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На основу одредби члана 119 став 2. и члана 208. став 1. Закона о општем 
управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07 и 
50/10 и 66/18) и члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике 
Српске", број 59/10), одлучујући o захтјевима оператора дистрибутивних система 
у Републици Српској за давање сагласности на висине накнада за пружање 
нестандардих услуга, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, 
на 21. редовној сједници, одржаној 09.12.2021. године, у Требињу, донијела 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Захтјеви оператора дистрибутивних система у Републици Српској за давање 
сагласности на висине накнада за пружање нестандардих услуга, и то: 

- Захтјев број 13363/21 од 09.11.2021. године, Мјешовитог холдинга 
"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" Матично предузеће а.д. 
Требиње, Зависно предузеће "ЕЛЕКТРО ДОБОЈ" акционарско друштво 
Добој,  

- Захтјев број 12466/21 од 12.11.2021. године, Мјешовитог холдинга 
"Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће акционарско 
друштво Требиње Зависно електродистрибутивно предузеће "Електро-
Бијељина" акционарско друштво Бијељина,  

- Захтјев број 02-0245-6277/21 од 25.11.2021. године, Мјешовитог холдинга 
"Електропривреда Републике Српске" – Матично предузеће а.д. Требиње -
Зависно предузеће "Електро-Херцеговина" акционарско друштво Требиње и 

- Захтјев број 06-23049/21 од 26.11.2021. године, Мјешовитог холдинга 
"Електропривреда Републике Српске'' – Матично предузеће а.д. Требиње - 
Зависно предузеће "Електродистрибуција" акционарско друштво Пале, 

рјешаваће се у једном поступку. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Оператери дистрибутивних система у Републици Српској су Регулаторној комисији 
за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), 
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 
дистрибутивних 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 разматрања поднесених захтјева утврђено је да се сви поднесени захтјеви 
заснивају на истом или сличном чињеничном стању и истом правном основу. 

На основу одредбе члана 57. став 2. Закона о електричној енергији ("Службени 
гласник Републике Српске" број 68/21), Регулаторна комисија је надлежна да 
одлучује о поднесеним захтјевима за давање сагласности на висине накнада за 
пружање нестандардих услуга.  

С обзиром на наведене околности, утврђено је да су се у цјелости испунили 
услови да се поднесени захтеви разматрају и рјешавају у једном поступку у 
смислу одредбе члана 115. Закона о општем управном поступку, те је одлучено 
као у диспозитиву овога закључка.  

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: Овај закључак је коначан. Против овог закључка може се 

покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Требињу у року од 30 дана од дана пријема закључка.  

 
 

                                                                                                       Предсједник 
 
 

Владислав Владичић 
 
 


