
 1 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
уз Нацрт Правилника о регулацији квалитета  

снабдијевања електричном енергијом 
 
 
 
I Правни основ 
 
Одредбама члана 28. став 1. тачка 32. Закона о електричној енергији ("Службени 
гласник Републике Српске", број 68/20) дата је надлежност Регулаторној комисији 
за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) да 
донесе прописе о квалитету снабдијевања електричном енергијом, док је 
одредбама члана 62. Закона о електричној енергији детаљније прописано шта се 
све уређује правилником о квалитету снабдијевања.  

 
II Претходне активности на изради Правилника о регулацији квалитета 
снабдијевања електричном енергијом 
 
Регулаторна комисија је још 2006. године започела процес регулације квалитета 
снабдијевања електричном енергијом, када је Општим условима за испоруку и 
снабдијевање електрчном енергијом (Службени гласник Републике Српске, број 
66/06) увела обавезу оператерима дистрибутивног система да на прописаним 
обрасцима Регулаторној комисији достављају извјештаје о квалитету 
снабдијевања електричном енергијом, као и да јавно објављују податаке о 
квалитету снабдијевања електричном енергијом. Регулаторна комисија је 2012. 
године прописала и посебне обрасце за извјештавање о квалитету снабдијевања у 
Правилнику о извјештавању (Службени гласник Републике Српске, број 64/12). 
Наредни корак који је предузела Регулаторна комисија јесте да је у 2013. години на 
својој интернет страници објавила радни материјал о стандардима квалитета 
снабдијевања електричном енергијом и упутила га на јавно разматрање. У 
септембру 2013. године одржана је и техничка расправа о стандардима квалитета 
снабдијевања електричном енергијом.  

Након свих ових активности Регулаторна комисија је приступила изради правила о 
регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом као идућој степеници у 
нормативном регулисању квалитета услуге и утврдила Нацрт Правилника о 
регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом у августу 2014. године, 
те је у периоду јавног разматрања овог акта одржала двије јавне расправе.  

Процедуралне активности на доношењу правилника о регулацији квалитета 
снабдијевања електричном енергијом су привремено заустављене, до доношења 
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новог закона о електричној енергији. Након ступања на снагу новог закона о 
електричној енергији приступило се изради нацрта правилника о регулацији 
квалитета снабдијевања електричном енергијом. 

 

III Поступак доношења 

 
- Утврђивање Нацрта Правилника о регулацији квалитета снабдијевања 

електричном енергијом на 43. редовној сједници дана 15.07.2022. године и 
доношење закључка о јавном разматрању. 

- Објављивање нацрта акта и објављивање обавјештења за јавност. 
- Јавно разматрање и одржавање опште јавне расправе о Нацрту Правилника о 

регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом дана 16.08.2022. 
године у сједишту Регулаторне комисије у Требињу, прикупљање и обрада 
коментара на нацрт акта. 

- Доношење Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном 
енергијом на једној од наредних редовних сједница. 

- Објављивање у "Службеном гласнику Републике Српске" и на интернет 
страници Регулаторне комисије. 

 

 

У Требињу, дана 15.07.2022. године 

 


