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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

 
Број: 01-196-10/22/Р-37-173             
Датум: 09.06.2022. године 
 
 
На основу одредби члана 29. тачка 1. и тачка 3. 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) и члана 63. став 1. и члана 64. тачка а. 
Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 
75/21), након извршене ванредне надзорне провјере у привредном друштву 
Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. 
Бијељина, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 37. 
редовној сједници, одржаној 9. јуна 2022. године, у Требињу, донијела је 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере 

 
 

I  НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, кориснику дозволе за 
обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, предузимање 
сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издате дозволе, по 
тачкама како слиједи: 
 
Тачка 6.1. Придржавање закона и прописа 
 
Мјере и препоруке:  
Корисник дозволе је дужан да планира и набавља електричну енергију за 
покривање дистрибутивних губитака у складу са транспарентним, 
недискриминаторским и тржишним принципима (члан 52. тачка 17. Закона о 
електричној енергији). 
 
Тачка 6.24. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције 
 
Мјере и препоруке:  

 Корисник дозволе дужан је да у потпуности спроведе поступак 

раздвајања дјелатности (правно и функционално) дистрибуције и 

управљања дистрибутивним системом од дјелатности производње 

електричне енергије у МХЕ “Тишча“ и МХЕ “Власеница“, у складу са 

законом, у року од 60 дана и о томе обавијести Регулаторну комисију. 
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 Обезбиједити независност ОДС-а у односу на друге дјелатности које 

нису повезане са дистрибуцијом и управљањем дистрибутивним 

системом, да би се избјегло унакрсно субвенционисање тих 

дјелатности, у складу са законом, трајна активност. 

 
II  Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се 
на интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, је 
корисник дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне 
енергије, коју је Регулаторна комисија издала рјешењем број: 01-425-14/14/Р-
99-352 од 26.12.2014. године, на период важења од десет година, почев од 
28.12.2014. године.  

МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина је 
електроенергетски субјекат који обавља дјелатност дистрибуције електричне 
енергије и управљања дистрибутивним системом, а до 31.12.2021. године је 
обављао и дјелатност производње електричне енергије у Малој 
хидроелектрани "Тишча" и у Малој хидроелектрани "Власеница". У складу са 
одредбом члана 140. став 1. Закона о електричној енергији, МХ "ЕРС" - МП 
а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина је као 
електроенергетски субјект који обавља дјелатност дистрибуције електричне 
енергије и управљања дистрибутивним системом, дјелатност снабдијевања 
електричном енергијом и дјелатност производње електричне енергије, био 
дужан да изврши правно и функционално раздвајање дјелатности 
дистрибуције електричне енергије од дјелатности снабдијевања електричном 
енергијом и дјелатности производње електричне енергије у року од годину 
дана од дана ступања на снагу Закона о електричној енергији, односно до 
31.12.2021. године. Одредбом члана 140. став 3. Закона о електричној 
енергији, прописано је да, уколико електроенергетски субјекат из члана 140. 
став 1. овог закона не изврши раздвајање у року од годину дана од дана 
његовог ступања на снагу, 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. Имајући у виду да је Закон о електричној енергији 
ступио на снагу 01.01.2021. године, раздвајање енергетских дјелатности у 
смислу наведених одредби овог закона требало је бити извршено најкасније 
до 31.12.2021. године. Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП 
"Електро-Бијељина" а.д. Бијељина престала је да важи, од 01.04.2021. године, 
издата дозвола за обављање дјелатности снабдијевања крајњих купаца 
електричном енергијом и ово друштво од тог датума не обавља ту дјелатност. 

Међутим, како до 31. децембра 2021. године није извршено раздвајање 
дјелатности дистрибуције од дјелатности производње електричне енергије, то 
је МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, као 
оператеру дистрибутивног система, у складу са одредбом члана 140. став 3. 
Закона о електричној енергији, престала да важи дозвола за обављање 
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дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани 
"Тишча".  

У складу са одредбама члана 29. тaчка 3. Закона о електричној енергији и 
члана 63. став 1. Правилника о издавању дозвола, код корисника дозволe је 
дана 22. марта 2022. године обављена ванредна надзорна провјера од стране 
чланова тима за надзорну провјеру који је именован Рјешењем Регулаторне 
комисије број 01-196-2/22 од 09.03.2022. године.  

Предмет ванредне надзорне провјере је била провјера испуњености услова 
дозволе из тачке 6.1. Придржавање закона и прописа и тачке 6.25. Раздвајање 
дјелатности и рачуноводствене евиденције у вези са примјеном одредбе 
члана 140. став 1. Закона о електричној енергији.  

У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су, прегледом 
документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица 
корисника дозвола, вршили провјеру усаглашености стварног стања са 
условима издате дозволе. 

Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у 
Извјештају са ванредне надзорне провјере, који је, дана 20. маја 2022. године,  
достављен кориснику дозволе и коме је остављена могућност подношења 
коментара у писаној форми.  

Корисник дозволе је, дана 27.05.2022. године, путем електронске поште, 
обавијестио Регулаторну комисију да нема примједби на Извјештај са 
ванредне надзорне провјере. 

На 37. редовној сједници одржаној 9. јуна 2022. године, а након што је 
размотрила Извјештај са ванредне надзорне провјере са приједлогом мјера, 
Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у 
диспозитиву.  

Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су 
бројчаним ознакама услова издате дозволе. 

 
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 
 
 


