
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-421-25/22/Р-443                              
Датум: 15. децембар 2022. године                                   
 
На основу одредбе члана члана 28. тачка 6, члана 30. став 2. и члана 55. 
тачка 2. и 3. Закона о електричној енергији (Службени гласник Републике 
Српске број: 68/20) и члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени 
гласник Републике Српске, број 59/10), одлучујући у тарифном поступку 
поводом захтјева оператора дистрибутивних система у Републици 
Српској за одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивних 
система, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 58. 
редовној сједници, одржаној 15. децембра 2022. године, у Требињу,  
донијела je 
                                             

О Д Л У К У 

о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних  
система у Републици Српској 

 
I 

Утврђују се тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система у 
Републици Српској како слиједи: 

Категорије потрошње и 
тарифне групе 

Доба 
дана 

Тарифни ставови за  
преносну мрежу 

Тарифни ставови за  
дистрибутивну мрежу 

Обрачунска 
снага 

Активна 
електрична 

енергија 

Обрачунска 
снага 

Активна 
електрична 

енергија 

Прекомјерно 
преузета 
реакт. eл. 

ен. 

KM/kW/ 
мјесец 

КМ/kWh 
KM/kW/ 
мјесец 

КМ/kWh КМ/kVArh 

35 kV 
ВТ 1,3609 0,0215 2,9753 0,0015 0,0302 

МТ                 - 0,0108                 - 0,0007                 - 

10 kV 
ВТ 1,0744 0,0192 9,7499 0,0043 0,0361 

МТ                 - 0,0096                 - 0,0021                 - 

0,4 kV 
Остала  

потрошња 

1. ТГ 
ВТ 0,6261 0,0134 17,6183 0,0171 0,0635 

МТ                 - 0,0067                 - 0,0086                 - 

2. и 6. TГ СТ 0,5721 0,0144 5,9613 0,0358 0,0527 

3. и 7. TГ 
ВТ 0,5721 0,0182 5,9613 0,0455 0,0635 

МТ                 - 0,0091                 - 0,0227                 - 

0,4 kV Јавна расвјета  СТ                 - 0,0274                 - 0,1029                 - 

0,4 kV 
Домаћинства 

1. TГ СТ 0,2702 0,0144 2,8966 0,0365                 - 

2. TГ 
ВТ 0,2702 0,0189 2,8966 0,0480                 - 

МТ                 - 0,0095                 - 0,0240                 - 
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Категорије потрошње и тарифне 
групе 

Доба 
дана 

Тарифни ставови за  
кориснике дистрибутивних система 

УКУПНО 

Обрачунска 
снага 

Активна 
електрична 

енергија 

Прекомјерно 
преузета 

реакт. eл. ен. 

KM/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh 

35 kV 
ВТ 4,3362 0,0230 0,0302 

МТ                 - 0,0115                 - 

10 kV 
ВТ 10,8243 0,0235 0,0361 

МТ                 - 0,0117                 - 

0,4 kV  
Остала  

потрошња 

1. ТГ 
ВТ 18,2444 0,0305 0,0635 

МТ                 - 0,0153                 - 

2. и 6. TГ СТ 6,5334 0,0502 0,0527 

3. и 7. TГ 
ВТ 6,5334 0,0637 0,0635 

МТ                 - 0,0318                 - 

0,4 kV 
 Јавна расвјета 

  СТ                 - 0,1303                 - 

0,4 kV Домаћинства 

1. TГ СТ 3,1668 0,0509                 - 

2. TГ 
ВТ 3,1668 0,0669                 - 

МТ                 - 0,0335                 - 

Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додату 
вриједност. 

Oбрачунска снага за крајње купце којима се обрачунска снага не утврђује 
мјерењем износи:  
Остала потрошња 2, 3, 6. и 7. тарифна група:     5 kW и 
Домаћинства 1. и 2. тарифна група:   3,3 kW. 

Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 - 
06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 
часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од 
петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова. 

II 

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система примјењују се за 
обрачун и фактурисање услуге кориштења дистрибутивне мреже ради 
надокнаде трошкова кориштења дистрибутивне мреже, те пренесених 
трошкова кориштења преносне мреже (трошкови преноса, Независног 
оператора система, системских и помоћних услуга). 

III 

Оператери дистрибутивног система дужни су објавити тарифне ставове 
за кориснике дистрибутивних система и релевантне одредбе ове одлуке 
и учинити их доступним свим корисницима. 
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IV 

Ова одлука ступа на снагу данoм доношења, а примјењује се од 1. 
јануара 2023. године. 

V 

Даном почетка примjене ове одлуке престаје примјена Одлуке о 
утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у 
Републици Српској број 01-213-61/15/Р-08-118 од 25. марта 2016. године 
(Службени гласник Републике Српске, број 30/16). 

VI 

Ова одлука се објављује у Службеном гласнику Републике Српске и на 
интернет страници Регулаторне комисије. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) је, након спроведеног тарифног поступка 
покренутом по захтјевима оператора дистрибутивних система у 
Републици Српској - кoрисникa дoзвoлa зa oбaвљaњe дјелатности 
дистрибуциje и управљања дистрибутивним системом eлeктричнe 
eнeргиje у Републици Српској из састава Мјешовитог холдинга 
''Електропривреда Републике Српске'', Матично предузеће а.д. Требиње, 
на 58. редовној сједници, одржаној 15. децембра 2022. године, донијела 
рјешења о утврђивању укупног потребног годишњег прихода за 
операторе дистрибутивних система. 

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система утврђени су на 
основу укупно одобрених прихода свих оператора дистрибутивних 
система и плана дистрибуције, односно електроенергетског биланса за 
период 2023-2025. година, према рјешењима Регулаторне комисије о 
утврђивању потребног годишњег прихода оператора дистрибутивног 
система у Републици Српској.  

