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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-41-4/20/Р-140-72                                                                                                                                       
Датум: 26.03.2020. године   
 
 
 
На основу одредби члана 23. алинеја 1, а у вези са чланом 24. алинеја 10. Закона о 
електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08, 34/09, 92/09 и 
1/11),  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 10. тачка 1. и 
члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - 
Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 6/10 и 107/19), 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), поступајући по службеној 
дужности, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 140. редовној 
сједници, одржаној 26.03.2020. 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 "Електрокрајина" а.д. Бањалука, да изврши реконструкцију 
електродистрибуривне мреже на трафоподручју СТС ''Чејреци 3-Мотел'' у 
Приједору и то у року од 6 мјесеци од дана пријема овога рјешења, те да до 
истека овог рока 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 13.02.2018. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је поднесак Ђура Бурсаћа из 
Приједора, у којем наводи да је су напонске прилике у његовом домаћинству у улици 
Душђка Брковића 83 у Приједору, ван прописаних стандарда и да су се услијед тога 
више пута јављали кварови на кућанским апаратима. У вези са овим обраћао се 
надлежном инспекцијском органу, који је установио да постоје промјене у висини 
напона које се периодично јављају и изван су прописаних граница. Уз поднесак је 
приложио Обавјештење о обављеном инспекцијском прегледу број 24.070/311-143-
36-6/19 од 04.10.2019. године.  

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 23. алинеја 1, а у вези са чланом 24. алинеја 10. Закона о 
електричној енергији, члана 68. став 1. Правилника о издавању дозвола и члана 67. 
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Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, актом број 01-41-

2/20 од 06.02.2020. године, од Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бањалука (у даљем тексту: дистрибутер) затражено 
изјашњење о наводима из поднеска и достављање расположиве документације. 
Дистрибутер је доставио изјашњење и расположиву документацију, те је доставио 
одређене податке о трафоподручју СТС ''Чејреци 3-Мотел'' гдје се налази 
домаћинство Бурсаћ Ђура. У изјашњењу је наведено да се нису могли доставити 
подаци о напонским приликама због квара на уређају за мјерење напона, али је 
ранијим мјерењима утврђено да на овом подручју напон није у прописаним 
границама. Презентовани су подаци о ранијим улагањима на овом трафоподручју, 
те да планирана реконструкција није извршена, због смањења финансијског оквира.  

Након разматрања прикупљене документације, а имајући у виду околност да 
дистрибутер није својим планским актима утврдио рок за реконструкцију,  односно 
није учинио извјесним извршење реконструкције дистрибутивне мреже на овом 
подручју, утврђено је да дистрибутер није поступио у складу са одредбом члана 39. 
Закона о електричној енергији и одредбом члана 9. став 1. тачка а. Општих услова 
за испоруку и санбдијевање електричном енергијом – у даљем тексу: Општи услови 
("Службени гласник Републике Српске", број 90/12 и 81/19). Овим одредбама је 
експлицитно прописана одговорност дистрибутера за рад, управљање, одржавање и 
развој дистрибутивног система.  

Неосновано и неоправдано се дистрибутер позива на околност смањења 
финансијског оквира за улагање у дистрибутивну мрежу из одређених кредитних 
аранжмана, из разлога што је за испуњење овако важних и законом утврђених 
обавеза и дужности, дистрибутер морао благовремено да планира радове и 
средства. За благовремено испуњење прописаних обавеза, односно за несметано 
функционисање дистрибутивне мреже и обављање дистрибутивне дјелатности, као 
дјелатности од општег економског интереса, дистрибутеру су, кроз посебне 
поступке, обезбијеђена финансијска средства.  

Имајући у виду наведени чињенични и наведени правни основ, неопходно је било у 
овом случају наложити дистрибутеру да у року од 6 мјесеци од дана пријема овога 
рјешења изврши реконструкцију електродистрибуривне мреже на трафоподручју 
СТС ''Чејреци 3-Мотел'', те да до истека овог рока обавијести Регулаторну комисију 
о извршењу 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 


