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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ 

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-209-12/20/Р-151-216         
Датум: 20.8.2020. године             

 

 

На основу одредби члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 59/10) и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и 
жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10 и 7/19), у поступку 
рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''ОНОГОШТ'' д.о.о. Соколац,  
против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње, ЗП "Електродистрибуција" а.д. 
Пале, у вези са тарифама по којима се енергија испоручује, односно у вези са 
захтјевом за промјену тарифне групе, Регулаторна комисија за енергетику Републике 
Српске, на 151. редовној сједници, одржаноj  20. августа 2020. године, у Требињу, 
донијела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Спор покренут захтјевом привредног друштва ''ОНОГОШТ'' д.о.о. Соколац од 
14.4.2020. године,  против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње, ЗП 
"Електродистрибуција" а.д. Пале, у вези са тарифама по којима се енергија 
испоручује, односно у вези са захтјевом за промјену тарифне групе, рјешаваће се у 
скраћеном поступку. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Поднеском од 14.4.2020. године, те допунама поднеска од 13.5.2020. године и 
14.7.2020. године, привредно друштво ''ОНОГОШТ'' д.о.о. Соколац (у даљем тексту: 
подносилац захтјева) покренуло је поступак рјешавања спора код Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), 
против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње, ЗП "Електродистрибуција" а.д. 
Пале (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се енергија 
испоручује, односно у вези са захтјевом за промјену тарифне групе. Подносилац 
захтјева у својим поднесцима, између осталог, наводи да је, дана 31.12.2019. године, 
са Мјешовитим холдингом "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће, Акционарско друштво Требиње, као снабдјевачем, закључио уговор о 
потпуном снабдијевању електричном енергијом за 16 мјерних мјеста, према којима је 
сврстан у категорију потрошње ''остала потрошња на ниском напону'', 2. тарифна 
група. Након закључења ових уговора, подносилац захтјева наводи да је, дана 
7.2.2020. године, Мјешовитом холдингу "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП 
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"Електродистрбуција" а.д. Пале, као дистрибутеру, поднио захтјев за промјену 
тарифне групе, на начин да му се омогући сврставање из 2. тарифне групе у 3. 
тарифну групу, али овом захтјеву није удовољено. 

Регулаторна комисија је, након разматрања ових поднесака, актом број 01-209-2/20 
од 3.6.2020. године, од противне стране, као надлежног дистрибутера, који је 
одговоран за примјену Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије и 
коришћење дистрибутивне мреже - у даљем тексту: Одлука (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 61/16), у дијелу који се односи на коришћење дистрибутивнд 
мреже, затражила изјашњење о наводима из поднесака. 

Противна страна је, дана 15.6.2020. године, доставила Регулаторној комисији 
изјашњење у вези са захтјевом подносиоца. У изјашњењу је, између осталог, 
наведено да је, да што се тиче мрежне тарифе, удовољено захтјеву подносиоца и 
извршена промјена тарифне групе за сва мјерна мјеста на којима је подносилац  
регистрован као крајњи купац, почев од 1.4.2020. године. С обзиром да су захтјеви за 
промјену тарифне групе поднесени у фебруару 2020. године, противна страна 
наводи да је у овом дијелу извршила корекцију рачуна за електричну енергију за 
мјесец фебруар и март 2020. године, за сва мјерна мјеста на којима је подносилац 
захтјева регистрован као крајњи купац. Што се тиче снабдјевања електричном 
енергијом мјерних мјеста подносиоца, снабдијевање врши Мјешовити холдинг 
"Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће, Акционарско друштво 
Требиње, као изабрани снабдјевач, по уговореним цијенама. 

Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на 
основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети 
праведна одлука без посебног саслушања странака на формалној расправи и 
додатног извођења доказа, па је, на основу одредбе члана 72. Правилника о јавним 
расправама и рјешавању спорова и жалби, на 148. редовној сједници, одржаној 
15.7.2020. године, у Требињу, одлучено као у диспозитиву овог закључка, односно да 
се одлука о захтјеву подносиоца донесе у скраћеном поступку. 
 
Правна поука: На овај закључак, странке могу Регулаторној комисији за  енергетику 

Републике Српске поднијети коментаре у писменој форми у року од 8 
дана од дана пријема овог закључка. 

 

      Предсједник 

 
 Владислав Владичић 