Укупан годишњи регулаторни потребан приход оператора 
дистрибутивних система у Републици Српској за период 2023-2025. 
годину износи  223.976.863 КМ, који заједно са трошковимa коришћења 
преносне мреже који се преносе на операторе дистрибутивног система по 
основу преузимања електричне енергије из преносне мреже, у складу са 
тарифама Државне регулаторне комисије за електричну енергију (у 
даљем тексту: ДЕРК), у износу од 63.241.149 КМ, даје укупан потребан 
приход за одређивање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних 
система у Републици Српској од 287.218.012 КМ, како је приказано у 
табели која слиједи: 

  

Рeдни 
брoj 

Пoднoсилaц 

Регулаторни 
годишњи 
потребан 

приход ОДС-а 

Трошкови 
преносне 

мреже 

Укупни 
потребан 
приход 

1. МХ „Електропривреда 
Републике Српске“ МП а.д. 

97.693.088 31.741.514 129.434.602 
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Требиње ЗП „Електрокрајина“ 
а.д. Бања Лука 

2. 

МХ „Електропривреда 
Републике Српске“ МП а.д. 
Требиње ЗЕДП „Електро-
Бијељина“ а.д. Бијељина 

45.151.755 12.643.706 57.795.461 

3. 

МХ „Електропривреда 
Републике Српске“ МП а.д. 
Требиње, ЗП „Електро Добој“ 
а.д. Добој 

41.279.744 
 

9.718.274 
 

50.998.018 

4. 

МХ „Електропривреда 
Републике Српске“ МП а.д. 
Требиње ЗП 
„Електродистрибуција“ а.д. 
Пале 

23.316.619 
 

5.476.313 
 

28.792.932 
 

5. 

МХ „Електропривреда 
Републике Српске“ МП а.д. 
Требиње ЗП „Електро-
Херцеговина“ а.д. Требиње 

16.535.657 3.661.342 20.196.999 

 УКУПНО 223.976.863 63.241.149 287.218.012 

Трошкови коришћења преносне мреже (трошкови преноса, Независног 
оператора система, системских и помоћних услуга), односно припадајуће 
цијене преузете су од ДЕРК-а, распоређени су на категорије потрошње по 
напонским нивоима и заједно са цијенама коришћења дистрибутивне 
мреже чине цијене коришћења дистрибутивног система (мрежарину) за 
купце електричне енергије у Републици Српској.  

Износ трошкова преноса за кориснике дистрибутивних система одређен 
је на бази јединичних цијена од 0,00578 КМ/kWh и 1,472 КМ/kW за 
преузету електричну енергију из мреже преноса на основу Одлуке ДЕРК-
а, број 04-28-5-333-46/16 и 04-28-5-403-44/17 (Службени гласник БиХ, број 
28/17 и 34/19). 

Износ трошкова Независног оператора система у тарифи за кориснике 
дистрибутивних система одређен је на бази јединичне цијене од 0,00078 
КМ/kWh преузете активне електричне енергије из мреже преноса, 
утврђене Одлуком ДЕРК-а, број 04-28-5-286-35/21 од 22. децембра 2021. 
године (Службени гласник БиХ, број 79/21). 

Износ трошкова обезбјеђења резерве снаге за секундарну и терцијарну 
регулацију у тарифи за кориснике дистрибутивних система одређен је на 
бази цијене 0,00479 КМ/kWh, као и трошкова преносних губитака на бази 
цијене 0,109 КМ/kWh утврђене Одлуком ДЕРК-а, број 04-28-5-286-36/21 
од 22. децембра 2021. године (Службени гласник БиХ, број 79/21).  

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система садрже у себи 
тарифне ставове за коришћење дистрибутивне мреже и тарифне ставове 
за коришћење преносне мреже. 

На основу напријед образложеног чињеничног стања и наведеног правног 
основа, одлучено је као у тачки I и II oве одлуке. 

Чланом 54. став 2. Правилника о тарифној методологији и тарифном 
поступку (Службени гласник Републике Српске, број 11/22) прописано је 
да су оператори дистрибутивног система дужни да одлуке и рјешења које 
доноси Регулаторна комисија, у складу са методологијом, објављују на 
својој интернет страници, те је одлучено као у тачки III ове одлуке. 
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Тарифни ставови из тачке I диспозитива овог рјешења примјењиваће се 
за обрачун утрошене електричне енергије испоручене од 1. јануара 2023. 
године. Наведено значи да ће прва практична примјена тарифних 
ставова за кориснике дистрибутивног система из ове одлуке услиједити 
по истеку првог обрачунског периода у 2023. години, односно приликом 
обрачуна и доставе рачуна купцима, за утрошену електричну енергију за 
мјесец јануар 2023. године, како је одлучено у тачки IV одлуке. 

С обзиром да су овом одлуком утврђени нови тарифни ставови за 
кориснике дистрибутивних система, то је тачком V oве одлуке одлучено 
да даном почетка примjене ове одлуке престаје да важи Одлука о 
утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у 
Републици Српској број 01-213-61/15/Р-08-118 од 25. марта 2016. године 
(Службени гласник Републике Српске, број 30/16). 

Тачка VI ове одлуке заснива се на одредби члана 20. став 3. Закона о 
енергетици (Службени гласник Републике Српске, број 49/09), члана 30. 
став 2. Закона о електричној енергији, с обзиром на објављивање 
рјешења у Службеном гласнику Републике Српске, те на одредби члана 
22. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
(Службени гласник Републике Српске, број 59/21), с обзиром на 
објављивање аката на интернет страници Регулаторне комисије. 

 

   Предсједник   

 

    Владислав Владичић 


