
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-421-26/22/Р-58-9-444                                         
Датум: 15. децембар 2022. године                                               
 
На основу одредбе члана 55. став 4. Закона о електричној енергији (Службени 
гласник Републике Српске број: 68/20), члана 190. став 1. Закона о општем управном 
поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) 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 оператoра дистрибутивних система у 
Републици Српској за одобрење тарифних ставова за коришћење дистрибутивне 
мреже, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 58. редовној 
сједници, одржаној 15. децембра 2022. године, у Требињу,  донијела je 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о поравнању прихода између оператoра дистрибутивних система  

у Републици Српској 
 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ планирани вишак, односно мањак оствареног прихода 
оператора дистрибутивног система, који се добија примјеном јединствених 
тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској, 
у односу на утврђени регулаторни потребни приход за планирану потрошњу 
корисника тог дистрибутивног система како слиједи: 

а) Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електрокрајина" 
акционарско друштво Бањалука остварује вишак прихода у износу од 
7.609.029 КМ, 

б) Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електродистрибуција" 
акционарско друштво Пале остварује вишак прихода у износу од 
3.316.534 КМ, 

в) Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће акционарско друштво Требиње Зависно 
електродистрибутивно предузеће "Електро-Бијељина" акционарско 
друштво Бијељина остварује мањак прихода у износу од 1.357.853 КМ,  

г) Мјешовити холдинг ''ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ'' - 
Матично предузеће а.д. Требиње Зависно предузеће "Електро Добој" 
а.д. Добој остварује мањак прихода у износу од 7.109.110 КМ и 

д) Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће "Електро-Херцеговина" 
акционарско друштво Требиње остварује мањак прихода у износу од 
2.390.873 КМ. 

2. Оператори дистрибутивног система који остварују мањак прихода издају 
фактуре за период 1. јануар 2023. до 31. децембар 2025. године како слиједи: 
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а) Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће акционарско друштво Требиње Зависно 
електродистрибутивно предузеће "Електро-Бијељина" акционарско 
друштво Бијељина издаје: 

- Мјешовитом холдингу "Електропривреда Републике Српске" - 
Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће 
"Електрокрајина" акционарско друштво Бањалука мјесечне фактуре 
на износ од 78.805,58 КМ, односно укупно годишње 945.667 КМ и  

- Мјешовитом холдингу "Електропривреда Републике Српске" - 
Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће 
"Електродистрибуција" акционарско друштво Пале мјесечне фактуре 
на износ од 34.348,85 КМ, односно укупно годишње 412.186 КМ, 

б) Мјешовити холдинг ''ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ'' - 
Матично предузеће а.д. Требиње Зависно предузеће "Електро Добој" 
а.д. Добој издаје: 

- Мјешовитом холдингу "Електропривреда Републике Српске" - 
Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће 
"Електрокрајина" акционарско друштво Бањалука мјесечне фактуре 
на износ од 412.590,64 КМ, односно укупно годишње 4.951.088 КМ и  

- Мјешовитом холдингу "Електропривреда Републике Српске" - 
Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће 
"Електродистрибуција" акционарско друштво Пале мјесечне фактуре 
на износ од 179.835,16 КМ, односно укупно годишње 2.158.022 КМ, 

в) Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће "Електро-Херцеговина" 
акционарско друштво Требиње издаје: 

- Мјешовитом холдингу "Електропривреда Републике Српске" - 
Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће 
"Електрокрајина" акционарско друштво Бањалука мјесечне фактуре 
на износ од 138.758,82 КМ, односно укупно годишње 1.665.106 КМ и  

- Мјешовитом холдингу "Електропривреда Републике Српске" - 
Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће 
"Електродистрибуција" акционарско друштво Пале мјесечне фактуре 
на износ од 60.480,56 КМ, односно укупно годишње 725,767 КМ. 

3. Оператoри дистрибутивног система "Електропривреда Републике Српске" - 
Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електрокрајина" 
акционарско друштво Бањалука и "Електропривреда Републике Српске" - 
Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електродистрибуција" 
акционарско друштво Пале  дужни су платити фактурисане износе из тачке 2. 
овог рјешења у року од 15 дана, од дана пријема фактуре.   

4. Ово рјешење се примјењује од 1. јануара 2023. године, објављује се у 
Службеном гласнику Републике Српске и интернет страници Регулаторне 
комисије, те се доставља операторима дистрибутивних система у Републици 
Српској.  

 
О б р а з л о ж е њ е  

Оператори дистрибутивних система кojи oбaвљajу дjeлaтнoст дистрибуциje и 
управљања дистрибутивним системом eлeктричнe eнeргиje нa тeритoриjи Рeпубликe 
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Српскe поднијели су Регулатоној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем 
тексту: Регулаторна комисија), дана 28. и 29. априла 2022. године, захтјеве за 
одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици 
Српској.  

Након проведеног тарифног поступка, Регулаторна комисија је, на 58. редовној 
сједници, одржаној 15. децембра 2022. године, донијела рјешења којима је 
подносиоцима захтјева утврђен потребан годишњи приход за обављање дјелатности 
дистрибуције и управљања дистрибутивним системом, како слиједи: 

- Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће "Електро-Херцеговина" 
акционарско друштво Требиње, рјешење број 01-279-7/22/Р-58-438, 

- Мјешовити холдинг "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ'' - 
Матично предузеће а.д. Требиње Зависно предузеће "Електро Добој" а.д. 
Добој, рјешење број 01-280-8/22/Р-58-439, 

- Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће акционарско друштво Требиње Зависно електродистрибутивно 
предузеће "Електро-Бијељина" акционарско друштво Бијељина рјешење 
број 01-281-9/22/Р-58-440, 

- Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електрокрајина" 
акционарско друштво Бањалука, рјешење број 01-282-8/22/Р-58-441 и 

- Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електродистрибуција" 
акционарско друштво Пале рјешење број 01-283-10/22/Р-58-442. 

