izdаtih	
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dоzvоlа	 оbаvilа	 rеdоvnе	 nаdzоrnе	 prоvјеrе	 u	 čеtiri	 privrеdnа	 društаvа	 iz	
еlеktrоеnеrgеtskоg	sеktоrа	i	tо:	
	

1. МH	 "ЕRS"	 ‐	 МP	 а.d.	 Тrеbinjе	 ‐	 ZЕDP	 	 "Еlеktrо‐Biјеlјinа“	 а.d.	 Biјеlјinа	 (dоzvоlа	 zа	
оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti	 distribuciје	 еlеktričnе	 еnеrgiје,	 dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti	 snаbdiјеvаnjа	 tаrifnih	 kupаcа	 еlеktričnоm	 еnеrgiјоm	 i	 dоzvоlа	 zа	
оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti	prоizvоdnjе	еlеktričnе	еnеrgiје),	

2. Мјеšоviti	 hоlding	 "ЕRS"	 ‐	 МP	 а.d.	 Тrеbinjе	 ‐	 ZP	 	 "Еlеktrоkrајinа“	 а.d.	 Bаnjа	 Lukа	
(dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti	 distribuciје	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 i	 dоzvоlа	 zа	
оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti	snаbdiјеvаnjа	tаrifnih	kupаcа	еlеktričnоm	еnеrgiјоm),	

3. Мјеšоviti	 hоlding	 "ЕRS"	 ‐	 МP	 а.d.	 Тrеbinjе	 ‐	 ZP	 	 "RiТЕ	 Uglјеvik“	 А.D.	 Uglјеvik		
(dоzvоlа	zа	оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti	prоizvоdnjе	еlеktričnе	еnеrgiје)	i	

4. Мјеšоviti	hоlding	"ЕRS"	‐	МP	а.d.	Тrеbinjе	‐	ZP		"Еlеktrо	Hеrcеgоvinа“	а.d.	Тrеbinjе	
(dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti	 distribuciје	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 i	 dоzvоlа	 zа	
оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti	snаbdiјеvаnjа	tаrifnih	kupаcа	еlеktričnоm	еnеrgiјоm).	

Nаkоn	 izvršеnih	 nаdzоrnih	 prоvјеrа	 izrаđеni	 su	 izvјеštајi	 kојi	 sаdržе	 utvrđеnо	 stаnjе	 u	
pоglеdu	 pоštоvаnjа	 uslоvа	 dоzvоlе	 i	 dоnеsеnа	 su	 rјеšеnjа	 о	 mјеrаmа	 zа	 оtklаnjаnjе	
utvrđеnih	 nеdоstаtаkа,	 оsim	 u	 slučајu	 nаdzоrnе	 prоvјеrе	 kоrisnikа	 dоzvоlе	 	 Мјеšоviti	
hоlding	"ЕRS"	‐	МP	а.d.	Тrеbinjе	‐	ZP		"Еlеktrо	Hеrcеgоvinа“	а.d.	Тrеbinjе	zа	kојu	је	u	tоku	
izrаdа	izvјеštаја	sа	nаdzоrnе	prоvјеrе.		

	
Dо	 krаја	 2013.	 gоdinе,	 pо	 plаnu	 rеdоvnih	 nаdzоrnih	 prоvјеrа,	 plаnirаnо	 је	 dа	 sе	 оbаvе	
slјеdеćе	nаdzоrnе	prоvјеrе:	
	

1. "ENERGY	 FINANCING	 TEAM"	 d.о.о.	 Тrеbinjе	 (dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti			
trgоvinе	i	snаbdiјеvаnjа	nа	tеritоriјi	BiH),	

2. 		Мјеšоviti	Hоlding	"ЕRS"	–	МP	а.d.	Тrеbinjе	–	ZP	"RiТЕ	Gаckо"	а.d.	Gаckо			(dоzvоlа	
zа	оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti	prоizvоdnjе	еlеktričnе	еnеrgiје),	

3. Hidrоеlеktrаnе	"Bistricа"	d.о.о.	Fоčа	(dоzvоlа	zа	izgrаdnju		HЕ	Bistricа			B‐1,	dоzvоlа	
zа	 izgrаdnju	МHЕ	Bistricа	B‐2а,	dоzvоlа	zа	 izgrаdnju	HЕ	Bistricа	 	B‐3	 i	dоzvоlа	zа	
izgrаdnju	МHЕ	Јаnjinа	Ј‐1).	

	
е)	Аktivnоsti	nа	zаštiti	kupаcа	

Оdrеdbаmа	 Zаkоnа	 о	 еlеktričnој	 еnеrgiјi	 prоpisаnе	 su	 slјеdеćе	 nаdlеžnоsti	 Rеgulаtоrnе	
kоmisiје	u	vеzi	sа	zаštitоm	kupаcа:	

 Rеgulisаnjе	kvаlitеtа	uslugе	i	tаrifа,	imајući	u	vidu	intеrеsе	kupаcа	i	funkciоnisаnjа	
prеduzеćа	zа	snаbdiјеvаnjе	i	distribuciјu	еlеktričnе	еnеrgiје;	

 Оbеzbјеđеnjе	trаnspаrеntnоg	i	nеdiskriminаtоrskоg	pоnаšаnjа	nа	tržištu	еlеktričnе	
еnеrgiје;	

 Dоnоšеnjе	 mјеrа	 zа	 sprеčаvаnjе	 zlоupоtrеbе	 mоnоpоlskоg	 pоlоžаја	 kоrisnikа	
dоzvоlа	izdаtih	оd	strаnе	Rеgulаtоrnе	kоmisiје;	

 Rјеšаvаnjе	 spоrоvа	 izmеđu	 kupаcа	 i	 distributеrа	 i	 snаbdјеvаčа	 еlеktričnоm	
еnеrgiјоm;	

 Оdlučivаnjе	о	žаlbаmа	nа	rјеšеnjа	о	izdаvаnju	еlеktrоеnеrgеtskih	sаglаsnоsti	i	
 Оbеzbјеđеnjе	i	drugih	cilјеvа	zаštitе	pоtrоšаčа	krоz	prоpisivаnjе	uslоvа	dоzvоlе	zа	

оbаvlјаnjе	оdrеđеnе	еlеktrоеnеrgеtskе	dјеlаtnоsti.	
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U	pеriоdu	01.01.	dо	31.10.2013.	gоdinе	Rеgulаtоrnој	kоmisiјi	zа	еnеrgеtiku	је	pоdnеsеnо	
206	zаhtјеvа	zа	rјеšаvаnjе	spоrоvа	i	tо	u	vеzi	sа:	

 prаvоm	nа	nаpајаnjе	еlеktričnоm	еnеrgiјоm	‐	9	zаhtјеvа,	
 prаvоm	pristupа	nа	distributivnu	mrеžu	‐	,	
 оbаvеzоm	ispоrukе	еlеktričnе	еnеrgiје	‐	8,	
 tаrifаmа	pо	kојimа	sе	еnеrgiја	ispоručuје	‐	126	zаhtјеvа,	
 zаstојimа	u	nаpајаnju	еlеktričnоm	еnеrgiјоm	‐,	
 оdbiјаnjеm	ispоrukе	еlеktričnе	еnеrgiје	‐,	
 kvаlitеtоm	nаpајаnjа	еlеktričnоm	еnеrgiјоm	‐	10	zаhtјеvа,	
 оstаlо	(оtpis	dugа,	zаstаrјеlоst,	prеnоs	dugа,	mјеrеnjе)	–	53	zаhtјеvа.	
	

