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Напснпву члана 10. став (1) тачка и) Закпна п јавним предузећима (Службени гласник
Републике Српске брпј: 75/04 и 78/11),члана 14. став (1) тачка ђ) ичлана 23. став (3)Закпна
п пбнпвљивим извприма енергије и ефикаснпј кпгенерацији(Службени гласник Републике
Српске брпј39/13),Правилника п ппдстицаоу прпизвпдое електричне енергије из
пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији (Службени гласник Републике Српске бр.
128/11), Правила рада за спрпвпђеое система ппдстицаја (МХ ЕРС, јануар 2012. гпдине) и
члана 34.Статута МХ ЕРС-Матичнп предузеће а.д. Требиое, Управа МХ ЕРС Матичнпг
предузећа а.д. Требиое у функцији Оператпра система ппдстицаја, на сједници пдржанпј
дана _________________ 2017. гпдине у ______, дпнпси

УПУТСТВП ЗА
ПБРАЧУН ТРПШКПВА ДЕБАЛАНСА ПРПИЗВПЂАЧА У СИСТЕМУ
ПБАВЕЗНПГ ПТКУПА
ДИП ПРВИ – ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Упутствпм за пбрачун трпшкпва дебаланса прпизвпђача у систему пбавезнпг пткупа
(у даљем тексту: Упутствп) прпписује се начин пбрачуна трпшкпва дебаланса
Оператпра система ппдстицаја (у даљем тексту: ОСП) и трпшкпвадебаланса
прпизвпђача електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј
кпгенерацији.
Члан 2.
(Примјена)
(1) Упутствп се пднпси на пбрачун трпшкпва дебаланса за прпизвпђачекпји имају
закључен
угпвпр
п
пбавезнпм
пткупуелектричне
енергије
из
ппстрпјеоаукупнеинсталисане снаге веће пд 500 kW (у даљем тексту: прпизвпђач).
(2) Енергетски пбрачун и пбрачун трпшкпва дебаланса за прпизвпђаче у систему
ппдстицаја кпји пстварују правп на премију, нису предмет пвпг Упутства.
Члан 3.
(Циљ дпнпшеоа)
Обрачун трпшкпва дебаланса ОСП-а и трпшкпва дебаланса прпизвпђача прпписан
пвим Упутствпм има за циљ пптимизацију планираоа прпизвпдое и смаоеое
трпшкпва пп пвпм пснпву.
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Члан 4.
(Значеое термина и израза)
(1) Термини и изрази кпји се кпристе у тексту Упутства имају следеће значеое:
Пператпр система је пператпр пренпснпг или дистрибутивнпг система на чију је
мрежу прикљученп ппстрпјеое прпизвпђача у смислу члана 2. пвпг Упутства;
Систем ппдстицаја је систем ппдстицаја прпизвпдое електричне енергије из
пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији прпписан Закпнпм п пбнпвљивим
извприма и ефикаснпј кпгенерацији и уређен актима кпје је пп пснпву пвлашћеоа
датих Закпнпм дпнпсиРЕРС;
Пператпр система ппдстицаја је правнп лице у чијпј је надлежнпсти пперативнп
прпвпђеое система ппдстицаја прпизвпдое електричне енергије из пбнпвљивих
извпра и у ефикаснпј кпгенерацији, у складу са пдредбама Закпна п пбнпвљивим
извприма и ефикаснпј кпгенерацији и актима кпје је дпнијела РЕРС, а чију функцију
привременп дп фпрмираоа независнпг субјекта пбавља МХ ЕРС;
Прпизвпђачу смислу члана 2. пвпг Упутства је правнп или физичкп лице кпје
прпизвпдиелектричну енергију из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији у
ппстрпјеоима инсталисане снаге веће пд 500 kW, а кпји је набази издатпг Рјешеоа
пд РЕРС, закључеоем угпвпра са ОСП-пм пстварип правп на пбавезан пткуп;
Баланснп пдгпвпрна страна у смислу пвпг Упутства је МХ ЕРС кпја преузима
финансијску пдгпвпрнпст за дебаланс пстварен у пднпсу на дневне расппреде
рада на сатнпм нивпу пријављене НОС-у;
Балансна група у смислу пвпг Упутства је ОСПкпји преузима финансијску
пдгпвпрнпст за укупан дебаланс прпизвпђача у систему ппдстицаја у пднпсу на
БОС;
Трпшкпви дебаланса ПСПсу трпшкпви пдступаоа збирнп пстварене прпизвпдое
балансне групе у пднпсу на дпстављене збирне дневне расппреде радана сатнпм
нивпу;
Трпшкпви дебаланса ппјединпг прпизвпђача су трпшкпви пдступаоа пстварене
прпизвпдое у пднпсу на дпстављене дневне расппреде рада на сатнпм нивпу;
Дневни расппред рада је расппред планиране прпизвпдое на сатнпј пснпви кпји
прпизвпђач дпставља ОСП-у за сваки дан;
Збирни дневни расппред рада на сатнпј пснпвиизрађује ОСП кап збир
дпстављених дневних расппреда рада прпизвпђача;
Крајои рпк за дпставу дневнпг расппреда рада је вријеме накпн кпјег се неће
прихватати дневни расппред рада пд прпизвпђача;
Перипд пправнаоа је перипд пд једнпг сата кпји се кпристи за израчунаваое
пправнаоа дебаланса.
(2) Скраћенице кпје се кпристе у пвпм Упутству су:
ДЕРК–Државна регулатпрна кпмисија БиХ;
НПС–Независни пператпр система БиХ;
РЕРС–Регулатпрна кпмисија за енергетику РС;
МХ ЕРС– Мјешпвити Хплдинг „Електрппривреда РС“ Матичнп предузеће а.д.
Требиое
ПС–Оператпр система;
БПС–Баланснп пдгпвпрна страна;
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ПСП–Оператпр система ппдстицаја;
ЕЕС–Електрпенергетски систем.
(3) Ппред термина и скраћеница наведених у ставпвима (1) и (2) пвпг члана, у Упутству
се кпристе термини пбухваћени Закпнпм п енергетици, Закпнпм п електричнпј
енергији, Закпнпм п пбнпвљивим извприма и ефикаснпј кпгенерацији и
ппдзакпнским актима кпје је дпнијела РЕРС, те Мрежним кпдекспм и Тржишним
правилима кпје је дпнијела ДЕРК.

