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  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-198-9/22/В-1-1 
Датум: 28.02.2023. године 
              
 
На основу одредбе члана 28. Закона о електричној енергији (Службени гласник 
Републике Српске, број 68/20), поступајући по службеној дужности у вези са датом 
сагласношћу на цјеновник нестандардних услуга оператора дистрибутивних 
система, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 1. ванредној 
сједници, одржаној, дана 28. фебруара 2023. године, у Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. У Рјешењу број 01-198-6/22/P-30-84 од 17.03.2022. године додаје се тачка 2. 
која гласи: 

 
''Обустава и прикључење електричне енергије на мјерном мјесту на 0,4 kV по 
захтјеву крајњег купца, из тачке 34 и 36 Цјеновника нестандардних услуга, 
бесплатна је једном у периоду од 12 мјесеци.''  

 
2. Ово рјешење објављује се у Службеном гласнику Републике Српске и на 

интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) је, поступајући по захтјевима оператора дистрибутивних 
система у Републици Српској, на 30. редовној сједници, одржаној 17. марта 2022. 
године, донијела рјешење број 01-198-6/22/P-30-84, којим је дата сагласност на 
Цјеновник нестандардних услуга (у даљем тексту: Цјеновник), а на основу одредбе 
члана 57. став (2) Закона о електричној енергији. 

Одредбама члана 28. став (1) тачка 18) Закона о електричној енергији, Регулаторна 
комисија је надлежна да врши надзор над примјеном тарифа, накнада и цијена 
утврђених у складу са законом, док су одредбама члана 27. и 29. истог закона 
прописане надлежности Регулаторне комисије да предузуима мјере и доноси 
одлуке, између осталог, у циљу постицања ефикасности, економичности и 
сигурности у коришћењу електричне енергије, те заштите крајњих купаца. 

На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 1. диспозитива 
овогарјешења. 

С обзиром да је рјешење, којим се даје сагласност на Цјеновник нестандардних 
услуга оператора дистрибутивног система у Републици Српској, од значаја за права 
и обавезе већег броја субјеката, односно учесника на електроенергетском тржишту 
у Републици Српској, те да је донесено у оквиру регулаторне надлежности, то се на 
основу одредбе члана 30. ставови 2. и 4. Закона о електричној енергији, ово 
рјешење објављује у ''Службеном гласнику Републике Српске'' и на интернет 
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страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, како је то утврђено 
у  тачки 2. диспозитива овог 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 рјешења. 

 

      Предсједник  
                                                                    

                                                                                                Владислав Владичић 