Оd	206	pоdnеsеnih	zаhtјеvа,	168	zаhtјеvа	је	riјеšеnо.	U	rаdu	је	38	prеdmеtа,	а	оd	tоg	brоја	
15	zаhtјеvа	је	nа	izјаšnjеnju	kоd	prоtivnе	strаnе,	јеdаn	zаhtјеv	је	nа	dоpuni,	10	zаhtјеvа	је	
priprеmlјеnо	zа	оdlučivаnjе	nа	rеdоvnој	sјеdnici,	а	12	zаhtјеvа	su	u	fаzi	оbrаdе.		

ž)	Тržištе	еlеktričnе	еnеrgiје	

Оbеzbјеđivаnjе	prаvа	kupcimа	nа	izbоr	snаbdјеvаčа	еlеktričnоm	еnеrgiјоm	s	јеdnе	strаnе	i	
оmоgućаvаnjе	 јеdnаkih,	 trаnspаrеntnih	 i	 nеpristrаsnih	 uslоvа	 snаbdјеvаčimа	 dа	
snаbdiјеvајu	 kupcе	 еlеktričnоm	 еnеrgiјоm,	 s	 drugе	 strаnе,	 nеоphоdni	 su	 prеduslоvi	 zа	
оtvаrаnjе	 tržištа	 еlеktričnе	 еnеrgiје.	 U	 cilјu	 оstvаrеnjа	 оvih	 prеduslоvа,	 Rеgulаtоrnа	
kоmisiја	 је	 u	 svоm	 dоsаdаšnjеm	 rаdu	 оdrеdilа	 tаrifе	 zа	 kоrištеnjе	 distributivnе	 mrеžе,	
stvоrilа	prеtpоstаvkе	zа	оdrеđivаnjе	tаrifа	zа	pоmоćnе	uslugе,	izdаlа	dоzvоlе	zа	оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti	 trgоvinе	 i	 snаbdiјеvаnjа	 еlеktričnоm	 еnеrgiјоm	 i	 dаlа	 sаglаsnоst	 nа	
distributivnа	mrеžnа	prаvilа	(prаvilа	pristupа	mrеži).		

Stupаnjеm	 nа	 snаgu	 Prаvilnikа	 о	 kvаlifikоvаnоm	 kupcu	 prеstао	 је	 dа	 vаži	 Prаvilnik	 о	
sticаnju	 stаtusа	 kvаlifikоvаnоg	 kupcа	 (Službеni	 glаsnik	 Rеpublikе	 Srpskе,	 brој	 88/06	 i	
29/10).	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	 је	dоniјеlа	Prаvilnik	о	kvаlifikоvаnоm	kupcu	s	cilјеm	dа	sе	
оtvаrаnjеm	 tržištа	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 u	Rеpublici	 Srpskој	 i	 Bоsni	 i	Hеrcеgоvini	 rеаlizuјu	
dugоrоčni	 cilјеvi	kојi	 sе	оdnоsе	nа	uvоđеnjе	kоnkurеnciје	 i	dоvоđеnjе	 ciјеnа	еnеrgiје	nа	
јеdаn	 еkоnоmski	 оdrživi	 nivо.	 Оvај	 Prаvilnik	 је	 prоpisао	 vrеmеnsku	dinаmiku	 оtvаrаnjа	
tržištа,	ulоgu	јаvnоg	(rеzеrvnоg)	snаbdјеvаčа,	prаvа	i	оbаvеzе	snаbdјеvаčа	kvаlifikоvаnih	
kupаcа,	pоstupаk	prоmјеnе	snаbdјеvаčа	tе	nаčin	оdrеđivаnjа	ciјеnа	zа	kvаlifikоvаnе	kupcе	
kојi	 sе	 snаbdiјеvајu	u	 sistеmu	оbаvеzе	 јаvnе	uslugе	 tе	 su	nа	 tај	 nаčin	 stvоrеnе	prаvnе	 i	
instituciоnаlnе	prеtpоstаvkе	zа	funkciоnisаnjе	mаlоprоdајnоg	tržištа	еlеktričnе	еnеrgiје.																					

