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На основу члана 28. и 87. Закона о електричној енергији (Службени гласник 
Републике Српске, број 68/20) 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 9. редовној сједници, одржаној дана 22. јула 2021. 
године, донијела је       

 

ПРАВИЛНИК 

O МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦИЈЕНА ЈАВНОГ И РЕЗЕРВНОГ 
СНАБДИЈЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 

ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 
(Предмет) 

Правилником о методологији за утврђивање цијена јавног и резервног 
снабдијевања електричном енергијом (у даљем тексту: Методологија за јавно 
и резервно снабдијевање) уређују се: 

а) начин утврђивања цијене услуге јавног снабдијевања; 
б) начин набавке електричне енергије потребне за јавно снабдијевање 

и начин утврђивања цијене електричне енергије за јавно 
снабдијевање; 

в) начин утврђивања тарифних ставова за јавно снабдијевање; 
г) поступaк одобравање цијена и тарифних ставова за јавно 

снабдијевање; 
д) начин утврђивања цијене електричне енергије за резервно 

снабдијевање и 
е) начин утврђивања тарифних ставова за резервно снабдијевање. 

Члан 2.  
(Циљ) 

Циљеви Методологије за јавно  и резервно снабдијевање су: 
а) обезбјеђење заштите крајњих купаца, односно обезбјеђење редовног и 

сигурног снабдијевања крајњих купаца који имају право на јавно или 
резервно снабдијевање; 

б) набавка електричне енергије за јавно снабдијевање на ефикасан, 
економичан и тржишно орјентисан начин; 

в) утврђивање цијена и тарифних ставова за јавно и резервно 
снабдијевање на јаван и транспарентан начин; 

г) подстицање ефикасности и економичности у коришћењу електричне 
енергије и 
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д) постепено укидање унакрсних субвенција између категорија потрошње 
и тарифних група.  

Члан 3. 
(Појмови) 

(1) Појмови који се користе у овом правилнику имају сљедеће значење:  

"крајњи купац" означава купца који купује електричну енергију за сопствену 
употребу; 

"купац из категорије потрошње домаћинства" означава купца који купује 
електричну енергију за сопствену употребу, али не укључује комерцијалне 
дјелатности. 

"мали купац" означава малог индустријског или комерцијалног купца 
електричне енергије чији су објекти прикључени на дистрибутивни систем 
електричне енергије напона нижег од 1 kV и који испуњава сљедеће 
критеријуме:  

1. испуњава најмање два од сљедећа три услова:  
- да има мање од 50 запослених,  
- да му укупан годишњи приход није већи од 2.000.000 КМ,  
- да му вриједност пословне имовине не прелази 1.000.000 КМ, 

или  

2. има годишњу потрошњу у претходној години која не прелази 35.000 
kWh;  

"оператор система" означава оператора дистрибутивног система односно 
оператора преносног система или, у смислу одредби овог правилника, 
преносну компанију;  

"снабдијевање" означава продају електричне енергије крајњим купцима, 
укључујући и препродају; 

"снабдјевач" је електроенергетски субјект који на тржишту обавља 
дјелатност снабдијевања електричном енергијом; 

"потпуно снабдијевање" означава продају електричне енергије код које 
количина електричне енергије за обрачунски период није утврђена уговором 
о продаји, већ се количина електричне енергије одређује на основу 
остварене потрошње на мјесту примопредаје; 

"јавно снабдијевање" означава снабдијевање које обавља снабдјевач, који 
је, посебном одлуком Владе Републике Српске, изабран да обавља 
универзалну услугу као јавну услугу снабдијевања према регулисаним 
условима купцима из категорије домаћинстава и малим купцима који имају 
право на јавно снабдијевање и који слободно или по аутоматизму користе 
такав начин снабдијевања, по лако упоредиви, недискриминаторским и 
транспарентним цијенама; 
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"јавни снабдјевач" означава снабдјевача који пружа услугу јавног 
снабдијевања; 

"резервно снабдијевање" означава снабдијевање које обавља снабдјевач, 
који је, посебном одлуком Владе Републике Српске, изабран да обавља 
универзалну услугу као јавну услугу резервног снабдијевања крајњих купаца, 
изузев домаћинства и малих купаца; 

"резервни снабдјевач" означава снабдјевача који пружа услугу резервног 
снабдијевања; 

 "сигурност снабдијевања" је обезбјеђивање довољних количина 
електричне енергије крајњим купцима, као и способност електроенергетског 
система да испоручи електричну енергију до крајњих купаца;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

"тарифа" означава накнаду или више накнада за кориштење 
електоенергетских мрежа или за услуге у вези електричне енергије; 

"референтна тржишна цијена" означава просјечну тржишну цијену која се 
одређује на кварталном нивоу од стране Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске, а израчунава се на основу података о оствареној цијени 
енергије на берзама, у земљи или региону, чији подаци су релевантни за 
Босну и Херцеговину; 

"универзална услуга" означава јавну услугу снабдијевања електричном 
енергијом према регулисаним условима оних купаца који имају право на 
јавно снабдијевање и који слободно изаберу или по аутоматизму користе 
такав начин снабдијевања електричном енергијом одређеног квалитета по 
лако упоредивим, недискриминаторским и транспарентним цијенама и 

"Закон" означава Закон о електричној енергији. 

