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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-202-11/19/Р-117-167   
Датум: 11.07.2019. године                                                           
 
На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 1. Закона о електричној енергији 
("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. 
став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - 
Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. 
став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. 
Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени 
гласник Републике Српске", број 70/10 и 7/19), у скраћеном поступку рјешавања 
спора по захтјеву Милошевић Велибора из Братунца, заступаног од стране др 
Предрага Бароша, адвоката из Бање Луке, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - 
ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, у вези са правом на напајање 
електричном енергијом, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, 
на 117. редовној сједници, одржаној 11.07.2019. године, у Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. УСВАЈА СЕ захтјев Милошевић Велибора из Братунца од 11.04.2019. 
године, којим тражи право на напајање електричном енергијом на мјерном 
мјесту ЕД број 0042010300219005, у улици Цара Лазара бб у Братунцу, те 
се НАЛАЖЕ МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. 
Бијељина, да без одлагања изврши прикључење овог мјерног мјеста на 
електродистрибутивну мрежу. 

2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Дана 11.04.2019. године, од стране Републичке управе за инспекцијске послове, 
Сектор тржишне инспекције – одјељење Бијељина, Регулаторној комисији за 
енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), као 
стварно надлежном органу, достављен је захтјев за рјешавање спора Милошевић 
Велибора из Братунца (у даљем тексту: подносилац захтјева), против МХ "ЕРС" - 
МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина (у даљем тексту: 
противна страна), у вези са правом на напајање електричном енергијом. 
Подносилац захтјева, који је у овом поступку заступан од стране др Предрага 
Бароша, адвоката из Бање Луке, обратио се и непосредно Регулаторној комисији 
дана 14.05.2019. године са истим захтјевом. У свом захтјеву подносилац је 
приговорио на обуставу испоруке електричне енергије од 05.03.2019. године, која 
је извршена на мјерном мјесту ЕД број 000042010300219005, које се налази у 
објекту у улици Цара Лазара бб у Братунцу, а који подносилац захтјева користи. 
Даље је наведено да је противна страна неосновано извршила обуставу испоруке 
електричне енергије на захтјев Неђељка Бандуке, који није власник, нити 
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посједник наведеног објекта и поред тога што је подносилац захтјева имао 
закључен уговор о снабдијевању. Подносилац захтјева је навео да је Неђељко 
Бандука регистрован као крајњи купцац, након што је противној страни доставио 
Пресуду Врховног суда Републике Српске од 09.11.2017. године и Рјешење 
РУГИП од 07.02.2018. године. Међутим, даље је указао и да наведеном пресудом 
Врховног суда Републике Српске није установљено никаво право Неђељку 
Бандуки, као и да је Рјешење РУГИП од 07.02.2018. године поништено Рјешењем 
другостепеног органа дана 25.12.2018. године, а што је било познато и противној 
страни. Даље је указано да је подносилац захтјева изградио и опремио објекат у 
коме се налази предметно мјерно мјесто, да је редовно измиривао обавезе за 
испоручену електричну енергију, те да је он још увијек посједник објекта. Такође, 
подносилац захтјева је навео да му је искључењем електричне енергије 
причињена и материјална штета. С обзиром на наводе из захтјева и 
документацију коју је приложио, подносилац тражи да се поново успостави 
напајање електричном енергијом на предметном мјерном мјесту. 