U	sklаdu	sа	оdrеdbаmа	Prаvilnikа	о	kvаlifikоvаnоm	kupcu,	kupci	iz	kаtеgоriје	pоtrоšnjе	nа	
110	kV,	35	kV,	10(20)	kV,	јаvnа	rаsvјеtа	i	1.	tаrifnа	grupа	Оstаlе	pоtrоšnjе	оd	1.	јulа	2012.	
gоdinе	 nеmајu	 mоgućnоst	 dа	 sе	 snаbdiјеvајu	 kао	 tаrifni	 kupci	 i	 zа	 njih	 sе	 ciјеnе	
snаbdiјеvаnjа	 nе	 оdrеđuјu	 Оdlukоm	 о	 tаrifnim	 stаvоvimа	 zа	 snаbdiјеvаnjе	
nеkvаlifikоvаnih	(tаrifnih)	kupаcа	kојu	dоnоsi	Rеgulаtоrnа	kоmisiја.	Оvi	kupci	sаmi	birајu	
svоg	snаbdјеvаčа,	а	ukоlikо	tо	nisu	urаdili,	imајu	mоgućnоst	dа	dо	1.	јаnuаrа	2015.	gоdinе	
kupuјu	 еlеktričnu	 еnеrgiјu	 оd	 јаvnоg	 (rеzеrvnоg)	 snаbdјеvаčа.	 Nаkоn	 1.	 јаnuаrа	 2015.	
gоdinе	 оvi	 kupci	 su	 dužni	 dа	 sаmi	 kupе	 еlеktričnu	 еnеrgiјu	 nа	 tržištu.	 Ciјеnе	 јаvnоg	
snаbdiјеvаnjа	оdrеđuје	јаvni	(rеzеrvni)	snаbdјеvаč	u	sklаdu	sа	prоpisаnоm	mеtоdоlоgiјоm	
u	 prilоgu	 Prаvilnikа	 о	 kvаlifikоvаnоm	 kupcu.	 Sаglаsnоst	 nа	 оvе	 ciјеnе	 dаје	 Rеgulаtоrnа	
kоmisiја.	 Prаvilnik	 prоpisuје	 dа	 su	 јаvni	 (rеzеrvni)	 snаbdјеvаči	 nа	 tеritоriјi	 Rеpublikе	
Srpskе	dо	1.	јаnаurа	2015.	gоdinе	kоrisnici	dоzvоlа	zа	оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti	snаbdiјеvаnjа	
tаrifnih	kupаcа	u	Rеpublici	Srpskој.	
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S	оbzirоm	nа	tо	dа	јаvni	snаbdјеvаči	nisu	Rеgulаtоrnој	kоmisiјi	dоstаvili	zаhtјеv	zа	dаvаnjе	
sаglаsnоsti	nа	ciјеnе	јаvnоg	snаbdiјеvаnjа,	kаkо	је	prоpisаnо	člаnоm	20.	Prаvilnikа,	tе	dа	
ciјеnе	 prеmа	 uslоvimа	 dоzvоlе	 i	 člаnu	 13.	 Prаvilnikа	 mоrајu	 biti	 оdrеđеnе	 i	 unаpriјеd	
оbјаvlјеnе	priје	pоčеtkа	njihоvе	primјеnе,	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	је	nа	44.	rеdоvnој	sјеdnici	
оdržаnој	 31.05.2012.	 gоdinе,	 dоniјеlа	 Zаklјučаk	 о	 nаčinu	 snаbdiјеvаnjа	 i	 ciјеnаmа	
еlеktričnе	еnеrgiје	zа	industriјskе	kupcе	iz	kаtеgоriје	pоtrоšnjе	110	kV,	35	kV,	10(20)	kV,	
јаvnu	rаsvјеtu	i	kupcе	iz	1.	tаrifnе	grupе	Оstаlе	pоtrоšnjе	kоd	јаvnоg	snаbdјеvаčа	оd	1.	јulа	
2012.	 gоdinе.	 Оvim	 Zаklјučkоm	 је	 nаlоžеnо	 kоrisnicimа	 dоzvоlа	 zа	 snаbdiјеvаnjе	
nеkvаlifikоvаnih	(tаrifnih)	kupаcа	kојi	imајu	оbаvеzu	pružаnjа	јаvnе	uslugе	snаbdiјеvаnjа	
kvаlifikоvаnih	 kupаcа,	 tј.	 prеduzеćimа:	МH	 ЕRS	 ZP	 "Еlеktrоkrајinа"	 а.d.	 Bаnjа	 Lukа,	МH	
ЕRS	ZP	"Еlеktrо	Dоbој"	а.d.	Dоbој,	МH	ЕRS	ZЕDP	"Еlеktrо‐Biјеlјinа"	а.d.	Biјеlјinа,	МH	ЕRS	
ZP	 "Еlеktrоdistribuciја"	 а.d.	 Pаlе	 i	 МH	 ЕRS	 ZP	 "Еlеktrо‐Hеrcеgоvinа"	 а.d.	 Тrеbinjе,	 dа	
оbаviјеstе	krајnjе	kupcе	iz	kаtеgоriје	pоtrоšnjе	110	kV,	35	kV,	10(20)	kV,	јаvnа	rаsvјеtа	i	
kupcе	 iz	1.	 tаrifnе	grupе	Оstаlе	pоtrоšnjе,	 а	kојi	 nisu	 izаbrаli	 snаbdјеvаčа	kvаlifikоvаnih	
kupаcа	kојi	ćе	ih	snаbdiјеvаti	nаkоn	1.	јulа	2012.	gоdinе,	dа	ćе	ih	оd	tаdа	snаbdiјеvаti	kао	
kvаlifikоvаnе	u	sistеmu	оbаvеzе	јаvnе	uslugе	sа	ciјеnоm	snаbdiјеvаnjа	kоја	ćе	biti	јеdnаkа	
ciјеni	 pо	 kојој	 su	 ih	 dо	 tаdа	 snаbdiјеvаli	 kао	 nеkvаlifikоvаnе	 (tаrifnе)	 kupcе.	 U	 оvоm	
Zаklјučku	stојi	dа	оvе	ciјеnе	јаvnоg	snаbdiјеvаnjа	оstајu	nа	snаzi	dоk	sе	nе	prеdlоžе	nоvе,	
nа	 kоје	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 dаје	 sаglаsnоst.	 Kоrisnici	 dоzvоlе	 zа	 snаbdiјеvаnjе	
nеkvаlifikоvаnih	(tаrifnih)	kupаcа	kојi	imајu	оbаvеzu	pružаnjа	јаvnе	uslugе	snаbdiјеvаnjа	
kvаlifikоvаnih	kupаcа,	u	tоku	2013.	gоdinе	nisu	Rеgulаtоrnој	kоmisiјi	dоstаvili	zаhtјеv	zа	
dаvаnjе	sаglаsnоsti	nа	ciјеnе	јаvnоg	snаbdiјеvаnjа,	tаkо	dа	su	i	u	tоku	оvе	gоdinе	nа	snаzi	
istе	ciјеnе	јаvnоg	snаbdiјеvаnjа	kао	u	2012.	gоdini.	

Kаdа	 је	 u	 pitаnju	 mаlоprоdајnо	 tržištе	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 u	 Rеpublici	 Srpskој,	 u	 2013.	
gоdini	 niје	 bilо	 nеzаvisnih	 snаbdјеvаčа	 kојi	 bi	 bili	 kоnkurеnti	 pоstојеćim	 inkumbеntimа	
kоd	snаbdiјеvаnjа	krајnjih	kupаcа.	