(2) Поред појмова наведених у ставу (1) овог члана, у овом правилнику су 
коришћени појмови обухваћени Законом и подзаконским актима 
Регулаторне комисије. 

 

ДИО ДРУГИ – НАБАВКА И ЦИЈЕНА ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНО             
СНАБДИЈЕВАЊЕ 

Члан 4. 
(Цијене енергије за јавно снабдијевање) 

(1) Цијена електричне енергије за јавно снабдијевање обухвата: 

а) цијену набавке електричне енергије и 

б) цијену услуге јавног снабдијевања. 

(2) Цијена електричне енергије за купце, који имају право да се снабдијевају 
у систему обавезе јавне услуге код јавног снабдјевача, једнака је на 
цијелој територији Републике Српске за све купце који припадају истој 
категорији потрошње или тарифној групи. 
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Члан 5. 
(Тарифни ставови за јавно снабдијевање) 

(1) Тарифни ставови за јавно снабдијевање обухватају: 

а) цијену електричне енергије за јавно снабдијевање из члана 4. овог 
правилника и  

б) регулисану цијену коришћења мреже (цијену коришћења преносне 
мреже или цијену за коришћење дистрибутивног система). 

(2) У цијену електричне енергије за јавно снабдијевање снабдјевач може 
укључити и цијену за системске/помоћне услуге и/или балансирање, у 
случају да се ове услуге набављају на тржишту, тј. да нису укључене у 
регулисану цијену коришћења мреже. 

Члан 6. 
(Набавка електричне енергије за јавно снабдијевање) 

(1) Јавни снабдјевач дужан је да, у складу са Законом, набавља електричну 
енергију за јавно снабдијевање у конкурентском поступку (аукција, јавни 
оглас, организовано тржиште и слично), који се спроводи најкасније до 31. 
октобра текуће године за наредну годину. 

(2) Јавни снабдјевач дужан је набавити сву потребну енергију и снагу за 
крајње купце који имају право и који су изабрали да се снабдијевају у 
оквиру универзалне услуге. 

(3) Приликом спровођења набавке из става (1) овога члана, јавни снабдјевач 
је дужан да води рачуна и да планира преузимање припадајућег дијела 
електричне енергије произведене коришћењем обновљивих извора 
енергије у систему обавезног откупа у складу са прописима који уређују 
област обновљивих извора енергије. 

(4) Поступак набавке електричне енергије из става (1) јавни снабдјевач може 
вршити у више фаза, с тим да поступак набакве најмање 50% потреба за 
енергијом купаца који се снабдијевају код јавног снабдјевача, мора бити 
завршен најкасније до 31. октобра у години која претходи години у којој се 
пружа услуга јавног снабдијевања.   

(5) Уколико јавни снабдјевач набавља електричну енергију на начин 
прописан у ставу (4) овог члана, за ненабављену количину електричне 
енергије, у приједлогу цијене врши процјену коштања, с тим што иста не 
може бити већа од пондерисане цијене набављене електричне енергије у 
првој фази.  
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Члан 7. 
(Набавка електричне енергије за јавно снабдијевање у прелазном 

периоду) 

(1) У прелазном периоду од 2022. до 2024. године јавни снабдјевач дужан је 
да набавља потребну количину електричне енергије за јавно 
снабдијевање једним дијелом од произвођача електричне енергије који 
су, од стране Владе Републике Српске, одређени да испоручују 
електричну енергију за потребе пружања услуге јавног снабдијевања по 
регулисаној цијени, сразмјерно, а дугим дијелом на начин прописан 
чланом 6. овог правилника. 

(2) Удио електричне енергије набављене по регулисаној цијени се, у 
прелазном периоду, постепено смањује и износи како слиједи: 
1) у 2022. години набавка до 75% по регулисаној цијени, 
2) у 2023. години набавка до 50% по регулисаној цијени, 
3) у 2024. години набавка до 25% по регулисаној цијени. 

