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На основу члана 24. и 48. Закона о електричној енергији (Службени гласник 
Републике Српске, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 7. и члана 
18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - 
Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10) и члана 33. 
став 1. тачка а) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске, на 106. редовној сједници, одржаној дана 19. марта 
2019. године, у Требињу, донијела је  

 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  
О СНАБДИЈЕВАЊУ КВАЛИФИКОВАНИХ КУПАЦА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

И ПОСТУПКУ ПРОМЈЕНЕ СНАБДЈЕВАЧА 
 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и 
поступку промјене снабдјевача (Службени гласник Републике Српске, број 117/14 и 
60/16), члан 6. мијења се и гласи: 

(1) Квалификовани купац, осим малих купаца и домаћинстава, који се снабдијева 
на отвореном тржишту има право на резервно снабдијевање електричном 
енергијом код резервног снабдјевача, у случају: 

а) стечаја или ликвидације снабдјевача који га је до тада снабдијевао; 

б) престанка или одузимања дозволе снабдјевачу који га је до тада 
снабдијевао; 

в) да није нашао новог снабдјевача који ће га снабдијевати након престанка 
уговора о снабдијевању са постојећим снабдјевачем, осим ако је престанак 
уговора посљедица раскида уговора због неизвршавања обавеза плаћања 
испоручене електричне енергије; 

под условима прописаним чланом 14. овог правилника. 

(2) У случају из става (1) тачка в) овог члана када је престанак уговора посљедица 
неизвршења обавеза плаћања крајњи купац стиче право на резервно 
снабдијевање: 

а) након измирења обавеза или регулисања обавеза са претходним 
снабдјевачем на неки други начин (споразум о измирењу дуга, репрограм уз 
одређене гаранције и сл.) или 

б) до доношења коначног рјешења надлежног органа у случају да је покренут 
спор због оспоравања оправданости дуга.  

(3) Резервно снабдијевање се остварује без подношења посебног захтјева, 
односно примјене одредби члана 17. овог правилника и може непрекидно 
трајати најдуже 60 дана. 

Члан 2. 

У члану 9. у ставу (4) додаје се тачка з) која гласи: 
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"з) доставља Регулаторној комисији податке на мјесечном нивоу о оствареној 
просјечној пондерисаној цијени енергије продате крајњим купцима у Републици 
Српској."  

Члан 3. 

Члан 14. мијења се и гласи: 

(1) Цијена енергије која се користи као основа за утврђивање цијене резервног 
снабдијевања, у складу са ставом (2) овог члана, једнака је просјечној 
пондерисаној цијени свих снабдјевача у Републици Српској постигнутој у 
претходном полугодишту (цијена набавке јавног снабдијевања, цијена набавке 
резервног снабдијевања и цијена набавке енергије за квалификоване купце), а 
коју објављује Регулаторна комисија. 

(2) Цијена електричне енергије за квалификоване купце који имају право на 
резервно снабдијевање у складу са чланом 6. овог правилника једнака је за 
све квалификоване купце исте категорије потрошње и тарифне групе у 
Републици Српској и може бити већа до максимално 20 % од цијене из става 
(1) овог члана. 

(3) Цијене резервног снабдијевања из става (2) диференцирају се у зависности од 
категорија потрошње, тарифних група, сезона и доба дана у истим односима 
као и цијене енергије за јавно снабдијевање које утврди Регулаторна комисија 
у складу са одредбама члана 13. овог правилника. 

(4) Резервни снабдјевач дужан је, у складу са ставовима (2) и (3) овог члана, 
утврдити цијене резервног снабдијевања, доставити их Регулаторној комисији и 
објавити их најкасније 15 дана прије почетка примјене на својој интернет 
страници и огласној табли. 

(5) Поред цијене енергије резервног снабдијевања, крајњи купац је обавезан 
платити трошкове коришћења мреже, накнаду за подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора енергије, порез и друге трошкове 
који су прописани законом.    

(6) У случају да цијена резервног снабдијевања није утврђена у складу са 
одредбама овог правилника Регулаторна комисија ће од резервног снабдјевача 
захтијевати корекцију. 

Члан 4. 

У члану 15. брише се став (3), а досадашњи став (4) мијења се и гласи: 

„Снабдјевач је обавезан на захтјев квалификованог купца истом доставити  
информације о својим цијенама и осталим комерцијалним условима снабдијевања 
за његову остварену или планирану потрошњу електричне енергије“. 

Досадашњи ставови  (4), (5) и (6) постају ставови (3), (4) и (5). 

 

Члан 5. 

Иза члана 23. додаје се нови члан 24. који гласи: 
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(Платформа за размјену података) 

(1) Оператор система је дужан да изради платформу за размјену података која 
укључује и стандардни формат за чување података. 

(2) Оператор система је дужан да сваком лиценцираном снабдјевачу омогући 
приступ и коришћење платформе за размјену података. 

Досадашњи чланови 24, 25, 26, 27. и 28. постају чланови 25, 26, 27, 28. и 29. 

Члан 6. 

У члану 25. (Снабдијевање након 1. јануара 2015. године) додаје се нови став 5. 
који гласи: 

„Купци који се снабдијевају код резервног снабдјевача у вријеме ступања на 
снагу овог правилника имају право на резервно снабдијевање најдуже до 1. 
септембра 2019. године до када су дужни да изаберу снабдјевача 
квалификованих купаца на тржишту, а након тог дана могу остварити право на 
резервно снабдијевање на начин прописан чланом 6. овог правилника“. 

и став 6. који гласи: 

„Резервни снабдјевачи који снабдијевају крајње купце у вријеме ступања на 
снагу овог правилника дужни су најкасније до 1. јуна 2019. године обавијестити 
све своје купце појединачно да су дужни да до 1. септембра 2019. године 
изаберу снабдјевача квалификованих купаца на тржишту.“. 

Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику Републике Српске. 

 

 

Број:  01-103-6/19/Р-106-41                                                                 Предсједник                                         
19.03.2019. године                                                                      
Требиње     
                                                                                                        Владислав Владичић 


