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На основу члана 5. тачка б. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике
Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), члана 5. став 3. и члана 23.
Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник
Републике Српске, број 70/10 и 7/19) и члана 73. Правилника о тарифној методологији и
тарифном поступку за електричну енергију (Службени гласник Републике Српске, број 96/12
и 15/15) Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о покренутом тарифном поступку и одржавању формалне расправе
по захтјеву Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично
предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д.
Угљевик
Пријем и сажетак захтјева
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна
комисија) примила је, 4. октобра 2019. године, зaхтjeв Мјешовитог холдинга
„Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће
„Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик (у даљем тексту: подносилац захтјева).
Захтјев је допуњаван 17. и 26. децембра 2019. године.
Према достављеном захтјеву подносилац захтјева тражи повећање одобреног потребног
прихода за 23.911.066 КМ у односу на приход одобрен у претходном тарифном поступку
који је завршен 2016. године, односно повећање прихода са 120.333.521 КМ на 144.244.607
КМ. Као разлози за захтијевано повећање потребног прихода наводе се пуштање у рад
постројења за одсумпоравање димних гасова укупне вриједности инвестиције око
216.000.000 КМ, усљед чега се планира повећање оперативних трошкова за 15.300.000 КМ,
као и отварање новог површинског копа „Угљевик Исток 1“ са сложеним условима
експлоатације и значајно већом откривком.
Истовремено, према наводима подносиоца захтјева планирана годишња производња
електричне енергије је смањена са 1.635.000.000 kWh, на 1.577.752.000 kWh, а као
посљедица повећања властите потрошње постројења за одсумпоравање, те промјене
квалитета угља из постојећег копа које утиче на честа зашљакивања котла и застоје у раду
због чишћења.
Као резултат захтијеваног повећања потребног прихода, односно повећања трошкова
пословања и смањења планиране производње електричне енергије која ће се
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испоручивати у мрежу захтијева се повећање просјечне цијене на прагу електране са 0,0736
KM/kWh на 0,0914 KM/kWh.
У достављеном захтјеву подносилац захтјева није исказао цијену производње за јавно
снабдијевање у Републици Српској (за Термоелектрану Угљевик ова цијена је у претходном
тарифном поступку одређена у износу од 0,0771 KM/kWh), која се добије укључивањем у
калкулацију и прихода оствареног од продаје електричне енергије осталим купцима на
тржишту (цијена за остале купце - тржишна цијена).
Мјесто и вријеме одржавања формалних расправа
Регулаторна комисија ће одржати формалну расправу у тарифном поступку по захтјеву
подносиоца, дана 3. септембра 2020. године, у Требињу, у просторијама Регулаторне
комисије, Краљице Јелене Анжујске број 7, са почетком у 9,00 часова.
Критеријуми за стицања статуса странке у поступку
Зaинтeрeсoвaнa лицa мoгу пoдниjeти Рeгулaтoрнoj кoмисиjи зaхтjeв за учешће у тарифном
поступку ради заштите својих права или правних интереса најкасније до 27. јула 2020.
године.
Статус странке у поступку може добити правно или физичко лице, под условом да
благовремено поднесе захтјев у коме ће образложити постојање посебног права или
правног интереса да учествује у поступку као странка.
Јавност поступка
Расправа у тарифном поступку је отворена за јавност, с тим да јавност може присуствовати
формалној расправи, али расправљати могу само странке у поступку, и друга лица која
учествују у доказном поступку по одобрењу водитеља поступка.
Захтјев за одобрење цијене на прагу електране је на располагању јавности ради увида, у
просторијама Регулаторне комисије у Требињу, Краљице Јелене Анжујске број 7, и на
интернет страници Регулаторне комисије: www.reers.ba.
Заинтересована лица могу доставити коментаре на поднесени захтјев у писаној форми на,
наприје наведену, адресу Регулаторне комисије, најкасније до 1. септембра 2020. године.
Регулаторна комисија, током провођења тарифног поступака, неће давати оцјену
оправданости захтјева до доношења коначне одлуке о захтјеву.
Предсједник
Владислав Владичић
Број: 01-355-8/19
Датум: 15. јул 2020. године
Требиње
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