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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-209-16/20/Р-153-232    
Датум: 17.9.2020. године                                    
                                                                                                                                        

  
На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији 
("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 
1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 6/10 и 107/19), члана 33. Пословника о 
раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и 
рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10 и 7/19), 
у скраћеном поступку рјешавања спора поводом захтјева 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 153. редовној сједници, одржаноj  17. 
септембра 2020. године, у Требињу, донијела је: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев привредног друштва ''ОНОГОШТ'' д.о.о. Соколац од 
14.4.2020. године, за промјену тарифне групе, као неоснован. 

2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом 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 енергијоом 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 
"Електродистрбуција" а.д. Пале, као дистрибутеру, поднио захтјев за промјену 
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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 дистрибутивне 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, 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 и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и 
извођења доказа, те је, на 151. редовној сједници, одржаној 20. августа 2020. године, 
донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој 
редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом 
поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена 
могућност да странке у року од осам дана од дана пријема доставе коментаре на 
наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије 
објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са 
могућношћу подношења коментара. У остављеном року, странке нису доставиле 
коментаре на закључак и нацрт рјешења. 

У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су 
странке приложиле: поднеске поодносиоца од 14.4.2020. године, захтјев за уређење и 
допуну поднеска од 6.5.2020. године, допуну поднеска од 13.5.2020. године, 
изјашњење противне стране од 11.6.2020. године, одговор на поднесак од 23.6.2020. 
године. достављање одговора на поднесак противној страни од 23.6.2020. године, 
захтјеве за промјену тарифне групе од 11.2.2020. године, уговоре о потпуном 
снабдијевању електричном енергијом закључене 27.11.2019. и 31.12.2019. године, 
рачуне за електричну енергију, обавјештење од 30.4.2020. године, преписку 
подносиоца захтјева са противном страном у електронском облику од 28.11.2019. и 
10.4.2020. године, и обавјештење противне стране од 26.11.2019. године. 

Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након 
извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној 
повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице 
релевантне за одлучивање: 
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 као крајњи купац електричне енергије у категорији потрошње ''остала 
потрошња на ниском напону'', 2. тарифна група, на 16 мјерних мјеста код 
противне стране, регистрован је подносилац захтјева; 

 поднеском од  број 03-7085/19 од 26.11.2019. године и поднском у електронској 
форми од 28.11.2019. године, противна страна је обавијестила подносиоца 
захтјева, као квалификованог купца, о обавези избора снабдјевача 
електричном енергијом до 01.01.2020. године, за она мjeрна мјеста на којима је 
годишња потрошња електричне енергије већа од 35000 kWh, као и обавези 
измирења утрошене електричне енергије; 

 подносилац захтјева је, дана 27.11.2019. 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; 

 овим уговорима, који су потписани од стране снабдјевача, дана 27.11.2019. 
године, а од стране подносиоца захтјева, дана 31.12.2019. године, са 
периодом важења до 30.11.2020. године, уговорена је, између осталог, цијена 
енерегије од 0,0874 КМ/kWh без ПДВ-а за нижи сезонски тарифни став и 
0,1136 КМ/kWh без ПДВ-а за виши сезонски тарифни став, без примјене 
дневних тарифних ставова;   

 подносилац захтјева се, дана 13.2.2020. године, обратио захтјевима противној 
страни да му се на 16 мјерних мјеста омогући сврставање из 2. тарифне групе 
у 3. тарифну групу;  

 противна страна је удовољила овом захтјеву, али оном дијелу за који је и 
надлежна, односно у дијелу који се односни на трошкове коришћења 
дистрибутивне мреже. 

Предмет овог спора је утврђивање основаности захтјева подносиоца којим тражи 
промјену, односно повољније уговорене цијене енергије из закључених уговора о 
потпуном снабдијевању, са Мјешовитим холдингом "Електропривреда Републике 
Српске" - Матично предузеће, Акционарско друштво Требиње, као његовим изабраним 
снабдјевачем. 

Имајући у виду напријед наведене чињенице, потребно је најприје истаћи, да је 
подносилац захтјева, у складу са тачком 5. закључених уговора о потпуном 
снабдијевању, са изабраним снабдјевачем уговорио процијењену количину активне 
електричне енергије са укљученом балансном одговорношћу, а поред уговорене 
цијене енергије, обавезан је и на плаћање трошкова коришћења преносне и 
дистрибутивне мреже по регулисаном цијенама утврђеним од стране Државне 
регулаторне комисије за електричну енергију и Регулаторне комисије, а у складу са 
Одлуком о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 30/16) као и осталих прописаних накнада.  

Противна страна је, у складу са тачком XIX став 5. Одлуке, удовољила захтјевима 
подносиоца од 13.2.2020. године за сврставање из 2. тарифне групе у 3. тарифну 
групу '' остале потрошње на ниском напону'' када су у питању тарифни ставови за 
кориснике дистрибутивне мреже (мрежна тарифа), за што је дистрибутер био 
надлежан и обавезан да поступи, у складу са одлукама Регулаторне комисије. Наиме, 
одредбом тачке VI став 1. Одлуке, прописано је да крајњи купац може захтијевати 
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промјену категорије потрошње и/или тарифну групу највише једном годишње, односно 
12 мјесеци по истеку посљедње промјене, уколико је испунио услове утврђене овим 
тарифним системом. 

Међутим, што се тиче захтјева подносиоца у погледу промјене цијене енергије из 
уговора о снабдијевању, потребно је истаћи да се ради о цијени електричне енергије 
која је слободно уговорена са Мјешовитим холдингом "Електропривреда Републике 
Српске" - Матично предузеће, Акционарско друштво Требиње, као његовим 
изабраним снабдјевачем. Наиме, подносилац захтјева је, дана 27.11.2019. године, 
са изабраним снабдјевачем, закључио уговоре о потпуном снабдијевању електричном 
енергијом за 16 мјерних мјеста. У складу са тачком XVI став 3. Одлуке, тарифне 
ставове за енергију која се набавља на тржишту утврђује тржишни снабдјевач и они 
могу бити утврђени за тарифне елементе из тачке VII ове одлуке. С обзиром да су 
уговори о потпуном снабдијевању закључени на период важења до 30.11.2020. године 
и да се ради о тржишном снабдијевању електричном енергијом, по тзв. нерегулисаним 
цијенама, Регулаторна комисија није надлежна да налаже снабдјевачу промјену 
уговорених цијена електричне енергије током важења уговора о снабдијевању, 
будући да се ради о цијени енергије која је слободно уговорена са изабраним 
снабдјевачем.  

Стога је потребно, да приликом закључења нових уговора о снабдијевању 
електричном енергијом са овим или другим изабраним снабдјевачем, подносилац 
захтјева има у виду околности у вези са понуђеном цијеном електричне енергије и 
могућом примјеном дневних тарифних ставова. Иначе, подносилац захтјева, као 
крајњи купац има право на промјену снабдјевача, на начин како је то прописано 
одредбама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца и поступку промјене 
снабдјевача (''Службени гласник Републике Српске'', број 117/14, 50/16 и 29/19). 

Имајући у  виду напријед наведени чињенични и правни основ, одлучено је као у тачки 
1. диспозитива овог рјешења.  

Како се овај спор рјешава у скраћеном  поступку и како су трошкови поступка били 
незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду 
трошкова, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива овог рјешења, одлучила да 
свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на 
основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.  

Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 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 Окружнoм суду у Требињу у 
року од 30 дана од дана пријема рјешења.        

 

Предсједник 

 

Владислав Владичић 
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