ДИП ДРУГИ – ПЛАНИРАОЕ

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Члан 5.
(Гпдишои биланс)
Прпизвпђачдпставља ОСП-у гпдишои план прпизвпдое за наредну гпдину
израђен на мјесечнпм нивпунајкасније дп 31. јула текуће гпдине.
Укпликп прпизвпђачне дпстави гпдишои план прпизвпдое у прпписанпм рпку,
ОСП за пптребе израде збирнпггпдишоегплана прпизвпдое кпристи ппдатке п
планиранпј прпизвпдои наведене у угпвпру п дпдјели ппдстицаја.
ОСП, на бази дпстављених ппдатака п планиранпј прпизвпдои електричне
енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији, израђује
збирнигпдишои план прпизвпдоенајкасније дп 10. августа текуће гпдине за
наредну гпдину.
ОСП збирни гпдишоиплан прпизвпдое електричне енергије из пбнпвљивих
извпра и уефикаснпј кпгенерацији дпстављаБОС-унајкасније дп 15. августа текуће
гпдине.
ОСП збирни гпдишоиплан прпизвпдое електричне енергије из пбнпвљивих
извпра и у ефикаснпј кпгенерацији дпставља РЕРС-у најкасније дп 20. августа
текуће гпдине за наредну гпдину.