Противна страна је, на захтјев Регулаторне комисије, доставила изјашњење о 
захтјеву подносиоца, дана 07.06.2019. године, у коме је наведено да је на мјерном 
мјесту ЕД број 0042010300219005, које се налази у објекту у улици Цара Лазара 
бб у Братунцу, као крајњи купац регистрован Неђељко Бандука из Братунца, а на 
основу његовог захтјева од 11.02.2019. године. До тада је на мјерном мјесту био 
регистрован подносилац захтјева, који је од 10.01.2014. године имао закључен 
уговор о снабдијевању. Како противна страна наводи, промјена крајњег купца је 
извршена након што је Неђељко Бандука доставио валидну документацију и то 
Пресуду Врховног суда Републике Српске број 82 0 П 013468 17 Рев од 
09.11.2017. године и Рјешење РУГИП број 21.14-952.1-37/2918 од 07.02.2018. 
године, на основу кога је Неђељко Бандука уписан као корисник земљишта и 
објекта са наведеним мјерним мјестом. Даље је наведено да је након тога 
закључен уговор о снабдијевању са Неђељком Бандуком, те је на његов захтјев, 
дана 05.03.2019. године, извршена и обустава испоруке електричне енергије 
мјерном мјесту ЕД број 0042010300219005. У изјашњењу се наводи да је 
подносилац захтјева поднио приговор на промјену крајњег купца и искључење 
електричне енергије, али да је приговор одбијен и поред тога што је подносилац 
редовно измиривао обавезе за испоручену електричну енергију. Противна страна 
страна је истакла да је промјена крајњег купца и искључење на мјерном мјесту 
извршено у складу са прописима, те предлаже да се захтјев подносиоца одбије 
као неоснован. 

Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на 
основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети 
праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и 
извођења доказа, те је, на 115. редовној сједници, одржаној 20.06.2019. године, 
донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На 
истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у 
овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је 
остављена могућност да странке у року од осам дана доставе коментара на 
наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије 
објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са 
могућношћу подношења коментара. У остављеном року подносилац захтјева је 
доставио коментаре на нацрт рјешења и закључак о рјешавању спора у 
скраћеном поступку, у којима нису достављене примједбе на достављене акте, те 
је изражена сагласност са истима. 
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У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију, коју 
су странке приложиле и то: Акт „Пријaва незаконитог поступања“ 19.03.2019. 
године, Захтјев за рјешавање спора од 14.03.2019. године, Пуномоћ од 
13.03.2019. године, Изјашњење противне стране број 2210-2/19 од 04.06.2019. 
године, Уговор о снабдијевању број 708/09-25-1144 од 10.01.2014. године, 
Пресуду број 82 0 П 013468 17 Рев од 19.11.2017. године, Жалбу од 17.09.2018. 
године, Рјешење о проведеној промјени број 21-14-952.1-37/2018 од 07.02.2018. 
године, Захтјев за измјену матичних података од 11.02.2019. године, Уговор о 
јавном снабдијевању електричном енергијом број 04/19-52 од 11.02.2019. године, 
Захтјев за одјаву мјерног мјеста од 05.03.2019. године, Записник о искључењу 
електричне енергије по налогу број 152155 од 05.03.2019. године, Приговор од 
14.03.2019. године, Одговор на приговор број 186/19 од 18.03.2019. године, 
Рјешење број 21.03/952.1-219/18 од 25.12.2018. године, Енергетску картицу ЕД 
број 0042010300219005 и Финансијску картицу ЕД број 0042010300219005. 

Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у 
приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице:  

 Подносилац захтјева је до 11.02.2019. године био регистрован као 
крајњи купац на мјерном мјесту ЕД број 0042010300219005, које се 
налази у објекту у улици Цара Лазара бб у Братунцу, а са противном 
страном је закључио уговор о снабдијевању од 10.01.2014. године; 

 Дана 11.02.2019. године, на овом мјерном мјесту ЕД број 
0042010300219005, као крајњи купац у категорији потрошње 
''домаћинство'', регистрован је Неђељко Бандука из Братунца, који је 
исти дан са противном страном закључио уговор о снабдијевању; 

 Противна страна је извршила промјену назива крајњег купца, дана 
11.02.2019. године, на захтјев Неђељка Бандуке, који је приложио 
Пресуду Врховног суда Републике Српске број број 82 0 П 013468 17 
Рев од 19.11.2017. године и Рјешење РУГИП о проведеној промјени 
број 21-14-952.1-37/2018 од 07.02.2018. године; 