(3) Припадајући удио електричне енергије произведене коришћењем 
обновљивих извора енергије у систему обавезног откупа, који је јавни 
снабдјевач дужан преузети у складу са прописима, може се рачунати у 
енергију набављену по регулисаној цијени искључиво уколико се та 
енергија набавља по регулисаној цијени у складу са прописима којима се 
уређује област обновљивих извора енергије.  

Члан 8. 
(Регулисана цијена набавке електричне енергије) 

(1) Током прелазног периода од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 
2024. године регулисана цијена набавке електричне енергије утврђује се 
као просјечна пондерисана цијена на прагу електрана произвођача којима 
је Влада Републике Српске одредила обавезу испоручивања електричне 
енергије за потребе јавног снабдијевања. 

(2) Просјечна пондерисана цијена електричне енергије из става (1) овог 
члана утврђује се на основу просјечне цијене производње електричне 
енергије на прагу електране утврђене на основу одобреног потребног 
прихода произвођача утврђеног у складу са Правилником о тарифној 
методологији и тарифном поступку за електричну енергију (Службени 
гласник Републике Српске, број 96/12 и 15/15) и њихове планиране 
годишње производње на основу које је утврђена цијена. 

Члан 9. 
(Цијена услуге јавног снабдијевања) 

(1) Цијена услуге јавног снабдијевања обухвата трошкове обављања 
послова планирања и набавке електричне енергије, чувања и обраде 
података о мјерним мјестима и купцима, администрирања уговора, 
обрачуна, наплате, организације услужног центра за купце, добит и 
слично. 
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(2) Цијена услуге јавног снабдијевања утврђује се тако да планирани приход 
од јавног снабдијевања износи: 

1) у 2022. години максимално 12% од трошка набавке електричне 
енергије, 

2) у 2023. години максимално 11% од трошка набавке електричне 
енергије, 

3) у 2024. години и надаље максимално 10% од трошка набавке 
електричне енергије. 

(3) Цијена услуге јавног снабдијевања може се исказати кроз тарифни 
елемент активна електрична енергија (KM/kWh) или у фиксном износу 
накнада по мјерном мјесту (КМ/ММ/мјесец). 

(4) Јавном снабдјевачу није дозвољено да, поред одобрене цијене услуге 
јавног снабдијевања, наплаћују накнаду за издавање и достављање 
рачуна, те пружања информација о обрачуну крајњим купцима у 
услужном центру или путем телефона.  

 

ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД ЗА УКИДАЊЕ УНАКРСНИХ 
СУБВЕНЦИЈА 

Члан 10. 
(Забрана унакрсних субвенција) 

Цијена електричне енергије за јавно снабдијевање не смије садржавати 
унaкрсне субвенције између категорија потрошње и тарифних група. 

Члан 11. 
(Прелазни период за укидање унакрсних субвенција) 

(1) Постојеће унакрсне субвенције између купаца из категорија потрошње 
''остала потрошња на ниском напону'' и "домаћинства'' биће укинуте, 
постепено, најкасније до 1. јануара 2025. године. 

(2) Јавни снабдјевач је дужан водити рачуна о обавези постепеног укидања 
унакрсних субвенција, те приликом достављања захтјева за одобрење 
тарифних ставова за јавно снабдијевање, у свакој години прелазног 
периода, планирати умањење субвенција како слиједи: 

1) у 2022. години до максимално једне трећине, 
2) у 2023. години једна трећина или више у зависности од износа 

преосталих субвенција, 
3) у 2024. години једна трећина или више у зависности од износа 

преосталих субвенција. 
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ДИО ЧЕТВРТИ – ПОСТУПАК ОДОБРАВАЊА ЦИЈЕНЕ ЈАВНОГ 
СНАБДИЈЕВАЊА 

Члан 12. 
(Подношење захтјева за одобрење цијене јавног снабдијевања) 

(1) Јавни снабдјевач је дужан доставити Регулаторној комисији захтјев за 
одобрење цијене јавног снабдијевања и тарифних ставова за јавно 
снабдијевање најкасније до 15. новембра текуће године за наредну 
годину. 

(2) Јавни снабдјевач дужан је уз захтјев доставити податке и доказе 
потребне за утврђивање цијене јавног снабдијевања, а који се односе на: 

а) планирани број купаца и план потрошње купаца који се снабдијевају 
код јавног снабдјевача, 

б) документовање поступка набавке електричне енергије за јавно 
снабдијевање, 

в) захтијевану цијену набавке електричне енергије и захтијевану цијену 
услуге снабдијевања, које чине захтијевану цијену електричне енергије за 
јавно снабдијевање израчунате у складу са одредбама овог правилника и  

г) захтијеване тарифне ставове за јавно снабдијевање. 

