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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-584-2/21/Р-20-413 
Датум: 02.12.2021. године  

 
 
На основу одредби члана 28. тачка 3. Закона о електричној енергији ("Службени 
гласник Републике Српске", број 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) и члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), 
одлучујући о захтјеву Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електродистрибуција" а.д. Пале, за издавање дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије у Хидроелектрани "Богатићи Нова", Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске је, на 20. редовној сједници, одржаној 
02.12.2020. године, у Требињу, донијела сљедеће: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

ОДБИЈА СЕ Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње 
електричне енергије у Хидроелектрани "Богатићи Нова", подносиоца Мјешовити 
холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале, број              
06-21809/21 од 09.11.2021. године, као неоснован. 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале 
(у даљем тексту: подносилац захтјева), поднио је Регулаторној комисији за 
енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев, број 
06-21809/21 од 09.11.2021. године, за издавање дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије, односно продужење дозволе за обаваљање 
дјелатности производње електричне енергије у Хидроелектрани "Богатићи Нова". 
Захтјев је у Регулаторној комисији заведен 12.11.2021. године под бројем                     
01-584-1/21.  

Подносилац захтјева је корисник дозволе за обављање дјелатности производње 
електричне енергије у Хидроелектрани "Богатићи Нова", која је издата Рјешењем 
Регулаторне комисије број: 01-358-10/20/Р-161-300 од 03.12.2020. године на период 
важења до 31.12.2021. године.  

Уз захтјев, подносилац је навео да је, у циљу испуњења обавеза утврђених 
Законом о електричној енергији у погледу раздвајања дјелатности, отпочео 
активности оснивања новог привредног друштва у коме би обављао дјелатност 
производње електричне енергије у Хидроелектрани "Богатићи Нова" и у Малој 
хидроелектрани "Месићи - Нова", али да те активности није окончао.  

Међутим, одредбом члана 140. став 1. Закона о електричној енергији, прописано је 
да је електроенергетски субјекат који на дан ступања на снагу овог закона обавља 



Ул. Краљице Јелене Анжујске бр. 7; тел: +387 (0)59 272 400; факс: 272 430; www.reers.ba;  
e-пошта: regulator@reers.ba; Рачун број: 5550090026695723 код Нове банке АД Бања Лука  

2 

дјелатности дистрибуције и дјелатности снабдијевања тарифних купаца, односно  
производње електричне енергије, дужан да изврши правно и функционално 
раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије, од свих других 
електроенергетских дјелатности, односно од дјелатности снабдијевања и 
дјелатности производње електричне енергије, у року од годину дана од дана 
ступања на снагу овог закона. Надаље, одредбом члана 140. став 3. истог закона 
прописано је да, уколико електроенергетски субјекат из члана 140. став 1. овог 
закона не изврши раздвајање у року од годину дана од дана ступања на снагу овог 
закона, том субјекту престају да важе дозволе за снабдијевање тарифних купаца 
и/или производње електричне енергије и може наставити да обавља искључиво 
дјелатност дистрибуције и управљања дистрибутивним системом у складу са овим 
законом.  Имајући у виду чињеницу да је Закон о електричној енергији ступио на 
снагу 01.01.2021. године, то значи да се раздвајање енергетских дјелатности у 
смислу наведених одредби овога закона мора извршити до 31.12.2021. године. 

Имајући у виду поднијети захтјев и одредбу члана 140. став 3. Закона о електричној 
енергији, према којој од 01.01.2022. године подносилац захтјева може обављати 
само дјелатност дистрибуције и управљања дистрибутивним системом, то је 
Регулаторна комисија на 20. редовној сједници одржаној 02.12.2021. године 
одлучила као у диспозитиву овог рјешења.  

Након што се изврши раздвајање дјелатности у складу са одредбом члана 140. 
став 1. Закона о електричној енергији, субјект који ће обављати дјелатност 
производње електричне енергије, обавезан је да, без одлагања, поднесе захтјев за 
издавање дозволе и прибави дозволу за обављање дјелатности производње 
електричне енергије од Регулаторне комисије.  

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). 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења може се покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема 
закључка.  

 
 

Доставити:                                                                                         Предсједник 
                                                                                                                                                                                              

- подносилац захтјева;                                                             Владислав Владичић                                           
- интернет страница;  
- а/а.  
 


