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  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-585-3/21/Р-21-421           
Датум: 09.12.2021. године 
 
  

 
На основу одредбе члана 57. став 2. Закона о електричној енергији ("Службени 
гласник Републике Српске" број 68/21), Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске, на 21. редовној сједници, одржаној дана 09.12.2021. године, у 
Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
Одбија се саглaсност на накнаде за пружање нестандардних услуга, утврђене 
актима оператера дистрибутивних система. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Оператери дистрибутивних система у Републици Српској су Регулаторној комисији 
за енергетику Републике Српске, поднијели захтјеве за сагласност на висине 
накнада за пружање нестандардних услуга и то: 

- Мјешовити холдинг "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" Матично 
предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "ЕЛЕКТРО ДОБОЈ" 
акционарско друштво Добој, захтјев број 13363/21 од 09.11.2021. године, 
запримљен дана 12.11.2021. године, 

- Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће акционарско друштво Требиње Зависно електродистрибутивно 
предузеће "Електро-Бијељина" акционарско друштво Бијељина, захтјев број 
12466/21 од 12.11.2021. године, запримљен дана 16.11.2021. године, 

- Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" – Матично 
предузеће а.д. Требиње -Зависно предузеће "Електро-Херцеговина" 
акционарско друштво Требиње, захтјев број 02-0245-6277/21 од 25.11.2021. 
године, запримљен дана 26.11.2021. године и 

- Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске'' – Матично 
предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електродистрибуција" 
акционарско друштво Пале, захтјев број 06-23049/21 од 26.11.2021. године, 
запримљен дана  30.11.2021. године. 

Уз ове захтјеве су приложене одлуке унутрашњих органа оператера 
дистрибутивног система, Правилници о методологији за обрачун цијена 
нестандардних услуга оператора дистрибутивног система, Нормативи за радове у 
дистрибутивној дјелатности у систему Мјешовитог Холдинга ''Електропривреда 
Републике Српске" - Матично предузеће, акционарско друштво Требиње, те акти 
звани цјеновници нестандардних услуга. 

Након што је размотрила захтјеве, Регулаторна комисија је најприје утврдила да 
нема законског основа за доношење Правилника о методологији за обрачун цијена 
нестандардних услуга оператора дистрибутивног система. Због тога су се 
достављени правилници могли прихватити као интерна упутства или инструкције, 
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али Регулаторна комисија није надлежна да даје сагласност на такве акте у смислу 
одредбе члана 57. став 2. Закона о електричној енергији. С обзиром на наведено, 
као и чињеницу да је у овим правилницима утврђена вриједност норма сата по 
стручној спреми, ови правилници су разматрани у функцији образложења начина 
утврђивања висине коначних појединачних накнада. Разматрањем ових 
правилника је утврђено да су вриједности норма сата по стручној спреми, 
изведене слободном процјеном, без конкретних доказа. Такође, утврђено је да 
вриједности норма сата из ових правилника, значајно одступају од вриједности 
норма сата које су до сада биле у примјени. 

Прегледом акта насловљеног као Цјеновник нестандардних услуга констовано је 
да су отворене нове ставке услуга које се према ранијим цјеновницима нису 
сматрале, нити наплаћивале као нестандардне услуге. Неприхватљиво је да се 
посебно фактуришу и наплаћују активности које је оператор дистрибутивног 
система дужан по закону и другим прописима да обавља, а све у фунцији 
задовољавања потреба крајњег купца за електричном енергијом, без обзира да ли 
се те активности обављају самоинцијативно или по информацији крајњег купца, 
које је он на основу прописа дужан да прослиједи оператеру дистрибутивног 
ситема. Због тога, захтјев крајњег купца за обављање нестандардних услуга треба 
рестриктивно сагледавати, како је то прописано одредбом члана 54. став 1. Закона 
о електричној енергији, што значи да се не могу посебно наплаћивати активности 
оператера дистрибутивног система за чије спровођење су претходно одобрена 
средства. 

Коначно, није јасно, како су изведене висине појединачних накнада за 
нестандардне услуге, будући да није приказана структура накнаде у конкретним 
ставкама. 

Из наведених разлога није се могла утврдити оправданост и објективност висине 
накнада за нестандардне услуге, па је одлучено као у диспозитиву овога 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 закључка. 

 

 
                                                                                                        Предсједник  
 
                                                                    
                                                                                                Владислав Владичић  
 


