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Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње  
- ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње 

 
Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње  
- ЗП "Електро Добој" а.д. Добој 
 
Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње  
- ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина   
 
Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње  
- ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука 
 
Мјешовити холдинг "ЕРС"- МП а.д. Требиње  
- ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале  
 
 

Предмет:  Разврставање купаца у тарифне групе 

С обзиром на надлежност оператора дистрибутивног система да у складу са 
Законом: 

планира потребе за електричном енергијом и израђује биланс потрошње 
електричне енергије и снаге у дистрибутивном систему, 

предузима мјере да би омогућио корисницима система кратке и садржајне 
контролне листе са практичним информацијама које се односе на њихова 
права, 

те да, у складу са Тарифним системом, сврстава купце у категорије 
потрошње и тарифне групе потребно је да предузмете сљедеће активности: 

1) када су у питању крајњи купци из категорије остале потрошње на ниском 

напону којима се обрачунска снага  не утврђује мјерењем: 

 направите анализе потрошње купаца који су разврстани у 2, 3, 6. и 7. 

тарифну групу и у случају да имају изузетно малу потрошњу размотрите 

могућност њиховог пребацивања у 1. тарифну групу код које се 

обрачунска снага утврђује мјерењем,  

 обавијестите тако идентификоване купце о могућностима промјене 

тарифне групе, уз јасно презентовање предности и недостатака таквог 

избора, односно уз указивање на трошкове које ће им проузроковати 

ангажовање снаге веће од уобичајеног; 

 купцима распоређеним у 2, 3, 6 или 7. тарифну групу, а којима се 

претходно електрична енергија обрачунавала по цијенама за категорију 
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домаћинства и који искажу спремност за прелазак у 1. тарифну групу 

приоритетно омогућите уградњу одговарајућег мјерног уређаја. 

2) када су у питању крајњи купци из категорије остале потрошње на ниском 

напону којима се обрачунска снага утврђује мјерењем, на захтјев крајњег 

купца, анализирате његов дијаграм потрошње и пружате савјете о 

могућем смањењу вршног оптерећења, односно обрачунске снаге, 

а у циљу смањења трошкова обрачунске снаге за купце и реалног 
планирања потребне снаге и енергије за електродистрибутивни систем. 

 
 
С поштовањем, 

 
 Предсједник 

 
 

 

 

Владислав Владичић 
 

 
 


