
ОД Л У К А

О УТВРЂИВАЊУ РЕГУЛАТОРНЕ НАКНАДЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ

1. Овом одлуком утврђује се висина регулаторне накна-
де за 2013. годину, коју плаћају власници лиценци издатих
од стране ДЕРК-а, а користи се за покриће планираних
трошкова и издатака ДЕРК-а за 2013. годину, те начин пла-
ћања, односно измирења обавезе плаћања регулаторне
накнаде од стране власника лиценце.

2. Регулаторна накнада за 2013. годину износи
2.081.000,00 КМ (два милиона осамдесет једна хиљада
конвертибилних марака).

3. Обавези плаћања регулаторне накнаде из тачке 2. ове
одлуке подлијежу власници лиценци у износима и за
лиценциране дјелатности, како слиједи:

- за дјелатност преноса електричне
енергије 1.481.000,00 КМ,

- за дјелатност независног оператора
система 75.000,00 КМ,

- за дјелатност дистрибуције и
снабдијевања 83.000,00 КМ,

- за дјелатност међународне трговине, 
по лиценци 26.000,00 КМ,

- за дјелатност међународне трговине - 
увоза за властите потребе, по лиценци 13.000,00 КМ.

4. Власници лиценци плаћају регулаторну накнаду
квартално - унапријед у износима прецизираним у факту-
ри.

5. Износ и начин плаћања регулаторне накнаде за
лиценце које буду издате у току 2013. године власницима
лиценци биће одређен одлуком о издавању лиценце.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања, а објављује се у “Службеном гласнику БиХ”,
службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ.

О б р а з л о ж е њ е

Сходно Закону о преносу, регулатору и оператору
система електричне енергије у Босни и Херцеговини,
основни приход ДЕРК-а чини регулаторна накнада коју
плаћају власници лиценци за обављање дјелатности пре-
носа електричне енергије, независног оператора система и
међународну трговину електричном енергијом, а од 2011.
године и власници лиценци за обављање електроенергет-
ских дјелатности на подручју Брчко Дистрикта БиХ.
Финансијским планом ДЕРК-а за 2013. годину (“Службени
гласник БиХ”, број 61/12) приходи од регулаторне накнаде
планирани су у износу од 2.181.000,00 КМ.

Регулаторна накнада одређује се тако да покрије тро-
шкове ДЕРК-а, а за процијењени вишак прихода над расхо-
дима умањују се обавезе власника лиценци у погледу пла-
ћања регулаторне накнаде у наредном периоду. Вишак
прихода над расходима на крају текуће године је проције-
њен на износ од 100.000,00 КМ, тако да је износ регулатор-
не накнаде за 2013. годину утврђен у износу наведеном у
тачки 2. ове одлуке.

Прорачун обавеза власника лиценци по дјелатностима
уважава основану процјену да ће лиценцу ДЕРК-а током
2013. године посједовати “Независни оператор система у
Босни и Херцеговини”, “Електропренос Босне и Херцего-
вине”, “Комунално Брчко” и 18 власника лиценце за оба-

вљање дјелатности међународне трговине електричном
енергијом, од којих ће два набављати електричну енергију
за властите потребе.

Дио регулаторне накнаде оквирно је расподијељен
између регулисаних дјелатности преноса електричне енер-
гије и независног оператора система на основу односа
укупних трошкова и расхода НОС-а БиХ и укупних тро-
шкова и бруто добити Електропреноса БиХ.

Регулаторна накнада коју ће плаћати “Комунално Брч-
ко” за дјелатности дистрибуције и снабдијевања електрич-
ном енергијом одређена је слиједом политике регулатора
да постепено достигне износ накнаде коју у окружењу пла-
ћају регулисани субјекти за исте дјелатности са упореди-
вом величином конзума.

Власници лиценци регулисаних дјелатности имају пра-
во да износ регулаторне накнаде на коју су обавезани ура-
чунају у своју тарифу.

С обзиром на значај и сврху појединог типа лиценце из
дијела нерегулисаних дјелатности, износ регулаторне
накнаде је подијељен тако да власници лиценце за међуна-
родну трговину - увоза електричне енергије за властите
потребе плаћају половину износа који плаћају власници
лиценце за међународну трговину.

Власницима лиценци, које буду издате у току 2013.
године за једну од дјелатности из тачке 5. ове одлуке, износ
регулаторне накнаде и начин плаћања биће утврђен у одлу-
ци о издавању лиценце, а одређен пропорционално време-
ну важења лиценце у току 2013. године.

Број: 05-28-12-336/12 Предсједавајући
19. септембра 2012. године Комисије,
Тузла Милорад Тушевљак, с.р.

Након сравњавања са изворним текстом, утврђено је да
је у Закону о унутрашњем платном промету (“Службени
гласник Републике Српске”, број 52/12) учињена техничка
грешка па, на основу члана 189. став 3. Пословника Народ-
не скупштине Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 31/11), генерални секретар д а ј е

ИСПРАВКУ
Закона о унутрашњем платном промету

У члану 50. став 1. тачка в) умјесто броја: “3” треба да
стоји број: “4”.

Број: 02/4.03-1558-1/12 Генерални
1. октобра 2012. године секретар,
Бања Лука Ранко Карапетровић, с.р.

Након сравњавања са изворним текстом, утврђено је да
је у Закону о Уставном суду Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 104/11) учињена технич-
ка грешка па, на основу члана 189. став 3. Пословника
Народне скупштине Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 31/11), генерални секретар
д а ј е

ИСПРАВКУ
Закона о Уставном суду Републике Српске

У члану 60. став 1. тачка ђ) умјесто броја: “73” треба да
стоји број: “72”.

Број: 02/4.03-1559-1/12 Генерални
1. октобра 2012. године секретар,
Бања Лука Ранко Карапетровић, с.р.
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