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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 
о завршеном тарифном поступку и утврђивању тарифних ставова за кориснике 

дистрибутивних система и тарифним ставовима за јавно снабдијевање 
 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна 
комисија) примила је у периоду од 29. априла до 3. маја 2022. године зaхтjeве 
оператора дистрибутивних система из сaстaва Mjeшoвитoг хoлдингa 
„Eлeктрoприврeдa“ Рeпубликe Српскe - Maтичнo прeдузeћe, a.д. Tрeбињe - кoрисникa 
дoзвoлa зa oбaвљaњe дистрибутивне дјелатности, за утврђивaње тарифних ставова 
зa кoрисникe дистрибутивних систeмa у Рeпублици Српској, а 8. децембра 2022. 
године захтјев јавног снабдјевача Мјешовитог холдинга „Електропривреда 
Републике Спске“, Матично предузеће а.д. Требиње за одобрење тарифних ставова 
за јавно снабдијевање.  

Оператори дистрибутивних система захтијевали су повећање укупног потребног 
прихода због повећања трошкова пословне активности – трошкова амортизације, 
трошкова рада и одржавања, трошкова дистрибутивних губитака због раста цијене 
електричне енергије, као и због повећања трошкова коришћења преносне мреже 
(пренос, Независни оператор система БиХ, системске и помоћне услуге), као и због 
захтијеваног повећања поврата на капитал. Укупно захтијевани потребан приход 
свих оператора дистрибутвних система износио је 358.418.740 КМ, умјесто 
претходно одобреног у 2016. години када је износио 205.989.925 КМ. 

Јавни снабдјевач захтијевао је промјену цијене набавке електричне енергије са 0,057 
KM/kWh, колико је утврђено 2016. године, на 0,0643 KM/kWh. 

Након проведеног тарифног поступка по захтјевима оператора дистрибутивних 
система и разматрања захтјева јавног снабдјевача Регулаторна комисија је, на 58. 
редовној сједници, утврдила рјешења о одобрењу потребног прихода оператора 
дистрибутивних система и донијела Одлуку о утврђивању тарифних ставова за 
кориснике дистрибутивних система у Републици Српској и Одлуку о одобравању 
тарифних ставова за јавно снабдијевање електричном енергијом.  

Рјешења и одлуке се објављују на интернет страници Регулаторне комисије и 
примјењиваће се од 1. јануара 2023. године, односно за рачуне који ће бити 
достављени у фебруару 2023. године за електричну енергију утрошену у јануару 
2023. године.  
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Операторима дистрибутивних система одобрено је повећање укупног потребног 
прихода у износу од 81.228.087 КМ, умјесто захтијеваног повећања у износу од 
152.428.815 КМ, од чега се повећање од 48.158.661 КМ односи на пословне 
активности оператора дистрибутивног система, а преостали дио повећања у износу 
од 33.069.426 КМ на трошкове дистрибутивних губитака и трошкове коришћења 
преносне мреже.  

Јавном снабдјевачу је одобрена цијена набавке електричне енергије од 0,0643 
KM/kWh, која је једнака регулисаној цијени производње електричне енергије на прагу 
електрана, које, на основу одлуке Владе Републике Српске, имају обавезу пружања 
јавне услуге производње за потребе купаца у јавном снабдијевању, и која је 
заснована на рјешењима Регулаторне комисије о утврђивању цијена на прагу 

електране из 2016. године за МХ ''Електропривреда Републике Српске'' МП а.д. 
Требиње ЗП ''РиТЕ Гацко'' А.Д. Гацко, МХ ''Електропривреда Републике 
Српске'' МП а.д. Требиње ЗП ''Хидроелектране на Требишњици'' а.д. Требиње, 

МХ ''Електропривреда Републике Српске'' МП а.д. Требиње ЗП 
''Хидроелектране на Дрини'' а.д. Вишеград и МХ ''Електропривреда Републике 
Српске'' МП а.д. Требиње ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град 

и из 2020. године за МХ ''Електропривреда Републике Српске'' МП а.д. Требиње 
ЗП ''РиТЕ Угљевик'' А.Д. Угљевик.  

У претходном периоду јавни снабдјевач је примјењивао цијену набавке електричне 
енергије у износу од 0,0570 КМ/kWh, која је била једнака просјечној пондерисаној 
цијени на прагу електрана које раде у систему јавне услуге добијеној уз умањење за 
приход од осталих купаца који нису у јавном снабдијевању, односно била је нижа од 
цијене коштања. 