Такође, на истој редовној сједници, на основу напријед наведених рјешења, донесена 
је и Одлука о одобрењу тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у 
Републици Српској, број 01-421-25/22/Р-58-443. Овом одлуком су утврђени 
јединствени тарифни ставови за коришћење дистрибутивне мреже, у складу са 
одредбом члана 55. став 3. Закона о електричној енергији. 

На основу рјешења о утврђивању одобреног прихода сваког оператора 
дистрибутивног система и Одлуке о одобрењу тарифних ставова за кориснике 
дистрибутивних система у Републици Српској, у тачки 1. диспозитива овог рјешења 
утврђени су износи вишка, односно мањка прихода, на годишњем нивоу, који су 
приказани и у сљедећој табели: 
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(КМ) 
Електро 
крајина 

(ЕК) 

Електро 
Бијељина 

(ЕБ) 

 Електро 
Добој 
(ЕД) 

ЕД Пале 
(ЕДП) 

Електро 
Херцеговина 

(ЕХ) 
Разлика 

Одобрени 
приход 

129.434.602 57.795.461 50.998.017 28.792.932 20.196.999   

Остварени 
приход 

137.043.631 56.437.608 43.888.908 32.109.466 17.806.126   

Остварено - 
Одобрено 

7.609.029 -1.357.853 -7.109.110 3.316.534 -2.390.873 67.728 

Корекција  47.168     20.559   0,0062 

Кориговано 
Остварено - 
Одобрено  

7.561.860 -1.357.853 -7.109.110 3.295.975 -2.390.873 0 

ЕХ Поравнање  -1.665.106   -725.767 -2.390.873   
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ЕД Поравнање  -4.951.088  -7.109.110 -2.158.022    

ЕБ Поравнање  -945.667 -1.357.853   -412.186     

 Како примјеном јединствених тарифних ставова за коришћење дистрибутивне 
мреже на количине електричне енергије из плана дистрибуције електричне енергије 
сваког оператoра дистрибутивног система појединачно, неће бити прикупљена 
средства у висини утврђеног потребног годишњег прихода оператора 
дистрибутивних система, то је, на основу одредбе члана 55. став 4. Закона о 
електричној енергији, било неопходно утврдити начин поравнања настале разлике. 
Наведеном одредбом Закона о електричној енергији је прописано да Регулаторна 
комисија има надлежност да утврди начин поравнања разлике између прихода 
остварених примјеном јединствених тарифних ставова на количине из 
електроенергетског биланса, односно плана дистрибуције електиричне енергије и 
одобрених прихода оператора дистрибутивних система. С обзиром на наведено 
одлучено је као у тачки 2. диспозитива. 

Оператори дистрибутивног система који остварују мањак прихода, у циљу 
поравнања разлике прихода, издају мјесечне фактуре операторима дистрибутивног 
система који остарују вишак прихода. Мјесечне фактуре се израђују као 1/12 разлике 
између годишњих прихода остварених примјеном јединствених тарифних ставова на 
план дистрибуције електричне енергије и одобрених годишњих прихода оператoрa 
дистрибутивног система.  

Oператори дистрибутивног система могу на крају године извршити додатно 
усклађивање на основу остварене годишње потрошње електричне енергије 
корисника дистрибутивног система, у складу са уговором о обавези и начину 
спровођења овог рјешења, који су оператори дистрибутивног система дужни 
закључити у складу са чланом 41. Методологије за утврђивање накнаде за 
коришћење дистрибутивне мреже и обрачун цијене коришћења затвореног 
дистрибутивног система (Службени гласник Републике Српске, број 11/22). 

Поред тога, Регулаторна комисија у тарифном поступку врши преиспитивање 
поравнања прихода и корекцију вишка или мањка оствареног прихода у односу на 
утврђени потребан приход, проузроковану одступањем од плана дистрибуције 
електричне енергије, која се узима у обзир у наредном тарифном периоду. 

У циљу извјесности у погледу плаћања наведених износа, оператори дистрибутивног 
система који остварују вишак прихода обавезни су извршити плаћање фактурисаног 
износа, те је одлучено као у тачки 3. диспозитива. 

Рјешења о утврђивању потребног годишњег прихода оператора дистрибутивних 
система и Одлука о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних 
система у Републици Српској почињу да се примјењују од 1. јануара 2023. године. 
Одредбама члана 20. став 3. Закона о енергетици (Службени гласник Републике 
Српске, број 49/09) и члана 30. став 2. Закона о електричној енергији, прописана је 
обавеза објављивања рјешења у Службеном гласнику Републике Српске, а 
одредбом члана 22. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
(Службени гласник Републике Српске, број 59/21), објављивање аката на интернет 
страници Регулаторне комисије. С обзиром на напријед наведено одлучено је као у 
тачки 4. диспозитива. 

                                 Предсједник   

 

                                  Владислав Владичић 


