
 1 

  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-31-3/22/Р-24-5  
Датум: 26.01.2022. године 
                 

 
 
На основу одредбе члана 28. тачка 41. Закона о електричној енергији ("Службени 
гласник Републике Српске", број 68/20), Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске, на 24. редовној сједници, одржаној, дана 26.01.2022. године, у 
Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Одобравају се Правила за електронску размјену података између учесника 
на малопродајном тржишту електричне енергије у Републици Српској.  

2. Ово рјешење објављује се у ''Службеном гласнику Републике Српске'' и на 
интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Пет оператера дистрибутивних система у Републици Српској су Регулаторној 
комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија)  
поднијели захтјеве за одобрење правила за електронску размјену података између 
учесника на малопродајном тржишту електричне енергије, на основу одредбе 
члана 52. тачка 38. Закона о електричној енергији,  и то:  

 Правила за електронску размјену података између учесника на 
малопродајном тржишту електричне енергије број 12132/21-НО/XVI-18.1. од 
10.11.2021. године, Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике 
Српске" - Матично предузеће акционарско друштво Требиње Зависно 
електродистрибутивно предузеће "Електро-Бијељина" акционарско друштво 
Бијељина,  

 Правила за електронску размјену података између учесника на 
малопродајном тржишту електричне енергије број NO-13756/21 од 
17.11.2021. године,  Мјешовити холдинг ''ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ'' Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "ЕЛЕКТРО 
ДОБОЈ" акционарско друштво Добој,  

 Правила за електронску размјену података између учесника на 
малопродајном тржишту електричне енергије број NO-X-207/21 од 
16.11.2021. године,  Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике 
Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће 
"Електродистрибуција" акционарско друштво Пале,  

 Правила за електронску размјену података између учесника на 
малопродајном тржишту електричне енергије број 24466-9/21 од 04.01.2022. 
године, Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електрокрајина" акционарско 
друштво Бања Лука и 
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 Правила за електронску размјену података између учесника на 
малопродајном тржишту електричне енергије 01-NO-0112-58-03/22 од 
13.01.2022. године, Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике 
Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електро - 
Херцеговина" акционарско друштво Требиње.  

Овим коначним Правилима за електронску размјену података између учесника на 
малопродајном тржишту електричне енергије у Републици Српској (у даљем 
тексту: Правила), претходило је достављање ових Правила током новембра 2021. 
године од појединих оператера дистрибутивног система. Разматрањем тих 
Правила утврђено је да иста имају одређене недостатке, па је актом број 01-594-2 
од 13.12.2021. године затражено од оператера дистрибутивног система да у 
остављеном року изврше неопходне измјене. Истог дана дописом број 01-594-3 
затражено је од оператера дистрибутивног система, који нису претходно 
доставили Правила, да то учине у остављеном року, с обзиром да ће се ова 
Правила јединствено примјењивати за све оператере дистрибутивног система и 
снабдјеваче који обављају дјелатност снабдијевања и трговине електричном 
енергијом на цјелокупном дистрибутивном подручју у Републици Српској и да је 
потребно да свих пет оператера дистрибутивног система обезбиједе координисану 
доставу правила за електронску размјену података на малопродајном тржишту 
електричне енергије, како би их Регулаторна комисија благовремено размотрила и 
одобрила. У том циљу је у децембру 2021. године, у просторијама Регулаторне 
комисије, одржан радно констултативни састанак са оператерима дистрибутивног 
система, на којем је извршена електронска презентација примјене ових правила. 

Увидом у приложену документацију утврђено је да су достављена Правила свих 
пет оператера дистрибутивног система у Републици Српској усвојена од стране 
овлашћених унутрашњих органа оператера дистрибутивног система. Имајући у 
виду чињеницу да су достављена Правила усвојена од овлашћених органа, да су 
обезбиједила усклађену и јединствену примјену на малопродајном 
електроенергетском тржишту у Републици Српској и да је то потврђено на 
поменутој презентацији, у цјелости су се испунили услови за давање одобрења на 
ова правила. 

Имајући у виду утврђено чињенично стање, а на основу одредбе члана 28. став 1. 
тачка 41. Закона о електричној енергији, одобрена су достављена Правила, како је 
и одлучено у тачки 1. диспозитива овога рјешења. 

Тачка 2. диспозитива овог рјешења се заснива на одредби члана 30. ставови 2. и 
4. Закона о електричној енергији, с обзиром да су ово рјешење и донесена 
Правила од значаја за права и обавезе већег броја субјеката, односно учесника на 
електроенергетском тржишту у Републици Српској. 

Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана 25. Закона о енергетици 
(Службени гласник Републике Српске, број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о 
управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11). 

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 

                                                                                                        Предсједник  
                                                                    
                                                                                                Владислав Владичић  


