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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-246-4/21/P-1-193                                                                                                                                       
Датум: 20.05.2021. године   
                                                                                                                      
 
 
На основу одредби члана 28. тачка 2. Закона о електричној енергији (''Службени 
гласник Републике Српске'', 68/20),  члана 190. став 1. и 2. Закона о општем 
управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07, 50/10 
и 66/18),  члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10), 
члана 68. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 7/19) и члана 67. Правилника о јавним расправама и рјешавању 
спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10 и 7/19), 
поступајући по пријави групе грађана насеља Равни, општина Гацко, Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске, на 1. редовној сједници, одржаној 
20.05.2021. године, у Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње, ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, да изгради 
електродистрибутивну мрежу на подручју насеља Равни, општина Гацко до 
краја 2022. године, те да у овом року обавијести Регулаторну комисију о 
извршењу овога рјешења.  

2. Ово рјешење је коначно и објављује се на огласној табли и интернет 
страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 19.03.2021. године Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је захтјев групе грађана насеља 
Равни, општина Гацко за реконструкцију електродистрибутивне мреже у насељу 
Равни од 15.03.2021. године. У захтјеву је наведено да је у овом насељу, прије 
рата из 1991. године, била изграђена електродистрибутивна мрежа, са које се 
напајало 20-так домаћинстава. У току рата мрежа је девастирана, тако да сада 
нема напајања електричном енергијом у овом мјесту. У посљедње вријеме се, 
услијед поправке и изградње нових објеката, појавила потреба за електричном 
енергијом. У захтјеву је наведено да се група грађана насеља Равни усмено и у 
писменој форми више пута обраћала Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње, ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, као овлашћеном дистрибутеру 
(у даљем тексту: дистрибутер) за реконструкцију електродистрибутивне мреже на 
овом подручју, од којих је посљедњи захтјев у писменој форми упућен 05.02.2021. 
године, али до сада дистрибутер није предузимао конкретне активности на 
реконстукцији мреже.  
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По овом поднеску је поступљено као по пријави о кршењу прописа и услова 
дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, па је у 
смислу одредбе члана 28. тачка 2. Закона о електричној енергији, члана 68. став 1. 
Правилника о издавању дозвола и члана 67. Правилника о јавним расправама и 
рјешавању спорова и жалби, актом број 01-246-2/21 од 25.03.2021. године, од 
дистрибутера затражено изјашњење о наводима из поднеска и достављање 
расположиве документације.  

Дана 19.04.2021. године дистрибутер је доставио изјашњење са прилозима, те 
потврдио да је на подручју насеља Равни, општина Гацко прије 1991. године 
постојала електродистрибутивна мрежа, која је током рата девастирана и 
уништена. Дистрибутер је од 2010. године предузимао активности на обнови 
електродистрибутивне мреже у повратничким насељима, те навео да је 
обновљена мрежа у већини таквих насеља, да дистрибутер учествује у обнови 
мреже у складу са Меморандумом о разумијевању и сарадњи у електрификацији 
локација повратника, према којему имају обавезе и други субјекти укуључујући и 
јавне институције, као и локалну заједницу. И у овом случају дистрибутер ће о 
свом трошку извести електромонтажерске радове и потребна испитивања, у циљу 
обнове електродистрибутивне мреже на локалитету насеља Равни, с тим да се у 
складу са Меморандумом обезбиједи потребан електроматеријал и опрема. Уз 
изјашњење је достављена расположива документација. 