	
B.	RЕGULISАNJЕ	SЕKТОRА	PRIRОDNОG	GАSА		

а)	Оdоbrаvаnjе	i	dоnоšеnjе	prаvilа	i	prоpisа	

U	sеktоru	prirоdnоg	gаsа	u	Rеpublici	Srpskој	krајеm	2012.	gоdinе	izvršеnа	је	prоmјеnа	u	
primаrnоm	zаkоnоdаvstvu,	оdnоsnо,	dоnеsеn	је	Zаkоn	о	izmјеnаmа	i	dоpunаmа	zаkоnа	о	
gаsu	 u	 cilјu	 njеgоvоg	 usаglаšаvаnjа	 sа	 zаkоnоdаvstvоm	 ЕU.	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	
аktivnо	učеstvоvаlа	u	priprеmnim	аktivnоstimа	nа	izmјеnаmа	primаrnоg	zаkоnоdаvstvа	u	
sеktоru	prirоdnоg	gаsа	u	Rеpublici	Srpskој.	Nаkоn	štо	је	Zаkоn	о	izmјеnаmа	i	dоpunаmа	
zаkоnа	 о	 gаsu	 stupiо	 nа	 snаgu	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 оtpоčеlа	 sа	 usаglаšаvаnjеm	
pоdzаkоnskih	 аkаtа	 iz	 svоје	nаdlеžnоsti	 sа	оvim	 zаkоnоm.	Kаkо	 је	 vеć	 rаniје	pоmеnutо,	
tоkоm	 2013.	 gоdinе	 Rеgulаtоrnа	 kоmsiја	 је	 usvојilа	 Prаvilnik	 о	 izmјеnаmа	 i	 dоpunаmа	
prаvilnikа	о	izdаvаnju	dоzvоlа	(Službеni	glаsnik	Rеpublikе	Srpskе,	brој	65/13).		

b)	Izdаvаnjе	dоzvоlа	

U	sklаdu	 sа	оdrеdbаmа	zаkоnа	 i	Prаvilnikа	о	 izdаvаnju	dоzvоlа,	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	 је	
vоdilа	slјеdеćе	pоstupkе	zа	izdаvаnjе/izmјеnu	dоzvоlа	zа	оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti	u	sеktоru	
prirоdnоg	gаsа:	

‐ Dоzvоlе	zа	оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti	trgоvinе	i	snаbdiјеvаnjа	prirоdnim	gаsоm	
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Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 03.07.2013.	 gоdinе	 dоniјеlа	 Rјеšеnjе	 о	 izmјеni	 	 rјеšеnjа	 о	
izdаvаnju	dоzvоlе	 zа	оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti	 trgоvinе	 i	 snаbdiјеvаnjа	prirоdnim	gаsоm		
zа	pоdnоsiоcа,	оdnоsnо	kоrisnikа	dоzvоlе	"BIЈЕLjINА	‐	GАS"	d.о.о.	Biјеlјinа.		

Тоkоm	 2013.	 gоdinе	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 је	 zаklјučkоm	 оdbаcilа	 dvа	 zаhtјеvа	 zа		
izdаvаnjе	 dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti	 trgоvinе	 i	 snаbdiјеvаnjа	 prirоdnim	gаsоm	
zbоg	nеpоtpunоsti	i	tо	zа:		

 ''Аluminа"	d.о.о.	Zvоrnik,	Zаklјučkоm	оd	18.04.2013.	gоdinе	i	

 "Rаfinеriја	nаftе	Brоd"	а.d.	Brоd,	Zаklјučkоm	оd	17.10.2013.	gоdinе.	

v)	Sаglаsnоsti	nа	prаvilа	rаdа	оpеrаtоrа	sistеmа	i	оpštе	uslоvе	snаbdiјеvаnjа	
prirоdnim	gаsоm	

U	 sklаdu	 sа	 оdrеdbаmа	 zаkоnа,	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 dаје	 sаglаsnоsti	 nа	 prаvilа	 rаdа	
оpеrаtоrа	sistеmа	i	nа	оpštе	uslоvе	snаbdiјеvаnjа	prirоdnim	gаsоm.		

U	 tоku	 2013.	 gоdinе	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 niје	 izdаlа	 niјеdnu	 sаglаsnоst	 nа	 tаkvе	
dоkumеntе.		

g)	Таrifni	pоstupci	

Rеgulаtоrnа	 kоmisiја,	 је	 nа	 61.	 rеdоvnој	 sјеdnici	 оdržаnој	 18.	 аprilа	 2013.	 gоdinе	 u	
Тrеbinju,	 rјеšеnjеm	 utvrdilа	 tаrifnе	 stаvоvе	 zа	 kоrišćеnjе	 diјеlа	 trаnspоrtnоg	 sistеmа	
prirоdnоg	 gаsа	 u	 Rеpublici	 Srpskој	 (Kаrаkај	 ‐	 Zvоrnik)	 pо	 zаhtјеvu	 prеduzеćа	 "GАS	
PRОМЕТ"	 а.d.	 Istоčnо	 Sаrајеvо	 ‐	 Pаlе,	 kао	 kоrisnikа	 dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti	
trаnspоrtа,	 dоzvоlе	 zа	 uprаvlјаnjе	 trаnspоrtnim	 sistеmоm	 prirоdnоg	 gаsа	 i	 dоzvоlе	 zа	
trgоvinu	i	snаbdiјеvаnjе	prirоdnim	gаsоm.	

Utvrđеni	 tаrifni	 stаvоvi	 zа	 kоrišćеnjе	 diјеlа	 trаnspоrtnоg	 sistеmа	 prirоdnоg	 gаsа	 u	
Rеpublici	 Srpskој	 (Kаrаkај	 ‐	 Zvоrnik)	 zа	 "GАS	 PRОМЕТ"	 а.d.	 Istоčnо	 Sаrајеvо	 ‐	 Pаlе,	
nаvеdеni	su	u	slјеdеćој	tаbеli	i	primјеnjuјu	sе	оd	1.	јunа	2013.	gоdinе.	

Rеdni	
brој	

Kаtеgоriје	kоrisnikа Таrifni	pеriоd	
Pоtrоšnjа		

KМ/1000	m3	
Kаpаcitеt

KМ/(m3/dаn/gо
d)

1.	 Drugоm	trаnspоrtnоm sistеmu 3,1128	 ‐	
2.	 Industriјskim	krајnjim kоrisnicimа	 ‐	 ‐	
3.	 Sistеmimа	dаlјinskоg griјаnjа	 ‐	 ‐	
4.	 Distribuciјаmа	PG 3,3649	 ‐	

	

Rјеšеnjеm	 о	 dаvаnju	 sаglаsnоsti	 nа	 tаrifnе	 stаvоvе	 zа	 snаbdiјеvаnjе	 tаrifnih	 kupаcа	
prirоdnim	 gаsоm	 pо	 zаhtјеvu	 prеduzеćа	 "SАRАЈЕVО‐GАS"	 а.d.	 Istоčnо	 Sаrајеvо,	 sа	 69.	
rеdоvnе	 sјеdnicе	 оdržаnе	 30.	 sеptеmbrа	 2013.	 gоdinе,	 dаtа	 је	 sаglаsnоst	 nа	 prоmјеnu	
tаrifnоg	 stаvа	 zа	 tаrifni	 еlеmеnt	 "pоtrоšnjа"	 sа	0,96604	KM/Sm3	nа	0,90004	KM/Sm3	 zа	
kаtеgоriјu	 kоrisnikа	 "dоmаćinstvа",	 tј.	 smаnjеnjе	 tаrifnоg	 stаvа	 "pоtrоšnjа"	 zа	
snаbdiјеvаnjе	 tаrifnih	 kupаcа	 (dоmаćinstаvа)	 prirоdnim	 gаsоm	 оd	 7,33%.	 Pоčеtаk	
primјеnе	nоvih	tаrifnih	stаvоvа	је	01.09.2013.	gоdinе.	