(3) У току прелазног периода јавни снабдјевач дужан је доставити и податке 
о удјелу, количини и цијени електричне енергије набављене по 
регулисаним цијенама.  

(4) Захтјев за одобрење тарифних ставова за јавно снабдијевање се подноси 
Регулаторној комисији на обрасцу који је доступан на интернет страници 
Регулаторне комисије.  

Члан 13. 
(Преиспитивање захтијеване цијене јавног снабдијевања) 

(1) У случају да захтијевана цијена није утврђена у складу са одредбама овог 
правилника или да поступак набавке електричне енергије на 
конкурентском тржишту није проведен у складу са одредбама Закона, 
Регулаторна комисија ће одбацити захтјев јавног снабдјевача за 
одобравање цијена јавног снабдијевања. 

(2) У случају из става (1) овог члана Регулаторна комисија утврђује 
привремене цијене јавног снабдијевање које су једнаке важећим 
тарифним ставовима за јавно снабдијевање одобреним у претходном 
периоду, осим у случају да је референтна тржишна цијена мања за више 
од 5% од цијене набавке у важећим цијенама за јавно снабдијевање,  
када ће цијена за јавно снабдијевање бити утврђена коришћењем цијене 
набавке електричне енергије која је једнака референтној тржишној 
цијени. 
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(3) Привремене цијене јавног снабдијевања из става (2) овог члана утврђују 
се на период од три мјесеца, при чему је јавни снабдјевач дужан, 
најкасније 45 дана прије дана истека ток периода, доставити 
Регулаторној комисији нови захтјева за одобравање цијене јавног 
снабдијевања у складу са одредбама овога правилника. 

Члан 14. 
(Објављивање цијене јавног снабдијевања) 

Јавни снабдјевач је дужан објавити цијене јавног снабдијевања и тарифне 
ставове за јавно снабдијевање и непосредно обавијестити купце о промјени 
цијена и других услова продаје у разумном року, а најкасније 15 дана прије 
примјене измијењених цијена или услова продаје. 

 

ДИО ПЕТИ – ОДРЕЂИВАЊЕ ЦИЈЕНЕ РЕЗЕРВНОГ СНАБДИЈЕВАЊА 

Члан 15. 
(Резервно снабдијевање) 

(1) 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 или 

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

(2) Резервно снабдијевање се остварује без подношења посебног захтјева, и 
може непрекидно трајати најдуже 60 дана.  

Члан 16. 
(Цијене енергије код резервног снабдјевача) 

(1) Цијена енергије за купце који, из разлога прописаних чланом 15. овог 
правилника, користе резервно снабдијевање представља цијену набавке 
електричне енергије са укљученом цијеном услуге снабдијевања. 

(2) Цијену енергије за купце из става (1) овог члана утврђује резервни 
снабдјевач на начин да је ова цијена већа од остварених просјечних 
цијена набавке електричне енергије за крајње купце на малопродајном 
тржишту у Републици Српској, укључујући и цијену енергије за јавно 
снабдијевање, за максимално 20%. 

(3) Остварену просјечну цијену електричне енергије за крајње купце на 
малопродајном тржишту Републике Српске из става (2) овога члана 
објављује Регулаторна комисија, на полугодишњем нивоу, на основу 
података које достављају снабдјевачи крајњих купаца. 
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(4) Цијена из става (3) овог члана објављује се на интернет страници 
Регулаторне комисије најкасније 60 дана од дана завршетка обрачунског 
периода.  

Члан 17. 
(Тарифни ставови за резервно снабдијевање) 

(1) Тарифни ставови за резервно снабдијевање обухватају: 

а) цијену енергије за резервно снабдијевање из члана 16. овог 
правилника и  

б) регулисану цијену коришћења мреже (цијену коришћења преносне 
мреже или цијену за коришћење дистрибутивног система). 

(2) Тарифне ставове из става (1) овога члана резервни снабдјевач објављује 
на својој интернет страници, најкасније 15 дана прије почетка њихове 
примјене. 

 

ДИО ШЕСТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 
(Примјена других прописа) 

На сва питања у вези са снабдијевањем и купцима која нису обухваћена 
овим правилником примјењиваће се одредбе Закона и подзаконских аката 
донешених на основу њега, те тржишних правила.  

Члан 19. 
(Тумачење правилника) 

(1) Тумачење одредби овог правилника даје Регулаторна комисија. 

(2) Измјене и допуне овог правилника врше се по истом поступку који се 
примјењује за његово доношење.  

Члан 20. 
(Ступање на снагу) 

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

 

 

                                                                                              Предсједник   

                                                                                                    

                                                                                               Владислав Владичић 
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