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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

 
Број: 01-364-1/20/Р-153-226                                                                                                
Датум: 17.09.2020. године      
 
На основу одредби члана 51. став 1. алинеја 1. и члана 53. Закона о 
електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске" број 8/08, 34/09, 
92/09 и 1/11), члана 112. и 208. Закона о општем управном поступку 
(Службени гласник Републике српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 
18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 6/10 и 107/19), члана 33. став 1. 
тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 60. 
Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске" број 
7/19), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 153. редовној 
сједници, одржаној 17.09.2020. године, у Требињу, донијела је  
 

 
З А К Љ У Ч А К 

о покретању поступка измјене Дозвола за oбављање дјелатности 
снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом 

 
 
I  

ПОКРЕЋE СЕ поступак измјена Дозвола за oбављање дјелатности 

снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом у погледу периода 
важења дозвола, а које су издате рјешењима Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске, како слиједи: 

 Рјешење број 01-445-9/17/Р-65-288 од 22.12.2017. године привредном 
друштву Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - 
Матично предузеће акционарско друштво Требиње Зависно 
електродистрибутивно предузеће "Електро-Бијељина" акционарско 
друштво Бијељина,  

 Рјешење број 01-446-10/17/Р-65-287 од 22.12.2017. године 
привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно 
предузеће "ЕЛЕКТРО ДОБОЈ" акционарско друштво Добој,  

 Рјешење број 01-440-12/17/Р-65-290 од 22.12.2017. године 
привредном друштву Мјешовити холдинг "Електропривреда 
Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно 
предузеће "Електро-Херцеговина" акционарско друштво Требиње,  

 Рјешење број 01-444-10/17/Р-65-286 од 22.12.2017. године 
привредном друштву Мјешовити холдинг "Електропривреда 
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Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно 
предузеће "Електрокрајина" акционарско друштво Бања Лука и  

 Рјешење број 01-441-10/17/Р-65-289 од 22.12.2017. године 
привредном друштву Мјешовити холдинг "Електропривреда 
Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно 
предузеће "Електродистрибуција" акционарско друштво Пале. 

II 

У овом поступку неће се проводити јавна расправа, а о покретању овог 
поступка, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске објављује 
обавјештење за јавност у једним дневним новинама и на интернет страници 
Регулаторне комисије. 

III 

Корисници дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних 
купаца електричном енергијом и заинтересована лица могу доставити своје 
коментаре у писаној форми, најкасније до 29.09.2020. године, на начин 
прописан у Oбавјештењу за јавност.  

Заинтересованом лицу којe докаже постојање посебног права или правног 
интереса да учествујe у поступку измјене дозвола, Регулаторна комисија 
може одобрити учешће у поступку, на његов образложен захтјев.   

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет 
страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске. 

  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредна друштва, Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике 
Српске" - Матично предузеће акционарско друштво Требиње Зависно 
електродистрибутивно предузеће "Електро-Бијељина" акционарско друштво 
Бијељина, Мјешовити холдинг "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" 
Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "ЕЛЕКТРО ДОБОЈ" 
акционарско друштво Добој, Мјешовити холдинг "Електропривреда 
Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће 
"Електро-Херцеговина" акционарско друштво Требиње, Мјешовити холдинг 
"Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - 
Зависно предузеће "Електрокрајина" акционарско друштво Бања Лука и 
Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електродистрибуција" 
акционарско друштво Пале су корисници Дозвола за обављање дјелатности 
снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, које су издате 
Рјешењима Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем 
тексту: Регулаторна комисија) број 01-445-9/17/Р-65-288, 01-446-10/17/Р-65-
287, 01-440-12/17/Р-65-290, 01-444-10/17/Р-65-286 и 01-441-10/17/Р-65-289 од 
22.12.2017. године на период важења од три године, односно до 28.12.2020. 
године. 
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Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца се, у 
складу са прописима, издаје на период до пет година. Важеће дозволе за 
обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца издате су на период 
важења од три године, рачунајући да ће у том периоду доћи до измјене 
примарне легислативе, што би условило провођење поступака по издатим 
дозволама. Међутим, Народна скупштина Републике Српске је донијела нови 
Закон о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 
68/20) који ступа на снагу 01.01.2021. године, а наведене дозволе за 
обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном 
енергијом престају да важе 28.12.2020. године. Такође, у циљу обезбјеђења 
правног континуитета, неопходно је имати у виду да је чланом 134. став 1. 
новог Закона о електричној енергији дефинисано да дозволе за 
снабдијевање тарифних купаца које су издате до дана ступања на снагу овог 
закона важе до именовања јавног снабдјевача, а најдуже годину дана од 
дана његовог ступања на снагу. 

Одредбом члана 60. став 1. Правилника  о издавању дозвола, у даљем 
тексту: Правилник, прописано је да се измјене и допуне дозволе врше на 
захтјев корисника дозволе или на иницијативу Регулаторне комисије. Ставом 
2. истог члана наведено је да се приједлог подноси у писаној форми уз 
одговарајуће доказе, који могу обухватити: 

а) „законске оквире, судске одлуке, уговоре или неке друге догађаје који 
суштински утичу на обављање дјелатности“ и 

г) „случај да Регулаторна комисија може започети процедуру измјене или 
допуне дозволе како би одговорила на промјене у законској или властитој 
регулативи, као и промјене услова да би се заштитио општи јавни 
интерес.“  

Имајући у виду наведено чињенично стање, а на основу одредбе члана 60. 
став 1. и 2. Правилника, у циљу провођења поступака на ефикасан и 
економичан начин, Регулаторна комисија је одлучила да на властиту 
иницијативу покрене поступке измјена издатих дозвола за обављање 
дјелатности снабдијевања тарифних купаца само у погледу периода важења 
дозвола, у складу са одредбама важећег Закона о електричној енергији 
("Службени гласник Републике Српске" број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), како је 
наведено тачком 1. диспозитива овог закључка.   

С обзиром да Регулаторна комисија у овом случају располаже са довољно 
чињеница и података на основу којих се може утврдити стање ствари и без 
посебног саслушања корисника дозволе, овај поступак ће се провести без 
одржавања јавне расправе, у складу са одредбом члана 65. став 2. 
Правилника, уз објављивање обавјештења за јавност, како је одлучено у 
тачки 2. и 3. диспозитива овог закључка. 

Тачка 4. диспозитива овог закључка, с обзиром на објављивање на интернет 
страници Регулаторне комисије, заснива се на одредби члана 20. став 3. 
алинеја 4. и члана 20. став 5. Статута Регулаторне комисије. 

 
 
                                                                                                      Предсједник                                                                                                 
 
                                                                                               Владислав Владичић 