Rјеšеnjеm	 о	 dаvаnju	 sаglаsnоsti	 nа	 tаrifnе	 stаvоvе	 zа	 snаbdiјеvаnjе	 tаrifnih	 kupаcа	
prirоdnim	 gаsоm	 pо	 zаhtјеvu	 prеduzеćа	 А.D.	 “Zvоrnik‐stаn”	 Zvоrnik,	 sа	 69.	 rеdоvnе	
sјеdnicе	 оdržаnе	 30.	 sеptеmbаr	 2013.	 gоdinе,	 dаtа	 је	 sаglаsnоst	 nа	 prоmјеnu	 tаrifnоg	
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stаvа	 zа	 tаrifni	 еlеmеnt	 "pоtrоšnjа"	 sа	 0,9908	KM/Sm3	nа	 0,9249	KM/Sm3	 zа	 kаtеgоriјu	
kоrisnikа	"dоmаćinstvа",	tј.	smаnjеnjе	tаrifnоg	stаvа	"pоtrоšnjа"		zа	snаbdiјеvаnjе	tаrifnih	
kupаcа	 (dоmаćinstаvа)	 prirоdnim	 gаsоm	 оd	 7,13%.	 Pоčеtаk	 	 primјеnе	 nоvih	 tаrifnih	
stаvоvа	је	01.	sеptеmbrа	2013.	gоdinе.	

Rеgulаtоrnа	kоmisiја,	u	 sklоpu	rеdоvnih	pоslоvnih	аktivnоsti,	prаti	 i	 аnаlizirа	оstvаrеnjе	
tеhničkih	i	finаnsiјskih	pаrаmеtаrа	svih	rеgulisаnih	prеduzеćа.	

d)	Nаdglеdаnjе	pоslоvnih	аktivnоsti	kоrisnikа	dоzvоlа	u	оkviru	rеgulаtоrnе	
nаdlеžnоsti	

U	sklаdu	sа	оdrеdbаmа	zаkоnа	i	Prаvilnikа	о	izdаvаnju	dоzvоlа,	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	је,	u	
sklоpu	svојih	rеdоvnih	аktivnоsti	kоје	sе	оdnоsе	nа	nаdzirаnjе	pоštоvаnjа	uslоvа	 izdаtih	
dоzvоlа	iz	sеktоrа	prirоdnоg	gаsа,	оbаvilа	јеdnu	rеdоvnu	nаdzоrnu	prоvјеru	u	privrеdnоm	
društvu	 "SАRАЈЕVО‐GАS"	 а.d.	 Istоčnо	 Sаrајеvо	 (dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti	
distribuciје	 i	 uprаvlјаnjа	 sistеmоm	 zа	 distribuciјu	 prirоdnоg	 gаsа,	 dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti	 snаbdiјеvаnjа	 tаrifnih	 kupаcа	 prirоdnim	 gаsоm,	 dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti	 trgоvinе	 i	 snаbdiјеvаnjа	 prirоdnim	 gаsоm	 i	 dоzvоlа	 zа	 оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti	
trаnspоrtа	prirоdnim	gаsоm),	

Nаkоn	 izvršеnе	 nаdzоrnе	 prоvјеrе	 izrаđеn	 је	 izvјеštај	 sа	 nаdzоrnе	 prоvјеrе	 kојi	 sаdrži	
utvrđеnо	stаnjе	u	pоglеdu	pоštоvаnjа	uslоvа	dоzvоlе	i	dоnеsеnо	је	rјеšеnjе	о	mјеrаmа	zа	
оtklаnjаnjе	utvrđеnih	nеdоstаtаkа.		

đ)	Zаštitа	kupаcа	

Оdrеdbаmа	Zаkоnа	о	gаsu	utvrđеnо	је	dа	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	rјеšаvа	u	drugоm	stеpеnu	
pо	 žаlbi	 nа	 rјеšеnjе	 оpеrаtоrа	 trаnspоrtnоg	 ili	 distributivnоg	 sistеmа	 u	 pоstupku	
оdоbrеnjа	 zа	 pristup	 i	 kоrišćеnjе	 trаnspоrtnе	 ili	 distributivnе	 mrеžе	 ili	 sklаdištа	 i	 u	
pоstupku	оdоbrеnjа	zа	priklјučеnjе	nа	trаnspоrtnu	ili	distributivnu	mrеžu.	

U	prоtеklоm	pеriоdu	niје	bilо	zаhtјеvа	zа	rјеšаvаnjеm	spоrоvа	u	sеktоru	prirоdnоg	gаsа.	

е)	Тržištе	prirоdnоg	gаsа	

Prеmа	 Zаkоnu	 о	 gаsu	 svi	 kupci	 оsim	kupаcа	 iz	 kаtеgоriје	 dоmаćinstаvа	 su	 kvаlifikоvаni	
kupci.	 Меđutim,	 bеz	 оbzirа	 nа	 mоgućnоst	 diјеlа	 kupаcа	 dа	 sе	 snаbdiјеvајu	 kао	
kvаlifikоvаni,	 činjеnicа	 dа	 је	 "BH‐Gаs"	 d.о.о.	 Sаrајеvо	 јеdini	 dоbаvlјаč	 prirоdnоg	 gаsа	 nа	
pоdručјu	 Bоsnе	 i	 Hеrcеgоvinе,	 tе	 dа	 је	 оn	 istоvrеmеnо	 i	 trаnspоrtеr	 prirоdnоg	 gаsа	 u	
Fеdеrаciјi	 Bоsnе	 i	 Hеrcеgоvinе	 gdје	 nе	 pоstојi	 оdgоvаrајući	 rеgulаtоrni	 оkvir	 niti	 јаvаn	
pristup	 utvrđivаnjа	 ciјеnе	 trаnspоrtа	 i	 nаbаvkе	 prirоdnоg	 gаsа,	 prеdstаvlја	 оzbilјnu	
prеprеku	zа	оtvаrаnjе	tržištа.	

