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  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-198-6/22/P-30-84 
Датум: 17.03.2022. године 
              

 
 
На основу одредбе члана 28. тачка 17. Закона о електричној енергији (Службени 
гласник Републике Српске, број 68/20), поводом захтјева оператора 
дистрибутивних система у Републици Српској, за давање сагласности на цјеновник 
нестандардних услуга, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 
30. редовној сједници, одржаној, дана 17.03.2022. године, у Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Даје се сагласност на Цјеновник нестандардних услуга оператора 
дистрибутивног система 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 

Оператори дистрибутивних система у Републици Српској су Регулаторној комисији 
за енергетику Републике Српске, поднијели захтјеве за давање сагласности на 
Цјеновник нестандардних услуга (у даљем тексту: Цјеновник)  на основу одредбе 
члана 57. став (2) Закона о електричној енергији и  
то: 

- Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електрокрајина" а.д. Бања 
Лука, захтјев број 4672-1а/22 од 04.03.2022. године, запримљен дана 
09.03.2022. године, 

- Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће а.д. Требиње Зависно електродистрибутивно предузеће 
"Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, захтјев број 2562/22 од 02.03.2022. 
године, запримљен дана 09.03.2022. године, 

- Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електродистрибуција" а.д. 
Пале, захтјев број 06-2864/22 од 03.03.2022. године, запримљен дана  
09.03.2022. године, 

- Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" Матично 
предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Електро Добој" а.д. Добој, 
захтјев број 1895/22 од 02.03.2022. године, запримљен дана 09.03.2022. 
године и 

- Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електро-Херцеговина" а.д. 
Требиње, захтјев број 02-0245-1355-01/22 од 03.03.2022. године, запримљен 
дана 09.03.2022. године. 
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Уз Цјеновник на који се тражи сагласност, приложене су одлуке унутрашњих 
органа оператора дистрибутивног систем, којима су усвојени усаглашени 
Цјеновници, те Нормативи за радове у дистрибутивној дјелатности у систему 
Мјешовитог Холдинга ''Електропривреда Републике Српске" – Матично предузеће, 
акционарско друштво Требиње и Упуства за примјену Цјеновника нестандардних 
услуга. 

У захтјевима подносилаца за давање сагласности је наведено да је Цјеновник 
утврђен у складу са чланом 57. став 1. Закона о електричној енергији ("Службени 
гласник Републике Српске", број 68/20) гдје је наведено да нестандардне услуге 
оператора дистрибутивног система обухватају све појединачне услуге према 
корисницима система, које оператор дистрибутивног система пружа на захтјев 
купаца, односно корисника система или услуга, а које нису обухваћене одредбама 
члана 54. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", 
број 68/20).  

Увидом у приложену документацију утврђено је да је достављени Цјеновник 
оператора дистрибутивног система у Републици Српској усвојен од стране 
овлашћених унутрашњих органа оператора дистрибутивног система. Достављени 
Цјеновник је усклађен између оператора дистрибутивних система и јединствено ће 
се примјењивати на  електроенергетском тржишту у Републици  Српској.  

Регулаторна комисија је размотрила захтјеве и утврдила да је цијена 
нестандардних услуга оператора дистрибутивног израчуната на бази Упуства за 
примјену Цјеновника нестандардних услуга у коме су наведене потребне 
активности које оператор дистрибутивног система обавља реализујући захтијевану 
услугу и у складу са утврђеним вриједностима норма сата по стручној спреми и 
утврђеним бројем норма сати потребних за извршавање услуга.    

Имајући у виду утврђено чињенично стање, а на основу одредбе члана 28. тачка 
17. Закона о електричној енергији, даје се сагласност на Цјеновник нестандардних 
услуга оператора дистрибутивног система у Републици Српској, како је и одлучено 
у тачки 1. диспозитива овога рјешења. 

С обзиром да је ово рјешење, којим се даје сагласност на Цјеновник 
нестандардних услуга оператора дистрибутивног система у Републици Српској, од 
значаја за права и обавезе већег броја субјеката, односно учесника на 
електроенергетском тржишту у Републици Српској, те да је донесено у оквиру 
регулаторне надлежности, то се на основу одредбе члана 30. ставови 2. и 4. 
Закона о електричној енергији, ово рјешење објављује у ''Службеном гласнику 
Републике Српске'' и на интернет страници Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске, како је то утврђено у  тачки 2. диспозитива овог рјешења. 

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 