 Рјешење РУГИП о проведеној промјени број 21-14-952.1-37/2018 од 
07.02.2018. године, којим је у катастарском операту извршена 
промјена корисника објекта у улици Цара Лазара бб у Братунцу, са 
подносиоца захтјева на Бандука Неђељка, поништено је Рјешењем 
другостепеног органа РУГИП број 21.03/952.1-219/18 од 25.12.2018. 
године; 

 Дана 05.03.2019. године противна страна је поступајући по захтјеву 
Неђељка Бандуке, извршила обуставу испоруке електричне енергије 
на мјерном мјесту ЕД број 0042010300219005, о чему је сачињен 
Записник о искључењу електричне енергије по налогу број 152155 од 
05.03.2019. године; 

 На мјерном мјесту ЕД број 0042010300219005, до искључења 
електричне енергије, редовно су се измиривале обавезе за 
испоручену електричну енергију; 

 Уговор о снабдијевању од 10.01.2014. године који је подносилац 
захтјева закључио са противном страном, једнострано је раскинут 
противно прописима; 

 Подносилац захтјева је противној страни, дана 14.03.2019. године, 
поднио приговор на обуставу испоруке електричне енергије, 
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захтијевајући поновно прикључење објекта на електродистрибутивну 
мрежу; 

 Противна страна је, дана 18.03.2019. године, подносиоцу захтјева 
доставила одговор на приговор у којем га је обавијестила, да је 
његов приговор неоснован. 

Из достављене документације је утврђено да је противна страна, дана 
11.02.2019. године, извршила промјену крајњег купца на мјерном мјесту ЕД број 
0042010300219005, када је умјесто подносица захтјева, као крајњи купац на овом 
мјерном мјесту регистрован Неђељко Бандука из Братунца. Исти дан противна 
страна је раскинула уговор о снабдијевању за подносиоцем захтјева и закључила 
уговор о снабдијевању са Неђељком Бандуком. Као разлог за ову промјену 
противна страна је навела да су јој од стране Неђељка Бандуке достављени 
Пресуда Врховног суда Републике Српске број број 82 0 П 013468 17 Рев од 
19.11.2017. године и Рјешење РУГИП о проведеној промјени број 21-14-952.1-
37/2018 од 07.02.2018. године, којим је у катастарском операту извршена 
промјена корисника објекта у улици Цара Лазара бб у Братунцу, са подносиоца 
захтјева на Бандука Неђељка. Такође, утврђено је да је противна страна 
поступајући по захтјеву Неђељка Бандуке, дана 05.03.2019. године, извршила 
обуставу испоруке електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 
0042010300219005, о чему је сачињен и Записник о искључењу електричне 
енергије по налогу број 152155 од 05.03.2019. године. 