Регулаторна комисија је, на захтјев јавног снабдјевача, а у складу са Тарифним 
системом за продају електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже, 
одобрила и примјену различитих цијена електричне енергије у зависности од опсега 
потрошње за крајње купце из категорије потрошње „Домаћинства“ како је приказано 
у сљедећој табели: 

  КМ/kWh 

I до 500 kWh 0,0544 

II 501 до 1500 kWh 0,0914 

II више од 1500 kWh 0,2013 

У складу са Тарифним системом, сви купци ће првих утрошених 500 kWh електричне 
енергије плаћати по цијени за I опсег, наредних утрошених 1000 kWh по цијени за II 
опсег, а преосталу утрошену електричну енергију по цијени за III опсег. 

С обзиром на специфичност обрачуна, како због уведених различитих цијена у 
зависности од обима потрошње, тако и због постојања фиксног дијела рачуна који се 
односи на тарифни елемент обрачунска снага, кроз који се надокнађује један дио 
трошкова оператора дистрибутивног система, који су по својој природи већинским 
дијелом фиксни и не зависе од утрошене електричне енергије, и тарифног елемента 
мјерно мјесто, који се односи на услугу јавног снабдјевача, у Табели 1. дајемо 
упоредан преглед износа укупног рачуна за утрошену електричну енергију по новим 
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тарифним ставовима који ће се примјењивати од 1. јануара 2023. године и тарифним 
ставовима који су се примјењивали у 2022., у зависности од потрошње, за 1. тарифну 
групу из категорије потрошње „Домаћинства“ (једнотарифна).  

Као што је видљиво из Табеле 1. крајњи купци који имају изузетно малу мјесечну  
потрошњу (до 200 kWh) имаће повећање укупног рачуна за електричну енергију, као 
посљедицу повећаног учешће фиксног дијела у укупном рачуну. Овдје се прије свега 
ради о стамбеним објектима у којима се углавном не борави, а кроз тај фиксни дио 
они надокнађују дио трошкова који оператор дистрибутивног система има, с обзиром 
да је дужан да им обезбиједи дистрибутивни капацитет у сваком моменту, без обзира 
на остварену потрошњу електричне енергије и вријеме боравка у објекту. 

Табела 1. Износ рачуна за купце из категорије „Домаћинства“ (1. тарифна група - 
једнотарифна) 

Потрошња 

Усвојена тарифа за 2023. Тарифа за 2022. 

Фиксни 
износ1 

Варијабилни 
износ2 

Укупно  Зима  Љето  

kWh KM (без ПДВ-а) 

100 12.93 10.60 23.53 20.09 16.16 

200 12.93 21.20 34.13 33.02 26.25 

250 12.93 26.50 39.43 39.49 31.30 

300 12.93 31.79 44.73 45.95 36.34 

400 12.93 42.39 55.32 58.88 46.43 

500 12.93 52.99 65.92 71.81 56.52 

600 12.93 67.29 80.22 84.74 66.61 

700 12.93 81.59 94.52 97.67 76.70 

800 12.93 95.89 108.82 110.60 86.79 

900 12.93 110.18 123.11 123.53 96.88 

1000 12.93 124.48 137.41 136.46 106.97 

1100 12.93 138.78 151.71 149.39 117.06 

1200 12.93 153.08 166.01 162.32 127.15 

1500 12.93 195.97 208.90 201.11 157.42 

1800 12.93 271.84 284.77 239.90 187.69 

2000 12.93 322.41 335.35 265.76 207.87 

У табели 2. дајемо упоредни преглед укупног рачуна за утрошену електричну 
енергију по новим тарифним ставовима који ће се примјењивати од 1. јануара 2023. 
године и тарифним ставовимам који су сада у примјени, у зависности од потрошње, 
за мале комерцијалне купце из 2. тарифне групе категорије „Остала потрошња“ 
(једнотарифна), а у коју спадају мали предузетници, занатлије и сл. Цијена 
електричне енергије за мале купце иста је за сваки утошени kWh, тј. не примјењују 
се различите цијене за различите опсеге. Водећи рачуна о обавези укидања 
унакрсних субвенција, цијена енергије за мале купце из 2. и 3. тарифне групе „Остале 

                                                 
1 Фиксни износ се односи на дио накнаде за коришћење дистрибутивне мреже и услугу снабдијевања 
2 Варијабилни износ се односи на дио накнаде за коришћење дистрибутивне мреже, енергију и 
накнаду за обновљиве изворе енергије 
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потрошње“ смањена је са 0,1006 КМ/kWh, како је утврђена у претходном тарифном 
поступку 2016. године, на 0,0952 КМ/kWh. 

Табела 2. Износ рачуна за мале купце из категорије „Остала потрошња“ (2. тарифна 
група - једнотарифна) 

Потрошња  
Усвојена 

тарифа за 
2023. 

Тарифа за 2022. 

Зима Љето 

kWh (КМ) (без ПДВ-а) 

500 108.49 112.02 87.49 

700 137.82 147.54 115.11 

1000 181.83 200.82 156.54 

1500 255.17 289.62 225.59 

 

    Предсједник  

 

Владислав Владичић 