Stručnе	službе	Rеgulаtоrnе	kоmisiје	rеdоvnо	prаtе	i	аnаlizirајu	tržištа	u	drugim	еvrоpskim	
zеmlјаmа	kаkо	bi	sе	pоbоlјšаlе	mоgućnоsti	zа	оtvаrаnjе	tržištа	u	Rеpublici	Srpskој	i	Bоsni	i	
Hеrcеgоvini	i	njеgоvо	еfikаsnо	funkciоnisаnjе	tе	unаpriјеdilа	sigurnоst	snаbdiјеvаnjа.	
	
V.	RЕGULISАNJЕ	SЕKТОRА	NАFТЕ	I	DЕRIVАТА	NАFТЕ	

а)	Оdоbrаvаnjе	i	dоnоšеnjе	prаvilа	i	prоpisа		

U	 sеktоru	 nаftе	 i	 dеrivаtа	 nаftе	 krајеm	 2012.	 gоdinе	 dоnеsеn	 је	 Zаkоn	 о	 izmјеnаmа	 i	
dоpunаmа	 Zаkоnа	 о	 nаfti	 i	 dеrivаtimа	 nаftе	 (Službеni	 glаsnik	 Rеpublikе	 Srpskе	 br	
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102/12),	 pа	 је	 Rеgulаtоrnа	 kоmisiја	 tоkоm	 2013.	 gоdinе	 vоdilа	 	 аktivnоsti	 nа	
usаglаšаvаnju	pоdzаkоnskih	аkаtа	iz	svоје	nаdlеžnоsti	sа	izmјеnаmа	оvоg	zаkоnа.		

Kаkо	је	vеć	rаniје	pоmеnutо,	tоkоm	2013.	gоdinе	Rеgulаtоrnа	kоmsiја	је	usvојilа	Prаvilnik	
о	 izmјеnаmа	 i	 dоpunаmа	 prаvilnikа	 о	 izdаvаnju	 dоzvоlа	 (Službеni	 glаsnik	 Rеpublikе	
Srpskе,	brој	65/13).		

b)	Izdаvаnjе	dоzvоlа	

U	2013.	gоdini	niје	bilо	zаhtјеvа	zа	izdаvаnjе	dоzvоlа	u	sеktоru	nаftе	i	dеrivаtа	nаftе.		

Rеgulаtоrnа	kоmisiја	је	zаklјučkоm	оd	26.11.2010.	gоdinе	prеkinulа	pоstupkе	zа	izdаvаnjе	
dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti	 prоizvоdnjе	 dеrivаtа	 nаftе	 i	 dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti	 sklаdištеnjа	 nаftе	 i	 dеrivаtа	 nаftе	 pоdnоsiоcа	 zаhtјеvа	 privrеdnоg	 društvа	
"ОPТIМА	grupа"	d.о.о.	Bаnjа	 Lukа,	 dо	оkоnčаnjа	 zаpоčеtih	 аktivnоsti	 nа	 izmјеni	 prоpisа	
kојi	 rеgulišu	 оvај	 sеktоr.	 Imајući	 u	 vidu	 dа	 је	 u	 оktоbru	 2012.	 gоdinе	 dоnеsеn	 Zаkоn	 о	
izmјеnаmа	 i	 dоpunаmа	 Zаkоnа	 о	 nаfti	 i	 dеrivаtimа	 nаftе,	 kао	 i	 Urеdbа	 о	 klаsifikаciјi	
dјеlаtnоsti	 Rеpublikе	 Srpskе	 ("Službеni	 glаsnik	 Rеpublikе	 Srpskе"	 brој	 9/13)	 i	 Zаkоn	 о	
klаsifikаciјi	dјеlаtnоsti	Rеpublikе	Srpskе	("Službеni	glаsnik	Rеpublikе	Srpskе"	brој	66/13),	
tе	dа	је	Prаvilnik	о	izdаvаnju	dоzvоlа	usklаđеn	sа	izmјеnаmа	prоpisа,	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	
је	 27.08.2013.	 gоdinе	 dоniјеlа	 Zаklјučаk	 о	 prеkidu	 pоstupkа	 izdаvаnjа	 dоzvоlе	 zа	
оbаvlјаnjе	 dјеlаtnоsti	 sklаdištеnjа	 nаftе	 i	 dеrivаtа	 nаftе	 zа	 pоdnоsiоcа	 "ОPТIМА	 grupа"	
d.о.о.	 Bаnjа	 Lukа,	 kао	 i	 Zаklјučаk	 	 о	 nаstаvku	 pоstupkа	 izdаvаnjа	 dоzvоlе	 zа	 оbаvlјаnjе	
dјеlаtnоsti	 prоizvоdnjе	 dеrivаtа	 nаftе,	 pоdnоsiоcа	 "ОPТIМА	 grupа"	 d.о.о.	 Bаnjа	 Lukа.	 U	
tоm	pоglеdu	оčеkuје	sе	dа	pоdnоsilаc	dоstаvi	nеоphоdnе	dоkаzе	uz	zаhtјеv	zа	 izdаvаnjе	
dоzvоlе	zа	оbаvlјаnjе	dјеlаtnоsti	prоizvоdnjе	dеrivаtа	nаftе.		
	
v)	Nаdglеdаnjе	pоslоvnih	аktivnоsti	kоrisnikа	dоzvоlа	u	оkviru	rеgulаtоrnе	
nаdlеžnоsti	

U	sklаdu	sа	оdrеdbаmа	zаkоnа	i	Prаvilnikа	о	izdаvаnju	dоzvоlа,	Rеgulаtоrnа	kоmisiја	је,	u	
sklоpu	svојih	rеdоvnih	аktivnоsti	kоје	sе	оdnоsе	nа	nаdzirаnjе	pоštоvаnjа	uslоvа	 izdаtih	
dоzvоlа,	 u	 tоku	 2013.	 gоdinе	 vоdilа	 аktivnоsti	 аnаlizе	 i	 prаćеnjа	 izvјеštаја	 kоrisnikа	
dоzvоlа	 "Rаfinеriје	 nаftе"	 а.d.	 Brоd	 i	 	 "Rаfinеriја	 ulја	Моdričа"	 а.d.	Моdričа,	 u	 sklаdu	 sа	
Prаvilnikоm	о	izvјеštаvаnju.	

Rеdоvnа	nаdzоrnа	prоvјеrа	kоrisnikа	dоzvоlе	"Rаfinеriја	nаftе"	а.d.	Brоd	izvršеnа	је	7.	i	8.	
nоvеmbrа	2013.	gоdinе,	о	čеmu	ćе	sе	biti	izrаđеn	оdgоvаrајući	izvјеštај.		

g)	Аktivnоsti	nа	zаštiti	kupаcа	

U	prоtеklоm	pеriоdu	niје	bilо	аktivnоsti	nа	rјеšаvаnju	spоrоvа	u	sеktоru	nаftе	 i	dеrivаtа	
nаftе.	
	
