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Број: 01-396-3/22/P-42-232
Датум: 7. јул 2022. године
На основу члана 31. став 5. Закона о обновљивим изворима енергије (Службени
гласник Републике Српске, број 16/22) и члана 33. став 1. тачка в) Пословника о раду
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике
Српске, број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 42.
редовној сједници, одржаној 7. јула 2022. године, у Требињу, донијела је
ОДЛУКУ
о висини референтне тржишне цијене електричне енергије
у систему подстицаја

I
Oвом Одлуком утврђује се висина референтне тржишне цијене која се користи у
систему подстицаја производње електричне енергије из обновљивих извора за
обрачун премије произвођачима који су остварили право на подстицај у складу са
прописима.
II
Референтна тржишна цијена утврђује се у износу од 0,407 KM/kWh и не садржи порез
на додану вриједност (ПДВ).
III
Референтну тржишну цијену из тачке II примјењује Оператор система подстицаја за
обрачун премије за електричну енергију:
1. произведену у малом постројењу коју произвођач, који је остварио право на
подстицај, продаје на тржишту или коју користи за сопствене потребе,
2. обрачун тржишне премије за електричну енергију произведену у великим
постројењима за понуђаче изабране у поступку аукције и
3. за обрачун премије за производна постројења која су остварила право на
подстицај у виду премије за потрошњу електричне енергије за властите потребе
или за продају на тржишту до 30. јуна 2022. године,
при чему се премије утврђује као разлика између одговарајуће гарантоване откупне
цијене и референтне тржишне цијене из тачке I ове одлуке.
IV
Референтна тржишна цијена из тачке I примјењује се за обрачун премије за
електричну енергију произведену у III кварталу 2022. године, односно у периоду од 1.
јула 2022. године до 30. септембра 2022. године.
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V
Почетком примјене ове Одлуке престаје се примјењивати тржишна референтна
цијена утврђена Одлуком о висини гарантованих откупних цијена и премија за
електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији
(Службени гласник Републике Српске, број 28/22).
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном гласнику
Републике Српске и на интернет страници Регулаторне комисије.

Образложење
На основу одредбе члана 31. став 5. Закона о обновљивим изворима енергије - у
даљем тексту: Закон (Службени гласник Републике Српске, број 16/22), Регулаторна
комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је
надлежна да утврди референтну тржишну цијену, најкасније до 10. у мјесецу за
претходни квартал, као просјечну остварену велепродајну цијену остварену у
претходном кварталу у Босни и Херцеговини и/или на двије берзе у земљама у
окружењу.
На 42. редовној сједници, одржаној 7. јула 2022. године, Регулаторна комисија је
размотрила приједлог Одлуке о висини референтне тржишне цијене електричне
енергије у систему подстицаја.
Одредбама члана 31. став 4. и став 5. Закона, прописано је да Оператор система
подстицаја примјењује референтну тржишну цијену код обрачуна премије за
електричну енергију произведену у малом постројењу коју произвођач продаје на
тржишту или коју користи за сопствене потребе. Премије за електричну енергију
утрошену за властите потребе и електричну енергију продату на тржишту су
промјенљиве и утврђују се као разлика између гарантоване откупне цијене која је на
снази у моменту закључења првог уговора о подстицају са Оператором система
подстицаја и референтне тржишне цијене.
Одредбама члана 35. став 1. и став 2. Закона, прописано је да Оператор система
подстицаја примјењује референтну тржишну цијену за обрачун тржишне премије за
електричну енергију произведену у великим постројењима за понуђаче изабране у
поступку аукције. У овом случају тржишна премија је такође промјенљива и
израчунава се као разлика између продајне цијене електричне енергије понуђача из
поступка аукције и референтне тржишне цијене.
Поред тога, референтну тржишну цијену примјењује Оператор система подстицаја и
за обрачун премије за електричну енергију произведену у постројењима за које је
подстицај у виду премије за потрошњу електричне енергије за властите потребе или
за продају на тржишту остварен до 30. јуна 2022. године, у складу са одредбама
Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник
Републике Српске, број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19).
Обрачун референтне тржишне цијене заснива се на одредби члана 31. став 5. Закона
којом је прописано да се референтна тржишна цијена утврђује као просјечна
остварена велепродајна цијена остварена у претходном кварталу у Босни и
Херцеговини и/или на двије берзе у земљама у окружењу.
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Корисници дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном
енергијом, издатих од стране Регулаторне комисије, кроз редовно извјештавање
достављају податке о оствареном промету и просјечној оствареној цијени, подаци о
оствареном промету и просјечној цијени за кориснике дозволе за снабдијевање II реда
коју издаје Регулаторна комисија у Федерацији Босне и Херцеговине (ФЕРК) доступни
су на интернет страници ФЕРК-а, а подаци о оствареном обиму трговине и просјечној
цијени базне енергије на берзама доступни су на интернет страницама берзи из
окружења.
У складу са наведеним, те на бази података о оствареном обиму трговине (MWh) и
просјечној цијени (КМ/МWh) у претходна три мјесеца и то: корисника дозволе за
трговину и снабдијевање коју издаје Регулаторна комисија, корисника дозволе за
снабдијевање II реда коју издаје Регулаторна комисија у Федерацији Босне и
Херцеговине (ФЕРК), дневних и мјесечних извјештаја о оствареном обиму трговине и
просјечној цијени базне енергије, на тржишту дан унапријед, на берзама електричне
енергије у Србији (SEEPEX), Хрватској (CROPEX) и Мађарској (HUPX), утврђена је
референтна тржишна цијена у висини од 0,407 KM/kWh.
Референтна тржишна цијена из ове одлуке примјењује се за обрачун премије за
електричну енергију произведену у трећем кварталу 2022. године, односно у периоду
од 1. јула 2022. године до 30. септембра 2022. године.
С обзиром на напријед наведено донесена је одлука као у диспозитиву.

Предсједник
Владислав Владичић
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