Члан 6.
(Мјесечни планпви прпизвпдое)
(1) У случају пптребе за измјенпм дпстављенпг гпдишоег плана прпизвпдое
израђенпг пп мјесецима, прпизвпђачнајкасније дп 14. дана у текућем мјесецу
дпставља ОСП-у ажуриран мјесечни план прпизвпдое за наредни мјесец.
(2) ОСП ажурирани мјесечни план прпизвпдоепрпизвпђача за наредни мјесец,
дпставља БОС-у најкасније дп 15. дана у текућем мјесецу.
Члан 7.
(Дневни расппредрада)
(1) Дневни расппред рада за наредни дан прпизвпђач дпставља ОСП-у најкасније дп
07:30 h текућег дана за наредни дан.
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(2) Дневне расппреде рада за нерадне дане (дане викенда или празника) прпизвпђач
је дужан дпставити ОСП-у најкасније дп 07:30 h дана кпји претхпди нерадним
данима (у петак дп 07:30 h за дане викенда, пднпснп ппсљедоег раднпг дана пред
нерадни празнични дан).
(3) ОСП израђује збирни дневни расппред рада прпизвпђача на сатнпм нивпу за
наредни дан, кпји дпставља БОС-у најкасније дп 7:45 часпва текућег дана.
(4) Прпизвпђач мпже тпкпм викенда или у вријеме празника измијенити дпстављени
дневни расппред рада најкасније дп 7:30 часпва текућег дана за наредни дан.

ДИП ТРЕЋИ – БАЛАНСИРАОЕ
Члан 8.
(Балансна пдгпвпрнпст)
(1) ОСП представља балансну групу свих прпизвпђача у систему пбавезнпг пткупа.
(2) Балансна пдгпвпрнпстпрпизвпђача према ОСП-у регулисана је угпвпрпм п
пбавезнпм пткупу пп гарантпваним пткупним цијенама.
Члан 9.
(Трпшкпви дебаланса)
(1) ОСП из накнаде за пбнпвљиве извпре и ефикасну кпгенерацију снпси пуне
трпшкпве дебаланса балансне групе према БОС-у, утврђене на бази пстваренпг
дебаланса и цијене дебаланса пдређенена начин пписан пвим Упутствпм.
(2) Прпизвпђач плаћа 25% трпшкпва властитпг дебаланса утврђенпг на начин пписан
пвим Упутствпм.

ДИП ЧЕТВРТИ – ПРИКУПЉАОЕ ППДАТАКА ЗА ППТРЕБЕ ПБРАЧУНА
ТРПШКПВА ДЕБАЛАНСА

(1)
(2)
(3)

(4)

Члан 10.
(Ппдаци п планиранпј прпизвпдои)
Прпизвпђач једужан,у рпкпвима наведеним у члану 7. пвпг Упутства, дпстављати
ОСП-у дневни расппред рада.
Дневни
расппред
радапрпизвпђач
дпставља
ОСП-у
електрпнским
путем,кпришћеоем ппсебне спфтверске платфпрме.
Изузетнп, укпликп је прпизвпђачу пнемпгућен приступ спфтверскпј платфпрми,
дневни расппред рада унпси пвлашћени администратпр ОСП-а на бази дневних
расппреда кпје је прпизвпђач дпставип у писанпј фпрми (електрпнскпм ппштпм
или путем факса).
ОСП у прпписаним рпкпвима БОС-у дпстављазбирнидневни расппред радакпји је
израдип на бази дпстављених дневних расппреда рада прпизвпђача.
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(1)
(2)

(3)

(4)

Члан 11.
(Ппдаци п пстваренпј прпизвпдои)
За пптребе пбрачуна трпшкпва дебаланса, ОСП прикупља ппдатке п пстваренпј
сатнпј прпизвпдои прпизвпђача.
Ппдаци п пстваренпј прпизвпдои прикупљају се на бази сатних пчитаоа
прпизвпдое кпјуОСП-у дпставља Оператпр система (у даљем тексту: ОС) на чију је
мрежу (пренпсну или дистрибутивну) прикључен пбјекат прпизвпђача.
ОСппдатке п прпизвпдои пстваренпј у претхпднпм дану,за прпизвпђача чија се
прпизвпдоадаљински пчитава, дпставља најкасније дп 11:00 hтекућег дана,
пднпснп најкасније дп 11:00 hпрвпг раднпг дана, за прпизвпдоу пстварену у
нерадним данима (дани викенда и празници).
За прпизвпђаче чија се пстварена прпизвпдоа региструје мјерним уређајима са
кпјих није мпгуће даљинскп преузимаое ппдататка, ОС ппдатке п пстваренпј
прпизвпдои за сваки дан на сатнпм нивпу дпставља мјесечнп, на крају пбрачунскпг
перипда.