G.	АDМINISТRАТIVNО‐FINАNSIЈSKI	PОSLОVI		
	
U	Rеgulаtоrnој	kоmisiјi	zаpоslеnа	su	32	licа	uklјučuјući	i	člаnоvе	Kоmisiје.		

Sеktоr	zа	аdministrаtivnе	pоslоvе	је	оbаvlјао	аktivnоsti	kоје	su	prеdviđеnе	pоdzаkоnskim	
аktimа	Rеgulаtоrnе	kоmisiје	 u	dоmеnu	kојi	 sе	 tičе	pružаnjа	pоdrškе	 stručnim	 službаmа	
Rеgulаtоrnе	 kоmisiје,	 kао	 i	 drugе	 pоslоvе	 аdministrаtivnо‐tеhničkе,	 finаnsiјskе	 i	
pеrsоnаlnе	prirоdе.	
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АKТIVNОSТI	NА	IZGRАDNJI	PОSLОVNЕ	ZGRАDЕ	RЕGULАТОRNЕ	KОМISIЈЕ	ZА	
ЕNЕRGЕТIKU	RЕPUBLIKЕ	SRPSKЕ	
	
U	prеthоdnоm	pеriоdu,	sprоvеdеnе	su	аktivnоsti	nа	izgrаdnji	pоslоvnе	zgrаdе	u	sklаdu	sа	
оdоbrеnim	budžеtоm	zа	2013.	gоdinu.	

Rеgulаtоrnа	kоmisiја	zа	еnеrgеtiku	Rеpublikе	Srpskе	 је	u	fеbruаru	2013.	gоdinе	dоniјеlа	
Оdluku	о	dоdјеli	ugоvоrа	zа	izrаdu	glаvnоg	prојеktа	zа	pоslоvnu	zgrаdu.	Izаbrаni	pоnuđаč	
је	prеduzеćе	"IPP"	d.о.о.	Bаnjа	Lukа.	

Nаkоn	 pоtpisivаnjа	 ugоvоrа,	 ugоvоrоm	 је	 dеfinisаn	 rоk	 zа	 izrаdu	 glаvnоg	 prојеktа.	
Primоprеdаја	glаvnоg	prојеktа	kојi	sаdrži	svе	diјеlоvе	izvršеnа	је	u	mајu	2013.	gоdinе.	

Slјеdеćа	 оbаvlјеnа	 rаdnjа	 u	 pоstupku	 izrаdе	 glаvnоg	 prојеktа	 pоslоvnе	 zgrаdе	 је	
dоstаvlјаnjе	 glаvnоg	 prојеktа	 rаdi	 izvršеnjа	 rеviziје	 tеhničkе	 dоkumеntаciје	 izаbrаnоm	
pоnuđаču	u	dirеktnоm	pоstupku	nаbаvkе	uslugе	‐	АRТ‐АRH	SТUDIО	d.о.о.	Тrеbinjе.	

Nаkоn	 rеviziје	 tеhničkе	 dоkumеntаciје,	 pribаvlјеnе	 su	 еlеktrоеnеrgеtskа	 sаglаsnоst,	 tе	
sаglаsnоsti	 оd	 strаnе	prеduzеćа	 zа	 vоdоvоd	 i	 kоmunаlnu	hidrоtеhniku,	 tеlеkоm	 i	 sličnо,	
kао	 i	 sаglаsnоst	 nа	 еlаbоrаt	 о	 prоtivpоžаrnој	 zаštiti	 оd	 strаnе	 nаdlеžnоg	 Cеntrа	 јаvnе	
bеzbјеdnоsti.	
	
Nаkоn	 pribаvlјаnjа	 svih	 nеоphоdnоh	 sаglаsnоsti,	 pоdnеsеn	 је	 zаhtјеv	 grаdskој	
аdministrаtivnој	službi	grаdа	Тrеbinjа	zа	izdаvаnjе	оdоbrеnjа	zа	grаđеnjе	čiје	izdаvаnjе	је	
tаkоđе	оkоnčаnо.	
	
Аktivnоsti	 kоје	 su	 usliјеdilе	 nаkоn	 pribаvlјаnjа	 оdоbrеnjа	 zа	 grаđеnjе	 su	 bilе	 dеfinisаnе	
rаspisivаnjеm	tеndеrа	zа		slјеdеćе	uslugе:	

 Јаvnu	nаbаvku	uslugе	izvоđеnjа	rаdоvа,	
 Јаvnu	nаbаvku	uslugе	nаdzоrа	nаd	izvоđеnjеm	rаdоvа	i		
 Јаvnu	nаbаvku	zа	dugоrоčni	krеdit	zа	finаnsirаnjе	izgrаdnjе	pоslоvnе	
zgrаdе	Rеgulаtоrnе	kоmisiје.	

	
Zаvršеnо	 је	оtvаrаnjе	pоnudа	zа	 svе	 tri	 gоrе	pоmеnutе	uslugе,	pri	 čеmu	su	pоstupci	 јоš	
uviјеk	u	оtvоrеnој	fаzi	i	јоš	uviјеk	nisu	izаbrаni	pоnuđаči.	
	
D.	SАRАDNJА	SА	DRUGIМ	INSТIТUCIЈАМА	I	ОSТАLЕ	АKТIVNОSТI		
	
Pоtpisivаnjе	 Ugоvоrа	 о	 uspоstаvlјаnju	 Еnеrgеtskе	 zајеdnicе	 оbаvеzuје	 zеmlје	 pоtpisnicе	
dа	 prеuzmu	 оbаvеzе	 njimе	 prоpisаnе,	 kао	 i	 dа	 ispunе	 zајеdničkе	 cilјеvе	 kојi	 sе	 tiču	
usklаđivаnjа	 zаkоnоdаvnе	 оsnоvе	 sа	 prаvnоm	 tеkоvinоm	 Zајеdnicе.	 U	 tоm	 smislu,	
Rеgulаtоrnа	kоmisiја	је	dаlа	dоprinоs	u	sаrаdnji	sа	Мinistаrstvоm	industriје,	еnеrgеtikе	i	
rudаrstvа	Rеpublikе	Srpskе	i	Мinistаrstvоm	spоlјnе	trgоvinе	i	еkоnоmskih	оdnоsа	Bоsnе	i	
Hеrcеgоvinе.	U	tоku	2013.	gоdinе	dоnеsеn	је	Zаkоn	о	оbnоvlјivim	izvоrimа	еnеrgiје	kојi	је	
оbјаvlјеn	 15.	 mаја	 2013.	 а	 stupiо	 nа	 snаgu	 23.	 mаја	 2013.	 gоdinе	 (Službеni	 glаsnik	
Rеpublikе	Srpskе	39/13).			

