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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-499-12/21-Р-60-477 
Датум: 28.12.2022. године  

                                                                                                                          

На основу одредби члана 29. тачка 1. и 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), 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 редовне надзорне провјере у привредном друштву 
Мјешовити Холдинг "ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на 
Требишњици" а.д. Требиње, Регулаторна комисија за енергетику Републике 
Српске, на 60. редовној сједници, одржаној 28. децембра 2022. године, донијела 
је 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере  
 

 
I НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Мјешовити Холдинг "ЕРС"- МП а.д. 
Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, кориснику 
дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, 
предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издате 
дозволе, по тачкама како слиједи: 
  

6.15.  Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције 
1. Корисник дозволе је обавезан доследно да примјењује Правилник о 

рачуноводственим политикама на билансне позиције  Резервисања 

за судске спорове. 

2. Корисник дозволе је обавезан доследно да примјењује Правилник о 

рачуноводственим политикама на билансне позиције Учешћа о 

капиталу о продаји удјела класификоване као финансијска 

имовина по фер вриједности кроз осталу свеобухватну добит. 

3. Унакрсно субенционисање на терет регулисане дјелатности за 

финансирање инвестиционих некретнина је забрањено према 

условима дозволе чл. 6.15. Раздвајање дјелатности и 

рачуноводствене евиденције и чланом 135. Закона о електричној 

енергији Републике Српске (Службени гласник Републике Српске 

број 68/20). 
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6.18. Финансијска стабилност и финансијске гаранције за пословање  

Привредно друштво је обавезно да редовно анализира и оцјењује свој 
финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности 
пословања, што представља трајну активност. 

 
6.19.  Фактурисање и наплата произведене електричне енергије   

1. Корисник дозволе обавезан је да достави детаљан преглед за 

претходне три године плаћених концесионих накнада (енергија и 

цијена) по основу одредбе Уговора о концесији за кориштење 

хидроенергетских објеката на ријеци Требишњици (Рјешење о 

додјели концесије за кориштење хидроенергетских објеката на ријеци 

Требишњици, "Службени гласник РС број 27/18"), у року од 30 дана. 

2. Корисник дозволе обавезан је да достави обрачуне по основу 

плаћених законских накнада за период 2019. – 2021. године у 

Републици Српској испостављен ЕП ХЗХБ за припадајућу енергију 

која је произведена у ПХЕ Чапљина у складу са чланом 4. Уговора о 

сарадњи број I-1046/19 од 15.02.2019. године, у року од 30 дана. 

 
6.32.  Извјештавање Регулаторне комисије  

Извјештавање Регулаторне комисије обављати према Правилнику о 
извјештавању и условима дозволе и у електронској форми, као трајну 
активност. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Мјешовити Холдинг "ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на 
Требишњици" а.д. Требиње је корисник дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије регистарски број 01-478-04-1/03-2/13 која је 
издата рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у 
тексту овога рјешења: Регулаторна комисија) број 01-478-11/13/Р-74-240 од 
12.12.2013. године.  

На основу одредбе члана 29. тaчка 3. Закона о електричној енергији и члана 63. 
став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 75/21), код корисника дозволе је дана 13, 14. и 15. октобра 2021. 
године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за 
надзорну провјеру, који је именован Рјешењем Регулаторне комисије број 01-
499-2/21 од 30.09.2021. године. У току спровођења надзора, чланови тима за 
надзорну провјеру су прегледом документације и њеним изузимањем, увидом у 
стање постројења и опреме, 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 надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на 
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давање коментара. У остављеном року корисник дозволе није доставио 
коментаре на Извјештај са надзорне провјере.  

На 60. редовној сједници одржаној 28.12.2022. године, а након што је размотен 
Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера, Регулаторна 
комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву.  

Бројчане ознаке тачака наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су 
бројчаним ознакама услова издате дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије. 

Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени 
гласник Републике Српске", број 49/09), те одредби 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 

 
 


