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На основу члана 14. Правилника о јавном разматрању и рјешавању спорова 

(Службени гласник Републике Српске, број 74/21) након одржане опште расправе у 

Требињу и прикупљених коментара водитељ поступка у сарадњи са секретаром 

подноси Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске овај ИЗВЈЕШТАЈ са 

опште расправе у поступку јавног разматрања акта који је предмет расправе. 

 
 

 

 

 

 



I. УВОД 
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) на 55. редовној сједници одржаној 10. новембра 2022. 
године је утврдила Нацрт правилника о измјенама и допунама Правилника о 
методологији за утврђивање цијене јавног и резервног снабдијевања 
електричном енергијом (у даљем тексту: Правилник). 

Овим Правилником се уређују: 

а) начин утврђивања цијене услуге јавног снабдијевања; 
б) начин набавке електричне енергије потребне за јавно снабдијевање и 

начин утврђивања цијене електричне енергије за јавно снабдијевање; 
в) начин утврђивања тарифних ставова за јавно снабдијевање; 
г) поступaк одобравање цијена и тарифних ставова за јавно 

снабдијевање; 
д) начин утврђивања цијене електричне енергије за резервно 

снабдијевање и 
е) начин утврђивања тарифних ставова за резервно снабдијевање. 

Разлог за израду овог Правилника је заштита крајњих купаца који имају право 

на јавно снабдијевање, у прелазном периоду и у условима значајних промјена 

на тржишту електричне енергије, а са циљем ублажавања негативних ефеката 

промјене цијена електричне енергије на крајњег купца. 

II. ПРАВНИ ОСНОВ  

Регулаторна комисија је утврдила Нацрт правилника о измјенама и допунама 
Правилника о методологији за утврђивање цијене јавног и резервног 
снабдијевања електричном енергијом на основу овлашћења из одредби Закона 
и Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени 
гласник Републике Српске, 59/21). Члан 28. тачка 13. и тачка 15. Закона 
прописује да је надлежност Регулаторне комисије доношење методологије за 
утврђивање цијена јавног снабдијевања и доношење методологије за 
утврђивање цијене резервног снабдијевања.  

III. ЗАКЉУЧАК О ОДРЖАВАЊУ ОПШТЕ РАСПРАВЕ 
 
На основу одредби члана 15. став 1. и члана 20. Статута Регулаторне комисије 
за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 
59/21), члана 38. став 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 4. 
Правилника о јавном разматрању и поступку рјешавања спорова (Службени 
гласник Републике Српске, број 70/10 и 7/19), Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 10. новембра 
2022. године, у Требињу, донијела је Закључак о одржавању опште расправе (у 
даљем тексту: Закључак). 

Циљ јавног разматрања Нацрта правилника о измјенама и допунама 
Правилника о методологији за утврђивање цијене јавног и резервног 



снабдијевања електричном енергијом из тачке I овог закључка је да се 
заинтересованим лицима и јавности омогући да изнесу усмене коментаре на 
расправи или поднесу коментаре у писаној форми на нацрт Правилника. 

Закључком је утврђено да ће Регулаторна комисија одржати једну општу 
расправу у  Требињу, дана 18. новембра 2022. године са почетком у 13.00 
часова у сједишту Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, 
Јелене Анжујске број 7 . 

Закључком је утврђено да Регулаторна комисија објављује обавјештење за 
јавност о мјесту и термину одржавања општих расправа у једном писаном 
медију и на интернет страници Регулаторне комисије, те позива 
заинтересована лица да учествују на расправи и/или доставе своје коментаре у 
писаној форми на Нацрт правилника, најкасније до 22. новембра 2022. године, 
на начин прописан у обавјештењу за јавност. 

За водитеља поступка опште расправе именована је Нада Ћеранић, шеф 
сектора за тарифе и тржиште, а за замјеника водитеља поступка именована је 
Тања Вуковић, тарифни аналитичар за снабдијевање електричном енергијом. 

IV. ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ  

Регулаторна комисија је објавила Обавјештење за јавност о мјесту и термину 
одржавања опште расправе на интернет страници Регулаторне комисије и на 
тај начин позвала заинтересована лица да учествују на расправи или доставе 
своје коментаре у писаној форми и на начин прописан у обавјештењу за 
јавност.  

V. ОПШТА РАСПРАВА  

У складу са планом о одржавању опште расправе који је утврђен у Закључку, 
дана 18. новембра 2022. године у Требињу са почетком у 13.00 часова у 
сједишту Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, Краљице 
Јелене Анжујске 7, одржана је општа расправа. Расправи су присуствовали 
испред Регулаторне комисије: 

- Нада Ћеранић, водитељ поступка, 
- Тања Вуковић, замјеник водитеља поступка, 
- Слободан Пендо, инжењер за тарифе, специјалиста за 

електроенергетске системе, 
- Гордана Зеленовић, тарифни аналитичар за дистрибуцију, 
- Момчило Милошевић, ревизор, 
- Милан Ковачина, шеф сектора за правне послове и 
- Петар Мунишић, члан Регулаторне комисије. 

Као заинтересована лица расправи су присуствовали представници: МХ ЕРС 
МП а.д. Требиње – Служба за односе са регулаторима и међусобне економске 
односе и МХ ЕРС МП а.д. Требиње - Дирекција за јавно снабдијевање. Списак 
присутних је у прилогу овог извјештаја. 

Нада Ћеранић, водитељ поступка, отворила је Општу расправу и упознала 
присутне са информацијама процедуралног карактера, а које се тичу поступка  
расправе, начина изношења примједби, коментара и сугестија на акт који је 
предмет расправе, те израде овог извјештаја. Водитељ поступка је појаснила да 



ће након окончања поступка и комплетирања коментара сачинити извјештај који 
ће да садржи образложења, оцјену коментара и препоруку Регулаторној 
комисији. Тако припремљен извјештај чини основ за разматрање Правилника на 
редовној сједници Регулаторне комисије.  

Присутни нису изнијели примједбе, коментаре, и није било конкретних 
приједлога на нацрт Правилника.  

Општа расправа је закључена у 13.30 часова. 

 

Прилози извјештају: 

 
Прилог 1: Копија списка присутних на општој расправи; 
 

 
 
                                                                                                                                                                          
Водитељ поступка                                                     Замјеник водитеља поступка 
            
                                                                                                   
    Нада Ћеранић                                                                   Тања Вуковић 
 
 
                                                                                                    
                                                                                                     Секретар  
 

                                                                                                 Александар Јегдић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требиње, 25. новембар 2022. године 
 
 
 