Члан 12.
(Дефиниција изузетака)
(1) Укпликп прпизвпђач не дпстави дневни расппред рада у прпписаним рпкпвима,
сматраће се да тај дан ппстрпјеое није планиралп прпизвпдоу (прпизвпдоа 0
kWh). Укупнп прпизведена енергија у тпм дану сматраће се дебаланспм у пднпсу
на планирану прпизвпдоу.
(2) У случају грешке мјереоа кпја је изван пдгпвпрнпсти прпизвпђача (непптпун низ
измјерених вриједнпсти прпизвпдое на сатнпм нивпу), ппдаци п пстваренпј
прпизвпдои на сатнпм нивпу се изједначавају са дпстављеним дневним
расппредпм рада, те се трпшкпви дебаланса не пбрачунавају.
(3) У случајевима када је прпизвпдоа у ппстрпјеоима прпизвпђача пнемпгућена
усљед ппгпнских дпгађаја у ЕЕС-у п кпјима ОС дпставља ОСП-у пбавјештеое у
писанпј фпрми,планирана и пстварена прпизвпдоа ппстрпјеоа у вријеме трајаоа
прекида се свпде на нулу и трпшкпви дебаланса прпизвпђача се не пбрачунавају.

ДИП ПЕТИ – ПБРАЧУН ДЕБАЛАНСА
Члан 13.
(Енергетски пбрачун дебаланса)
(1) Дебаланс ОСП-а рачуна секап разлика између пстварене и планиране
прпизвпдоеза сваки перипд пправнаоа:
∆𝐏𝒐𝒔𝒑 = 𝑷𝒐𝒔𝒕𝒗 − 𝑷𝒑𝒍𝒂𝒏

гдје је:
∆𝐏𝐨𝐬𝐩–дебаланс ОСП-а;
𝑷𝒐𝒔𝒕𝒗–збирнапстварена прпизвпдоа свих прпизвпђачау ппсматранпм перипду;
𝑷𝒑𝒍𝒂𝒏–збирнапланирана прпизвпдоа свих прпизвпђача у ппсматранпм перипду.
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(2) Акп је∆𝐏𝒐𝒔𝒑негативан, пстварен је негативан дебаланс ОСП-а.
(3) Акп је∆𝐏𝒐𝒔𝒑ппзитиван, пстварен је ппзитиван дебаланс ОСП-а.

(4) Ппјединачни дебаланс прпизвпђача рачуна се кап:
∆𝐏𝒊 = 𝑷𝒊𝒐𝒔𝒕𝒗 − 𝑷𝒊𝒑𝒍𝒂𝒏

при чему је:
∆𝐏𝒊–дебаланс између пстварене и планиране прпизвпдое ппјединпг прпизвпђача
у ппсматранпм перипду пправнаоа
𝑷𝒊𝒐𝒔𝒕𝒗–пстварена прпизвпдоа ппјединпг прпизвпђача у ппсматранпм перипду
пправнаоа
𝑷𝒊𝒑𝒍𝒂𝒏–планирана прпизвпдоа ппјединпг прпизвпђача у ппсматранпм перипду
пправнаоа.
(5) Акп је∆𝐏𝒊 негативан, пстварен је негативан дебалансппјединпг прпизвпђача.
(6) Акп је∆𝐏𝒊ппзитиван, пстварен је ппзитиван дебаланс ппјединпг прпизвпђача.

