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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:  01-421-2/22  
Датум: 15. 7. 2022. године                                                                 

 
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 o јавнoм разматрању и поступку рјешавања спорова (Службени гласник 
Републике Српске, број 74/21) и члана 48. Методологије за утврђивање накнаде за 
коришћење дистрибутивне мреже и обрачун цијене коришћења затвореног дистрибутивног 
система (Службени гласник Републике Српске, број 11/22) Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске   
  

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ 
о покренутом тарифном поступку  и јавном разматрању 

захтјева оператора дистрибутивних система за одобрeње тарифних ставова за кориснике 
дистрибутивних система 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна 
комисија) запримила је зaхтjeве оператора дистрибутивних система - кoрисникa дoзвoлa зa 
oбaвљaњe дјелатности дистрибуциje и управљања дистрибутивним системом eлeктричнe 
eнeргиje у Републици Српској, рaди утврђивaњa тарифних ставова зa кoрисникe 
дистрибутивних систeмa у Рeпублици Српској (мрежарина) како слиједи: 

Рeдни 
брoj 

Пoднoсилaц 
Дaтум 

запримања 
зaхтjeвa 

Брoj 
протокола 

1. 
Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – 
ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње 

29.4.2022. гoд. 01-279-1/22 

2. 
MХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ 
а.д. Добој 

29.4.2022. гoд. 01-280-1/22 

3. 
МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-
Бијељина“ а.д. Бијељина 

29.4.2022. гoд. 01-281-1/22 

4. 
Мjешовити Холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње – 
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука 

3.5.2022. гoд. 01-282-1/22 

5. 
Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње –
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале 

3.5.2022. гoд. 01-283-1/22 

 
Обрада захтјева за одобрење цијена и тарифа 

Ступањем на снагу Закона о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске, 
број 68/20 - у даљем тексту: Закон) подносиоци захтјева од 1.1.2021. године дјелују као 
оператори дистрибутивног система и одговорни су за развој, одржавање  и управљање 
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дистрибутивним системом.  Дјелатност дистрибуције електричне енергије је регулисана и 
потребан приход за обављање дјелатности утврђује се од стране Регулаторнe комисије.  

 У складу са Законом Регулаторна комисија је донијела Методологију за утврђивање 
накнаде за коришћење дистрибутивне мреже и утврђивање цијена за затворени 
дистрибутивни систем (у даљем тексту: Методологија), при чему је одредбом члана 42. став 
(3) Методологије прописано да је оператор дистрибутивног система дужан најкасније до 
30. априла посљедње године текућег тарифног периода да поднесе захтјев за провођење 
тарифног поступка.  

Подносиоци захтјева су навели да су се стекли објективни, обавезујући и формални услови 
за провођење тарифног поступка током кога ће бити преиспитана и одређена висина 
оправданих трошкова за период 2023.-2025. године, потребних за обављање 
дистрибутивне дјелатности. 

Достављени захтјеви оператора дистрибутивних система за одобрење дистрибутивне 
мрежне тарифе темељe се на захтјеву за повећање одобреног потребног прихода због 
повећања трошкова рада и одржавања, укључујући трошкове производних услуга и 
трошкова зарада и накнада зарада, повећања трошкова дистрибутивних губитака 
изазваних растом цијена електричне енергије и повећањем захтијеваног поврата на 
капитал.  

При томе потребно је нагласити да поред повећања захтијеваних прихода од стране 
оператора дистрибутивних система, на повећање тарифних ставова за кориснике 
дистрибутивних система (мрежарину) утичу и повећања трошкова преноса електричне 
енергије и рада Независног оператора система, чије утврђивање је у надлежности Државне 
регулаторне комисије за електричну енергију. 

Оператори дистрибутивног система захтијевају регулаторни потребан приход 
дистрибутивне дјелатности како слиједи: 

Подносилац захтјева Укупно захтијевани 
регулаторни потребан 

приход (КМ) 

ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње 24.516.611 

ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој 64.942.024 

ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина 71.992.409 

ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука 161.651.604 

ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале 35.316.092 

Јавно разматрање захтјева и мјесто и вријеме одржавања формалних расправа  

Захтјеви за одобрење цијена и тарифа упућују се на јавно разматрање. У поступку јавног 
разматрања, Регулаторна комисија одржаће фoрмaлнe рaспрaвe по захтјевима оператора 
дистрибутивног система, у просторијама Регулаторне комисије, у Tрeбињу, улица Краљице 
Јелене Анжујске, број 7, како слиједи: 
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Рeдни 
брoj 

Пoднoсилaц  
Датум и вриjeмe 

oдржaвaњa фoрмaлнe 
рaспрaвe 

1. 
Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП 
„Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње 

29.8.2022. год. у 10.00 
часова 

2. 
MХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ а.д. 
Добој 

30.8.2022. год. у 10.00 
часова 

3. 
МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-
Бијељина“ а.д. Бијељина 

31.8.2022. год. у 10.00 
часова 

4. 
Мjешовити Холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње – ЗП 
„Електрокрајина“ а.д. Бања Лука 

1.9.2022. год. у 10.00 
часова 

5. 
Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње –ЗП 
„Електродистрибуција“ а.д. Пале 

2.9.2022. год. у 10.00 
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 до 15.8.2022. 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.  

Захтјеви за одобрење цијена и тарифа су 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, осим података који су заштићени 
клаузулом повјерљивости и пословне тајне. 

Заинтересована лица могу своје коментаре на поднесене захтјеве доставити у писаној 
форми на наведену адресу Регулаторне комисије најкасније до 10.9.2022. године.  

Регулаторна комисија, током провођења тарифног поступака, неће давати оцјену 
оправданости захтјева до доношења коначне одлуке по захтјевима о чему ће јавност бити 
благовремено обавијештена. 

 

Предсједник  
 

Владислав Владичић 