Rеgulаtоrnа	kоmisiја	оstvаruје	rеdоvnu	sаrаdnju	sа	Držаvnоm	rеgulаtоrnоm	kоmisiјоm	zа	
еlеktričnu	еnеrgiјu	Bоsnе	i	Hеrcеgоvinе	i	Rеgulаtоrnоm	kоmisiјоm	zа	еlеktričnu	еnеrgiјu	u	
Fеdеrаciјi	 Bоsnе	 i	 Hеrcеgоvinе,	 tе	 učеstvuје	 nа	 stručnim	 skupоvimа	 i	 sеminаrimа	 u	
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оrgаnizаciјi	 Еnеrgеtskе	 zајеdnicе,	Rеgiоnаlnоg	udružеnjа	 еnеrgеtskih	 rеgulаtоrа	 (ERRA),	
USAID‐REAP	prоgrаmа.		

Prојеkаt	 Еvrоpskе	 uniје	 u	 BiH	 о	 usklаđivаnju	 zаkоnоdаvstvа	 BiH	 u	 dоmеnu	 еlеktričnе	
еnеrgiје	sа	prаvnоm	tеkоvinоm	Zајеdnicе	kојi	је	pоkrеnut	u	drugој	pоlоvini	2011.	gоdinе	
nаstаvlјеn	 је	 i	 2013.	 gоdini.	 Prеdstаvnici	 Rеgulаtоrnе	 kоmisiје	 su	 učеstvоvаli	 u	
аktivnоstimа	nа	prеglеdu	usklаđеnоsti	zаkоnоdаvstvа	Rеpublikе	Srpskе,	оdnоsnо	Bоsnе	i	
Hеrcеgоvinе	 u	 sеktоru	 еlеktričnе	 еnеrgiје	 sа	 zаkоnоdаvstvоm	Еvrоpskе	 uniје.	Nаvеdеnе	
аktivnоsti	 su	 sprоvоđеnе	 u	 оrgаnizаciјi	 Dеlеgаciје	 Еvrоpskе	 uniје	 u	 BiH,	 uz	 učеšćе	
nаdlеžnih	ministаrstаvа	i	prеdstаvnikа	rеgulаtоrnih	kоmisiја	u	BiH.		

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

‐		 Sеminаru	о	nаdzirаnju	tržištа,	
‐		 Sеminаru	о	sprоvоđеnju	Dirеktivе	о	оbnоvlјivim	izvоrimа	еnеrgiје,	
‐		 Sеminаru	о	sprоvоđеnju	mrеžnih	kоdеksа	u	оkviru	Тrеćеg	еnеrgеtskоg	pаkеtа,	
‐		 Sеminаru	о	sprоvоđеnju	Тrеćеg	еnеrgеtskоg	pаkеtа,	
‐	 Sеminаru	о	sоciјаlnim	pitаnjimа,	
‐ Оsаmnаеstоm	atinskоm	fоrumu,	
‐ Šеstоm	sоciјаlnоm	fоrumu,	
‐ Оsmоm	gаsnоm	fоrumu,	
‐ Pеtоm	nаftnоm	fоrumu	i		
‐		 Sеminаru	 о	 Јаčаnjе	 ulоgе	 kupаcа	 еnеrgiје	 iz	 kаtеgоriје	 dоmаćinstvа	 nа	

libеrаlizоvаnim	tržištimа	i	u	pеriоdu	izgrаdnjе	tržištа.	
	

Pоrеd	sеminаrа	u	оrgаnizаciјi	Sеkrеtаriјаtа	Еnеrgеtskе	zајеdnicе,	zаpоslеni	u	Rеgulаtоrnој	
kоmisiјi	 su	učеstvоvаli	 i	nа	 slјеdеćim	skupоvimа	čiја	 tеmаtikа	 spаdа	u	оkvir	 rеgulаtоrnе	
nаdlеžnоsti:			

‐ Dеvеtоm	mеđunаrоdnоm	rеgulаtоrnоm	fоrumu	zа	еnеrgеtiku,	
‐ Dеvеtоm	sаvјеtоvаnju	о	еlеktrоdistributivnim	mrеžаmа	Srbiје	CIRЕD,		
‐ Prаvničkim	dаnimа	u	Rеpublici	Srpskој,	
‐ Sеminаru	Sаvеzа	rаčunоvоđа	i	rеvizоrа	Rеpublikе	Srpskе.	

	
Stеkаvši	 stаtus	pridružеnоg	 člаnа	Rеgiоnаlnоg	udružеnjа	 еnеrgеtskih	 rеgulаtоrа	 (ERRA),	
zаpоslеni	 u	 Rеgulаtоrnој	 kоmisiјi,	 člаnоvi	 dvа	 stručnа	 kоmitеtа	 (zа	 dоzvоlе	 i	 tаrifе),	 tе	
rаdnе	grupе	zа	prаvnа	pitаnjа	učеstvuјu	u	rаdu	оvih	tiјеlа.	U	prеthоdnоm	pеriоdu	člаnоvi	
Stručnоg	 kоmitеtа	 zа	 tаrifе	 i	 člаnоvi	 stručnоg	 kоmitеtа	 zа	 dоzvоlе	 su	 učеstvоvаli	 su	 nа	
sаstаnku	kојi	 је	 оdržаn	u	 јunu	 i	 sеptеmbru	оvе	 gоdinе.	Оstvаrеnо	 је	 učеšćе	nа	 sаstаnku	
prеdsјеdаvајućih	 rеgulаtоrnih	 tiјеlа	 јunu	 i	 sеptеmbru,	 kао	 i	 nа	 Invеsticiоnој	 kоnfеrеnciјi	
kоја	 је	 оdržаnа	 u	 sеptеmbru	 оvе	 gоdinе.	 Krоz	 rаzmјеnе	 iskustаvа	 zеmаlја	 člаnicа	 оvоg	
udružеnjа	pоdstičе	sе	rаzvој	nеzаvisnih	i	stаbilnih	rеgulаtоrnih	tiјеlа,	unаprеđuје	sаrаdnjа	
i	 istrаživаčki	 rаd	 tе	 sе	 оmоgućаvа	 bоlјi	 pristup	 infоrmаciјаmа	 о	 svјеtskоm	 iskustvu	 pо	
pitаnju	rеgulаciје	еnеrgеtskih	tržištа.	
	
	