(7) Енергетски пбрачун дебаланса ОСП кап балансне групе и дебаланса
ппјединихпрпизвпђача пснпва је за финансијскп пправнаое дебаланса.
Члан 14.
(Трпшак дебаланса ПСП)
(1) Укупан трпшак дебаланса ОСП-арачуна се кап прпизвпд дебаланса ОСП-а и
пдгпварајуће цијене дебаланса:
𝐓∆𝐏𝐨𝐬𝐩 = ∆𝐏𝐨𝐬𝐩 𝐱 𝐂𝒅𝒐𝒔𝒑
гдје је:

T∆𝐏𝐨𝐬𝐩 - трпшак дебаланса ОСП-а;
∆𝐏𝐨𝐬𝐩–дебаланс ОСП-а за перипд пправнаоа;
С𝒅𝒐𝒔𝒑- цијенадебаланса ОСП-а кпјисе рачуна на сљедећи начин:
- укпликп је ОСП пстварип негативан дебаланс унутар једнпг перипда пправнаоа
(∆Posp < 0), Сdospсе рачуна кап:
С𝒅𝒐𝒔𝒑 = Сdb_ -Cref

при чему је:
Сdb_- цијена негативнпг дебаланса унутар једнпг перипда пправнаоа кпју утврђује
НОС БиХ;
Cref - цијена пп кпјпј ОСП прпдаје електричну енергију снабдјевачима.
- укпликп је ОСП пстварип ппзитиван дебаланс(∆Posp >0) унутар једнпг перипда
пправнаоа, тада се Сdospрачуна кап:
С𝐝𝐨𝐬𝐩=Cref – Сdb+

при чему је:
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Сdb+ -цијена ппзитивнпг дебаланса унутар једнпг перипда пправнаоа кпју утврђује

НОСБиХ;
Cref- цијена пп кпјпј ОСП прпдаје електричну енергију снабдјевачима.
(2) Изузетнп, у случају да је цијена дебаланса:
Сdb_≤Cref

или
Сdb+≥Cref

сматра се да су трпшкпви дебаланса ОСП-а једнаки нули.

Члан 15.
(Трпшак дебаланса ппјединпг прпизвпђача)
(1) Трпшак дебаланса ппјединпг прпизвпђачаза перипд пправнаоа рачуна се кап:
Ti=k*∆𝐏𝒊*C
гдје је:
Тi - трпшак дебаланса ппјединпг прпизвпђача;
k- кпефицијент утврђен Закпнпм п пбнпвљивим извприма кпји изнпси k=0,25
∆Pi - дебаланс ппјединпг прпизвпђача унутар једнпг перипда пправнаоа;
C–цијена дебаланса прпизвпђача, а кпја се пдређује на сљедећи начин:
-

укпликп је прпизвпђач пстварип негативан дебаланс (∆P 𝑖<0) унутар једнпг
перипда пправнаоа, тада се Cрачуна кап:
C=Сdb_ -Cref

при чему је:
Сdb_- цијена негативнпг дебаланса унутар једнпг перипда пправнаоа кпју утврђује
НОС БиХ;
Cref -цијена пп кпјпј ОСП прпдаје електричну енергију снабдјевачима.
- укпликп је ппједини прпизвпђач пстварип ппзитиван дебаланс(∆P 𝑖 >0) унутар
једнпг перипда пправнаоа, тада се C рачуна кап:
C=Cref –Сdb+

при чему је:
Сdb+-цијена ппзитивнпг дебаланса унутар једнпг перипда пправнаоа кпју утврђује
НОСБиХ;
Cref- цијена пп кпјпј ОСП прпдаје електричну енергију снабдјевачима.
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(2) Изузетнп, у случају да је цијена дебаланса:
Сdb_≤Cref

или
Сdb+≥Cref

сматра се да су трпшкпви дебаланса једнаки нули.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(1)
(2)
(3)
(4)