Након што је размотрен начин поступања приликом промјене крајњег купца на 
мјерном мјесту ЕД 0042010300219005 и разлози за обуставу испоруке електричне 
енергије, на основу доказа достављених у виду документације приложене у овом 
поступку, утврђено је да није постојао правни основ за престанка уговора о 
снабдијевању закљученог за подносиоцем захтјева, а тиме ни правни основ за 
обуставу испоруке електричне енергије. Наиме, подносилац захтјева је са 
противном страном закључио уговор о снабдијевању дана 10.01.2014.године, који 
је представљао основ за испоруку електричне енергије. У овом случају нису 
постојали релевантни разлози који би довели до престанка овог уговора, а који су 
прописани одредбом члана 52. став 1. Општих услова за испоруку и 
снабдијевању електричном енергијом – Пречишћени текст (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 90/12) – даљем тексту: Општи услови. Овом одредбом 
таксативно је прописано у којим случајевима  престаје уговор о снабдијевању, а 
међу разлозима је и промјена власништва над објектом.  Међутим, из достављене 
документације је утврђено да у овом случају није дошло до промјена власништва 
над објектом у коме се налази мјерно мјесто ЕД 0042010300219005, нити је такав 
доказ приложен у спис. Противна страна је навела да је у овом случају промјена 
крајњег купца извршена, јер je у катастарском операту дошло до промјене 
корисника објекта, а не власника. Међутим, то у смислу одредбе члана 52. став 1. 
Општих услова, не може представљати разлог за престанак уговора о 
снабдијевању. Посебно у ситуацији када постоји имовинско правни спор у вези са 
овим простором, а који спор треба да ријеши надлежни орган, а не противна 
страна.  Такође, противна страна је као доказну подлогу за престанак уговора са 
подносиоцем захтјева и промјену крајњег купца доставила Рјешење РУГИП о 
проведеној промјени број 21-14-952.1-37/2018 од 07.02.2018. године, којим је у 
катастарском операту умјесто подносиоца захтјева као дотадашњег корисника 
објекта у улици Цара Лазара бб у Братунцу, уписан Неђељко Бандука. Међутим, у 
спису је приложено и Рјешење другостепеног органа РУГИП број 21.03/952.1-
219/18 од 25.12.2018. године, којим је поништено Рјешење РУГИП о проведеној 
промјени број 21-14-952.1-37/2018 од 07.02.2018. године, на шта се противна 
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страна није осврнула у свом изјашњењу. На рјешење РУГИП од 25.12.2018. 
године, подносилац захтјева је указао и противној страни у свом приговору од 
14.03.2019. године. Поред тога, као разлог за промјену крајњег купца на мјерном 
мјесту не могу послужити, ни пресуде судова у поступцима у вези са правом 
својине на непокретностима на које указује противна страна, већ исте могу бити 
само основ за упис у званичне регистре о непокретности. Према томе, у овом 
случају нису постојали разлози за престанак уговора о снабдијевању који је 
противна страна закључила са подносиоцем захтјева, а који су прописани 
одредбом члана 52. став 1. Општих услова. Треба указати и да је нерелевантно 
позивање противне стране на одредбе члана 53. Општих услова, у вези са 
престанком уговора о снабдијевању, из Одговора на приговор од 18.03.2019. 
године, који је противна страна доставила подносиоцу захтјева.  

С обзиром да је утврђено да у овом случају нису постојали разлози за престанак 
уговора о снабдијевању и промјену крајњег купца на мјерном мјесту ЕД број 
0042010300219005, није постојао ни основ за обуставу испоруке електричне 
енергије на овом мјерном мјесту. Такође, из финансијских картица за ово мјерно 
мјесто, утврђено је да су до дана обуставе испоруке електричне енергије, 
редовно измириване обавезе за испоручену електричну енергију, што је 
потврдила и противна страна у свом изјашњењу, тако да ни по том основу нису 
постојали разлози за обуставу испоруке електричне енергије. Дакле, противна 
страна није имала основ да обустави испоруку електричне енергије мјерном 
мјесту на коме се нису створили прописани услови за престанак уговора о 
снабдијевању и на коме се редовно измирују обавезе за испоручену електричну 
енергију. Противна страна је дужна да, у складу са одредбом члана 103. став 4. 
Општих услова, без одлагања прикључи мјерно мјесто ЕД број 0042010300219005 
на електродистрибутивну мрежу и настави са испоруком електричне енергије на 
овом мјерном мјесту, у складу са закљученим уговор о снабдијевању, све док се 
не створе прописани услови за престанак тог уговора и док се уредно измирују 
обавезе за преузету електричну енергију. Имајући у виду напријед наведени 
чињенични и правни основ, захтјев подносиоца је усвојен, како је и одлучено у 
тачки 1. овог рјешења. 

Како се овај спор рјешава у скраћеном  поступку и како су трошкови поступка били 
незнатни, те с обзиром да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за 
накнаду трошкова, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива овог рјешења, 
одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом 
поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији. 

Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама 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 овог рјешења.        

 

                                                                                                                                                                       Предсједник 
 

Владислав Владичић 