Након разматрања захтјева, изјашњења дистрибутера, као и прикупљене 
документације, утврђено је да је на подручју мјеста Равни, општина Гацко прије 
1991. године постојала електродистрибутивна мрежа са које је ово насеље 
напајано електричном енергијом, те да је у току рата 1991. – 1995. године 
електродистрибутивна мрежа на овом подручју девастирана и уништена. У 
периоду након рата отпочела је изградња и обнова објеката у овом насељу, тако 
да постоји потреба за електричном енергијом, односно за прикључењем објеката у 
овом насељу на електродистрибутивну мрежу. Надаље је утврђено да је у току 
2005. године закључен „Споразум о поновном прикључењу стамбених објеката 
повратника на електродистрибутивну мрежу у Бих“ (у даљем тексту: Споразум), 
који је потписан од стране надлежних министарстава у БиХ, ФБиХ и Републици 
Српској и Електропривреда у ФБиХ и Републици Српској, те да је у току 2016. 
године закључен и „Меморандум о разумијевању и сарадњи у електрификацији 
локација повратника“ (у даљем тексту: Меморандум), који је такђе потписан од 
стране надлежних министарстава у БиХ, ФБиХ и Републици Српској и 
Електропривреда у ФБиХ и Републици Српској. 

Дакле, неспорно је да постоји потреба за реконструкцијом и обновом 
електродистрибутивне мреже на подручју насеља Равни и да су Споразумом и 
Меморандумом уређени односи око учешћа у реализацији таквих активности,  
између више институција и субјеката, укључујући и донаторе. Такође није спорно 
да дистрибутер може захтјевати извршење обавеза и од других субјеката, који су 
те обавезе преузели овим споразумима, али се крајњи циљ, због чега су 
споразуми и закључени не могу учинити неизвјесним. 

Наиме, одредбом члана 47. Закона о електричној енергији је прописано да у циљу 
несметаног функционисања тржишта електричне енергије на територији 
Републике Српске дистрибутивна мрежа мора бити доступна свим корисницима на 
регулисан, транспарентан и недискриминаторски начин, у складу са овим законом. 
Одредбом члана 49. став 1. истога закона је прописано да је за управљање, 
одржавање и развој дистрибутивног система, на одређеном географском подручју 
одговоран оператер дистрибутивног система. Имајући у виду значај ових законских 
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одредби, активности дистрибутера на одржавању и развоју дистрибутивног 
система, не могу се довести у питање закљученим споразумима. Према томе, 
дистрибутер може захтијевати извршење закључених споразума и од других 
субјеката у оваквим случајевима, као и учешће у трошковима у виду донација, што 
подразумијева и донације заинтересованих лица, укључујући и извођење 
одређених радова и слично. Међутим, уколико постоје потешкоће у извршењу, 
споразумом преузетих обавеза, то дистрибутера не ослобађа обавеза и 
одговорности прописаних одредбама члана 47. и 49. став. 1. Закона о електричној 
енергији. Испуњење прописаних обавеза, као што је развој и функционисање 
дистрибутивне мреже, односно обављање дистрибутивне дјелатности, као 
дјелатности од општег интереса у смислу одредбе члана 11. став 1. Закона о 
енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), не могу се довести 
у питање због финансијских средстава, која се могу обезбиједити у посебним 
пoступцима. 

Имајући у виду чињенице да је протекло више година од завршетка рата и 
закључења споразума у циљу електрификације повратничких насеља, висину 
потребног улагања у овом случају, као и законом прописане обавезе 
дистрибутера, утврђено је да се уз све постојеће обавезе и редовно 
функционисање дистрибутера, дистрибутивна мрежа на овом подручју може 
изградити до краја 2022. године.  

С обзиром на наведени чињенични и правни основ, неопходно је било у овом 
случају наложити дистрибутеру да изгради електродистрибутивну мрежу на 
подручју насеља Равни, општина Гацко до краја 2022. године, те да у овом року 
обавијести Регулаторну комисију о извршењу овога рјешења, како је и одлучено у 
тачки 1. диспозитива овога рјешења.   

Тачка 2. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став 1. Закона 
о енергетици, с обзиром на коначност и одредби члана 20. став 3. алинеја 3. 
Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, с обзиром на 
објављивање.  

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став 2. Закона о 
енергетици и члана 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 