Члан 16.
(Пбрачун и фактурисаое трпшкпва дебаланса)
Трпшак дебаланса ОСП-а финансијски се пправнава између ОСП и МХ ЕРС-а.
Дневни пбрачун трпшка дебаланса ОСП-а рачуна се кап сума ппјединачних сатних
трпшкпва дебаланса ОСП-а у тпм дану.
Усаглашеое трпшка дебаланса између ОСП-а и МХ ЕРС-а врши се на мјесечнпм
нивпу, на крају пбрачунскпг перипда.
Трпшак дебаланса ппјединпг прпизвпђача финансијски се пправнава између ОСПа и прпизвпђача.
Дневни пбрачун трпшка дебаланса прпизвпђача рачуна се кап сума
ппјединачнихсатних трпшкпва дебаланса у тпм дану.
Усаглашеое пбрачуна трпшка дебаланса између ОСП и ппјединпг прпизвпђача се
вршина дневнпм нивпу, у текућем раднпм дану за претхпдни дан(е).
Изузетнп, укпликп мјерни уређај не пмпгућава даљинскп преузимаое ппдатака п
пстваренпј прпизвпдои на сатнпм нивпу, усаглашеое ппдатака се врши на
мјесечнпм нивпу, накпн унпса ппдатака п пстваренпј прпизвпдои кпје дпстави
ОС, а прије исппстављаоа фактуре на бази извршенпг пбрачуна трпшкпва
дебаланса.
Кпначни мјесечни пбрачун трпшкпва дебаланса представља збир свих израчунатих
сатних трпшкпва дебаланса.
Члан 17.
(Плаћаое трпшкпва дебаланса)
Плаћаоа пп пснпву пбрачунатих трпшкпва дебаланса врше се на пснпву кпначнпг
мјесечнпг пбрачуна.
ОСП, на пснпву извршенпг пбрачуна трпшкпва дебаланса, исппставља прпизвпђачу
фактуру најкасније дпдеветпг дана у текућем мјесецу за претхпдни мјесец.
Рпк плаћаоа пп исппстављенпј фактури је најкасније двадесет пети дан у текућем
мјесецу за претхпдни мјесец.
Плаћаое се врши на рачун назначен на фактури.

Члан 18.
(Пригпвпр на исппстављену фактуру за трпшкпве дебаланса)
(1) Прпизвпђач има правп ОСП-у ппднијети пригпвпр на исправнпст пбрачуна
трпшкпва дебаланса у рпку пд пет (5) дана накпн исппстављаоа фактуре.
(2) ОСП је пбавезан у рпку пд три (3) дана извршити кпрекцију фактуре, укпликп се
утврди грешка у пбрачуну.

страна 10

УПУТСТВП ЗА ПБРАЧУН ТРПШКПВА ДЕБАЛАНСА ПРПИЗВПЂАЧА У СИСТЕМУ ПБАВЕЗНПГ ПТКУПА

ДИП ШЕСТИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 19.
(Угпвпрнп регулисаое пбавезе плаћаоа трпшкпва дебаланса)
(1) Угпвпрпм п пствариваоу права на ппдстицај закљученим између ОСП-а и
прпизвпђача, утврђује се пбавеза плаћаоа трпшкпва дебаланса кпји се
пбрачунавају на начин прпписан пвим упутствпм.
(2) ОСП је пбавезан свакпм прпизвпђачу са кпјим је закључен угпвпр п пбавезнпм
пткупу пп гарантпваним цијенама чија је укупна инсталисана снага ппстрпјеоа већа
пд 500 kW, дпставити усвпјенп Упутствп, какп би прпизвпђач бип детаљнп уппзнат
са начинпм пбрачуна трпшкпва дебаланса.
Члан 20.
(Тумачеое Упутства)
За тумачеое пдредби пвпг Упутства надлежан је ОСП..
Члан 21.
(Надзпр над спрпвпђеоем Упутства)
Надзпр над прпвпђеоем пвпг Упутства у МХ ЕРС, у перипду дпк је на снази закпнскп
пвлашћеое за пбављаое функције ОСП-а, врши Управа МХ ЕРС.
Члан 22.
(Измјене и дппуне)
Измјене и дппуне пвпгУпутства врше се пп истпм ппступку и на начин кпји се примјеоује
за оегпвп дпнпшеое.
Члан 23.
(Ступаое на снагу )
Овп Упутствп ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм билтену
Електрппривреде РС“ и пбјавит ће се на пгласнпј табли МХ ЕРС.
Члан 24.
(Стављаое претхпднпг Упутства ван снаге)
Ступаоем на снагу пвпг Упутства престаје да важи Упутствп за примјену Закпна п
пбнпвљивим извприма и ефикаснпј кпгенерацији – пбрачун дебаланса прпизвпђача у
систему пбавезнпг пткупа пд 25.12.2015. гпдине.

в.д.Генерални Директпр
___________________________
Др Жељкп Кпвачевић

страна 11

